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GHOOCHANNEJHAD 

Afgelopen week liep ik Bart tegen het lijf in Café Merleyn. Geboren in 
hetzelfde dorp in Friesland zijn we rond dezelfde tijd gaan studeren in 
Groningen. Hij economie, ik psychologie. Het was gezellig. Hij aan de 
Chouffe, ik aan de Mooie Nel IPA. Na rondje twee kwam het gesprek 
onvermijdelijk op de bizarre salarisverhoging van de CEO van ING die 
zijn salaris deze week in één klap zag verdubbelen naar drie miljoen.

Na nog een Mooie Nel begon Bart zich een beetje te ergeren aan mijn 
onbegrip over het wel erg dik instoppen van de baas van ING: “Zeg, jij bent 
toch de CEO van de Oosterpoorter? Schuift dat nog een beetje?” Tegen 
beter weten in stak ik van wal: dat het samen een krant maken een belo-
ning op zich is en al die fijne reacties uit de wijk een prima bonus.

“Ah, de zaterdagamateurs!”, merkte Bart fijntjes op, refererend aan de ver-
dediging van ING voor de buitenissige salarisverhoging van hun directeur 
Ralph Hamers: “Hij is Eredivisie, maar werd Jupiler League betaald.”

“Ok”, probeerde ik op mijn beurt verder te pissen: “Wij mogen dan als za-
terdagamateurs worden weggezet, in de wereld van de wijkkranten zijn wij 
Champions League!”

Het maakte geen indruk. Ik wisselde van onderwerp. Voetbal. Geen geluk-
kige keuze want hij had net een shirt van uitgerekend míjn lievelingsspeler 
Reza Ghoochannejhad van Heerenveen gekregen omdat de verzekeraar 
bij wie hij werkt daar shirtsponsor is.

Nu had ik er genoeg van: “De FC heeft de hele redactie van de 
Oosterpoorter uitgenodigd in de skybox voor de thuiswedstrijd Groningen – 
Ajax op 1 april!” Daar had hij mooi niet van terug. Met de woorden: “Mor-
gen vroeg weer op.” rekende hij af. Ik nam nog een Mooie Nel en besloot 
dat het hele leven mooi was. Nu maar hopen dat de Oosterpoorter ook in 
de Euroborg goed gelezen wordt.

Klaas Kloosterman
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TEXTIEL INLEVEREN

Nog steeds belandt tweederde van 
onze kleding nog gewoon in de 
afvalbak en wordt verbrand. Zonde 
van de energie en de grondstoffen, 
want zo'n 93% van het textiel kan 
worden hergebruikt of gerecycled. 

Wilt u kleding, schoenen of textiel 
kwijt? Kijk op uw afvalwijzer wanneer 
u dit aan de weg kunt zetten. Kring-
loopbedrijf GoudGoed komt het op 
de ophaaldatum ophalen. U kunt het 
ook inleveren in een textielcontainer, 
bij het afvalbrengstation aan de Duin-
kerkenstraat of in de bewaakte fiet-
senstalling aan het Zuiderdiep of in 
de Oude Boteringestraat. De dichtst-
bijzijnde textielcontainers staan bij 
de supermarkt aan de Savornin 
Lohmanlaan en aan de Barestraat, 
op de parkeerplaats van de Plus 
supermarkt. U kunt nog bruikbare 
kleding ook naar een kringloopwinkel 
brengen. 

KAPOT TEXTIEL MAG OOK
Alle kleding mag in de textielcontai-
ner of in een plastic zak (om aan de 
weg te zetten op een ophaaldatum), 
als het maar schoon en droog is. Ook 
beddengoed, handdoeken, theedoe-
ken, gordijnen en knuffels mogen er 
in. Dat geldt ook voor schoenen, per 
paar samengebonden, zwemkleding 
en accessoires als riemen, tassen, 
stropdassen, hoeden, petten, hand-
schoenen en sjaals.

Kijk voor meer informatie op  
www.gemeente.groningen.nl/afval

OPROEP DEELNAME 
RONDJE KUNST
Ben jij (professioneel) kunstenaar, 
muzikant, auteur, acteur of danser 
en werk je in de Oosterpoort, De 
Linie, De Meeuwen of de Kop van 
Oost? Dan is deze oproep voor jou 
bestemd!

Op zaterdag 26 mei vindt voor de 
tweede keer Rondje Kunst plaats. 
Tussen één en vijf uur kan het pu-
bliek dan kennismaken met het artis-
tieke talent in de wijk. Als kunstenaar 
kun je op twee manier meedoen:
• hou die middag een open huis in 

je atelier (woning);
• doe mee aan de groepsexpositie 

in het Poortershoes.

In beide gevallen geldt: geef je op 
via rondjekunst@hotmail.com. In 
het Poortershoes zullen die middag 
verschillende culturele activiteiten 
gaan plaatsvinden. In de volgende 
Oosterpoorter kunnen we meer 
vertellen over het programma van 26 
mei. Nu roepen we geïnteresseerde 
kunstenaar op zich snel te melden 
via rondjekunst@hotmail.com. Ook 
voor vragen kun je terecht op dit 
mailadres.

Het organiserend comité: Jos Jansen 
op de Haar, Anton Scheepstra, Lilian 
Zielstra.

KLEDINGBEURS IN 
HELPMAN
Het is weer zover... De 2e hands 
(merk)kinderkledingbeurs in Help-
man!

Datum: 14 april 2018
Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Locatie: De Helpen
Adres: Groenesteinlaan 16

KINDERKLEDINGBEURS
Na het succes van de vorige kinder-
kledingbeurs in Helpman, wordt er nu 
weer een voorjaarseditie georgani-
seerd waar (merk)kinderkleding voor 
vriendelijke prijzen wordt verkocht.

ZELF KLEDING VERKOPEN?
Huur een tafel voor 10,- / 12,50 euro. 
Opgeven kan vanaf nu! Stuur een 
email naar kinderkledingbeursgronin-
gen@gmail.com.
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illustratie: Frits Casparie

rondje

kunst
in de oosterpoort

Ben jij kunstenaar

of muzikant, danser , 

acteur of auteur

en woon je in de 

Oosterpoort?

 

Schrijf je dan in voor

Rondje kunst

op zaterdag 26 mei

 

aanmelden tot 1 mei via 

rondjekunst@ hotmail.com

informatie ook daar verkrijgbaar

Op zoek naar leuke goed uit-
ziende 2e hands (merk)kinder-
kleding? 

Kom naar de 2e hands kinder-
kledingbeurs in Helpman! Gratis 
entree.
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MEDEDELING

Vanwege de gemeentelijke her-
indeling zijn er op 21 maart geen 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Groningen. 

Die worden bij ons gehouden op 21 
november. De stempas voor de ge-
meenteraadsverkiezingen ontvangt u 
dan ook pas begin november 2018. 
Wel kunt u op 21 maart stemmen bij 
het referendum over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Meer informatie op gemeente.gronin-
gen.nl/referendum

INFORMATIEAVOND 
GROENE TUINEN EN 
DAKTUINEN

Het klimaat verandert. Regenbuien 
nemen toe in aantal en worden 
intenser. De temperatuur stijgt. Het 
verstenen van tuinen en de toe-
name van bebouwing veroorzaken 
wateroverlast, verhoging van de 
temperatuur en achteruitgang van 
de biodiversiteit. Groene tuinen 
en daktuinen zijn een eenvoudige 
oplossing om deze nadelige gevol-
gen op te lossen. 

Tegels eruit, tuin erin. Tuinieren 
hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. 
Een versteend hoekje van de tuin 
vergroenen kan een groot verschil 
maken. Door het inrichten van tuinen 
met volop ruimte voor groen geniet u 
bovendien van ‘natuur dichtbij huis’. 
Ook kunt u op het dak van uw huis 
vaak een tuin (laten) aanleggen. De 
aanleg van deze daktuinen wordt 
door de gemeente Groningen gesub-
sidieerd.

Het buurtoverleg organiseert op 17 
april aanstaande in het Poorters-
hoes een avond over de aanleg van 
tuinen. Er komen dan twee vakmen-

sen een presentatie geven over de 
verschillende manieren waarop dat 
aangepakt kan worden. Dat zijn Rixt 
van Gosliga, expert in de aanleg van 
tuinen, en Henk Veenstra. Rixt legt 
het belang van groen in de stad uit. 

Henk Veenstra legt daktuinen aan. 
Hij laat onder andere met een filmpje 
zien hoe dat in zijn werk gaat. Na-
tuurlijk geven beide presentatoren 
graag antwoord op eventuele vragen. 

De avond op 17 april begint om 
20:00 uur en vindt in het Poorters-
hoes plaats.

VOOR EEN DICHTE MUUR

Hoewel het buurtoverleg het al in 
de Oosterpoorter van december 
meldde, zal menigeen toch be-
teuterd voor de onnozele betim-
mering gestaan hebben die nu de 
plaats van de betaalautomaat bij 
fietsenmaker Gorter inneemt. Je 
kunt op steeds minder plaatsen 
pinnen in de stad en vooral voor 
ouderen is dat een behoorlijk pro-
bleem geworden. 

Buurtoverleg en winkeliersvereniging 
hebben de ING daar ook meermaals 
en met klem op gewezen en gepro-
beerd de bank van haar besluit af te 
brengen, maar die zegt de verzeke-
ringspremie niet meer op te kunnen 
brengen, nu overvallers met steeds 
zwaardere explosieven in de weer 
gaan en ook letselschade of erger 
niet uit te sluiten is (zoals hier aan 
de Meeuwerderweg met een woning 
direct naast de automaat en een 
tweede er direct boven). 

De winkeliers merken inmiddels de 
gevolgen: steeds meer klanten willen 
bijpinnen. Een zaak moet daarvoor 
meer geld in kas hebben dan voor de 
bedrijfsuitoefening nodig is. En hele-
maal senang voelt niemand zich na-
tuurlijk achter zo’n volle kassa. Maar 
ja, zeker als je je klanten kent, wil je 
de ‘onvrijwillig contantlozen’ graag ter 
wille zijn en als het even gaat extra 
laten pinnen, maar een echte oplos-
sing is dat niet. Het bericht van het 
buurtoverleg in de Oosterpoorter van 
december bood wel een sprankje 
hoop: “ING staat wel open voor sug-
gesties uit de buurt hoe nu verder.” U 
kunt uw suggesties sturen naar ING 
Klantenservice, Antwoordnummer 
6135, 8900 VC te Leeuwarden (een 
vlammend protest kan ook, het is ten 
slotte úw geld). 
Moet u wel even 
de lange gang 
maken naar de 
enige brievenbus 
die de wijk nog 
rijk is… 

DdR

De aanleg van deze daktuinen wordt door de gemeente Groningen gesubsidieerd
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HORECA OPENT BIJ EUROPAPARK
Wie vanuit de Oosterpoort naar 
het Europapark loopt kan het niet 
zijn ontgaan.

Tussen de Euroborg en het station 
rijst vanuit de verte een groot pand 
op. Mooi of niet het is in ieder geval 
een blikvanger van de wijk. Mocht je 
na het lezen van dit stuk nog denken 
“huh, welk gebouw bedoel je?” dan 

maken de letters op de voorgevel 
duidelijk dat hier een nieuwe hore-
cazaak is geopend. Met aan de ene 
kant “pizza to go” en aan de andere 
kant “coffee to go” is het meer dan 
duidelijk dat je hier dingen kunt ko-
pen om mee te nemen voor onder-
weg. Maar heb je geen haast dan 
kun je hier ook rustig bijkomen bij 
een van de vele sfeervolle zitjes. 

COFFEECORNER
Sinds 2 maart kun je bij de Coffee-
corner terecht voor koffie, sapjes of 
een smoothie. Ook zijn er zoetig-
heden, diverse broodjes en snacks 
te koop voor onderweg. Door de 
ruime openingstijden spelen ze in 
op de behoefte van de forens en de 
scholier om wat mee te nemen voor 
onderweg.  
Doordeweeks zijn ze geopend van 8 
tot 18 uur.

BRASSERIE
Naast de Coffeecorner opende in 
februari ook al de brasserie haar 
deuren. Hier kun je alle dagen van 
de week vanaf 9.00 uur ’s morgens 
terecht voor koffie en gebak. Uiter-
aard kun je hier ook heerlijk lunchen. 
Het wachten is op het mooie weer 
zodat er ook lekker buiten kan wor-
den gezeten.

WOONLANDSCHAP DE LELYHOEVE
De horecazaken vallen onder woon-
landschap de Leyhoeve. Dit is een 
groot wooncomplex aan de rand van 
onze stad. De Leyhoeve richt zich op 
de moderne en actieve 55 plusser 
die oud wil worden in het complex. 
De Leyhoeve wil laten zien dat je op 
een prettige manier oud kunt wor-
den. Ze passen zich aan de behoefte 
van de bewoners aan. Mocht je zorg 
nodig hebben, dan is dit een van 
de vele mogelijkheden binnen de 
Leyhoeve.

HORECA VOOR IEDEREEN
Mocht je je nu afvragen of deze 
horecazaken alleen voor de bewo-
ners zijn bedoeld dan kunnen wij je 
geruststellen. Iedereen van jong tot 
oud is welkom bij een van de hore-
cazaken. Met aan de ene kant van 
het gebouw een middelbare school 

en aan de andere kant het station 
spelen deze horecazaken in op de 
behoefte van deze doelgroepen 
om iets te eten of te drinken mee te 
nemen voor onderweg.

Ondertussen wordt er ook nog hard 
gewerkt aan de pizzeria die komende 
weken zijn deuren zal openen. Al met 
al een verrijking voor onze wijk.

Chantal Kuipers

ACTIVITEITEN-
DRIEDAAGSE SPEELTUIN-
VERENIGING EN WIJ 
GRONINGEN

In de voorjaarsvakantie organi-
seerde de speeltuinvereniging 
samen met Wij Groningen en het 
nieuwe bestuur van de speeltuin 
een activiteitendriedaagse voor 
kinderen en tieners. Zo werden er 
op de eerste dag pizza’s gebakken 
en konden de kinderen meedoen 
aan een Fifa 2018 toernooi.

De tweede dag stond in het teken 
van rockmuziek. Noten lezen of 
talent was niet nodig, iedereen was 

Horeca in de Leyhoeve (foto Evelien Brak)

Gezelligheid troef (foto Evelien Brak)
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welkom om gitaar te spelen of om te 
proberen het gebouw plat te drum-
men. Mocht je daar geen zin in heb-
ben dan kon je aanschuiven om te 
knutselen, te kleuren of iets lekkers 
te bakken.

Op de laatste dag was er een gezel-
lige rommelmarkt waar je voor een 
klein prijsje tweedehands speelgoed 
kon kopen of je eigen spullen kon 
verkopen. 

Ondanks de kou, werd de laatste dag 
goed bezocht. Ingepakt in skipakken, 
mutsen en handschoenen wisten 
veel mensen de weg naar de speel-
tuinvereniging te vinden. Door de 
vele ballonnen en de grote vuurkorf 
voor de buitendeur was ook niet te 
missen dat hier wel iets leuks gaande 
moest zijn.

Binnen was er voor de ouders koffie 
en koek om op te warmen en voor 
de kinderen fruitspiesjes en ranja. 
Ook werden er verschillende knutsel-
activiteiten aangeboden. Zo kon je 
met je kind een haas knippen en als 
je als ouder even met een buurtge-
noot wilde kletsen, dan waren er ook 
meerdere vrijwilligers die je kind met 
alle liefde wilden helpen met knutse-
len.

Mocht je ondanks de vrieskou toch 
graag naar buiten willen dan kon je 
onder de bezielende leiding van Vin-
cent croissantjes bakken of marsh-
mallows roosteren boven het vuur. Al 
met al een geslaagde afsluiting van 
deze driedaagse. Mede door de vele 
handen van het bestuur, WIJ Gronin-
gen, ouders en vrijwilligers was het 
een groot succes. 

De wens is om vaker dingen voor 
kinderen te organiseren. Momenteel 
wordt er elke vrijdagmiddag van 15 
tot 16 uur een activiteit aangeboden 
voor kinderen in de basisschool-
leeftijd in de speeltuinvereniging. 
Iemand van het WIJ team biedt dan 
samen met een vrijwilliger een leuke 
activiteit aan. Er kunnen zeker nog 
kinderen bij dus schuif vooral gezellig 
aan op vrijdagmiddag.

FEESTELIJKE OPENING 
CONSERVATORIUM
Op donderdag 15 februari was de 
opening van het nieuwbouw ge-
deelte van het conservatorium. Bij 
binnenkomst zaten een violist en 
een cellist muziek te spelen. Ook 
werd er thee en koffie aangebo-
den. 

Er waren twee dingen die erg op-
vielen. Het eerste was hoe licht het 
nieuwe gebouw is. Door de grote 
ramen aan de bovenkant van het 
gebouw krijgt het daglicht de kans 
om de ruimte goed te belichten. Het 
tweede wat ook opviel, was hoe de 
mensen gekleed waren. Elke man in 
de ruimte was strak in pak en als je 
op de grond keek, zag je bijna alleen 
maar puntschoenen. 

TOESPRAKEN
Op een gegeven moment moest 
iedereen naar een apart zaaltje waar 
de toespraken werden gehouden 
door de voorzitter van College van 
Bestuur en de commissaris van de 
Koning. Leuk detail: de zaal waarin 
wij ons bevonden was in het oude 
gedeelte van de school. Er wa-
ren veel problemen met de bouw. 
Onder andere doordat het gebouw 
‘aardbevingsproof’ moest zijn. Want 
het staat natuurlijk in de provincie 
Groningen. Ook is er een nieuwe 
jazzclub genaamd ‘Little New York’. 
Dit is een verwijzing naar de speciale 
jazzopleiding die het conservato-
rium aanbiedt. Verder zijn er nieuwe 
leslokalen en een opnamestudio 
toegevoegd. 

PRINS CLAUS
Het conservatorium bestaat al 220 
jaar en begon als muziekschooltje 
waar iedereen terecht kon. Maar 
inmiddels is het ‘muziekschooltje’ 
gegroeid naar een zeer gewaar-
deerd conservatorium. Burgemeester 
Jacques Wallage, collegevoorzitter 
Henk Pijlman en Chris Fictoor waren 
ontevreden over de naam Noord-Ne-
derlands Conservatorium. De naam 
was natuurlijk begrijpelijk, maar 
straalde geen kwaliteit en internati-

onale ambitie uit. Uiteindelijk kwam 
Fictoor op het idee om het conser-
vatorium te vernoemen naar Prins 
Claus, die in 2002 is overleden. 

MUZIEK 
Bij de opening van het conservato-
rium hoort natuurlijk muziek. Na de 
toespraken kwam een groot deel 
van het strijkorkest op het podium en 
speelde een deel van een stuk van 
Sjostakovitsj. Het stuk begon heel 
donker en diep, maar naarmate ze 
verder kwamen, vrolijkte het op. Na 
dit stuk kwam nog een toespraak van 
de ‘Dean’ van het conservatorium. 
Vervolgens moest iedereen naar de 
ontvangsthal waar de commissaris 
de officiële openingshandeling uit 
zou voeren: op een gigantische gong 
slaan. Vrijwel direct erna, kwam er 
van bovenaf muziek en ging een vier-
tal drummers los op hun onderdeel 
van het drumstel, wat ontzettend 
indrukwekkend was. 

Anouk Bollen 
(foto Evelien Brak)
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Website:	www.copy-systems.nl					E-mail:	info@copy-systems.nl

Meeuwerderweg	109,	9724	ER		Groningen
Tel.	050	-	318	78	40						

Openingstijden:

Ma.	t/m	do		

08.00	-	19.00	uur

Vrijdag	

08.00-18.00	

Zaterdag	

10.00	-	16.00	uur

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

faxen

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

T-shirt bedrukking - 
flexfolie en transferdruk 

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

hoge kwalite
it

kleur � 0,28
zwart wit � 0,06

Aanbieding juni

(i.p.v. studentenkorting  van 10%  - 
op vertoon studentenkaart)

******************************
Veel prints nodig ?

Studiejaar 2014 - 2015

Terug in het a
ssortim

ent

Transferdruk of flex-folie

kampioen

 

Voor het printen van je scriptie
(kleur of zwart wit)
altijd lagere prijzen!

op het 2de en volgende
exemplaren 

een extra korting

van 10%

fc Groningen

SCRIPTIES

www.textielbedrukkengroningen.nl

Poortershoes, Oosterweg 13 te Groningen

info@be-advised.nl . Tel 06-29540790 . www.be-advised.nl

Niets doen geeft in 2018 
10% meer energiekosten! 

Energiebesparen 
kan iedereen. 

Advies op maat.

Oosterpoort3p0 
special op 

9 april: 
Informatie over 
Samenwerken
verbinden en

  verduurzamen

Maandag 
26 maart en 

9 april
tussen 

19:00 -21:00 
in het 

PPoortershoes.

Wil jij besparen? 
Kom naar het 

gratis 
inloopspreekuur.

Laat jij geld liggen??
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Onlangs nam de Coop contact met ons op om te melden dat hun sta-
tiegeldactie in drie maanden tijd maar liefst € 1.236,50 heeft opgeleverd 
voor de Speeltuinvereniging. Goed nieuws natuurlijk en het zegt iets 
over de maatschappelijke betrokkenheid van zowel de Coop als de 
buurtbewoners. Reden voor de Oosterpoorter om supermarktmanager 
Gerald Kleiker eens aan de tand te voelen over de functie van de super-
markt in onze buurt.

“De Coop doet al jaren aan statie-
geldacties en verdubbelt het bedrag 
dat de actie opbrengt”, vertelt Gerald. 
“Vanuit het hoofdkantoor is vorig jaar 
besloten om de acties meer op lokale 
doelen te richten. Omdat het nog niet 
zo bekend was dat goede doelen 
zich kunnen aanmelden via onze 
site, heb ik vorig jaar zelf contact 
gezocht met het Poortershoes, waar 
de eerste actie voor werd gehouden, 
en daarna met de Speeltuinvereni-
ging. Dat die laatste actie zoveel 
geld heeft opgeleverd is opvallend. 
In vergelijking tot andere winkels in 
het noorden, springt dit er echt uit. 
Je zou verwachten dat de sociale 
betrokkenheid in dorpen groter is dan 
in steden, en dat zien we ook meest-
al in de resultaten terug, maar de 
Oosterpoort is hierop een uitzonde-
ring. De wijk is dus écht een dorp in 
de stad, zoals zo vaak wordt gezegd. 
Momenteel loopt er een actie voor 
het Spierfonds, ook een uitstekend 
doel natuurlijk maar lokale doelen 
krijgen voorrang. Ik zou het bijvoor-
beeld leuk vinden om een actie te 
houden voor de Borgmanschool, dus 

bij deze roep ik ze op om zich via 
onze site aan te melden.”

RUIMTEGEBREK
Sinds de pinautomaat onlangs uit de 
buurt is verdwenen gonsde het van 
de geruchten dat er een in de Coop 
zou komen. Ook daarmee zou de 
supermarkt een maatschappelijke 
functie kunnen vervullen. “Op dit 
moment is daar nog geen sprake 
van”, vertelt Gerald, “en eigen-
lijk hebben we daar ook te weinig 
ruimte voor. Een gebrek aan ruimte 
is sowieso ons grootste probleem. 
De winkel is echt veel te klein voor 
het aantal klanten dat wij hebben, en 
er zijn geen mogelijkheden om uit te 
breiden. Wij hebben er trouwens nog 
niet veel van gemerkt dat de pinauto-
maat is verdwenen. Het is niet zo dat 
mensen ineens massaal geld willen 
bijpinnen bijvoorbeeld. Maar als de 
vraag vanuit de buurt groot wordt, 
zullen we moeten kijken wat we daar-
mee kunnen doen. De ING zelf heeft 
overigens nog geen contact met ons 
opgenomen, dus we moeten afwach-
ten hoe dit zich gaat ontwikkelen.”

VERKEERSSITUATIE
Dat de Coop een echte buurtsuper 
is blijkt uit het feit dat wegafzettingen 
en dergelijke amper invloed heb-
ben op de omzet, in tegenstelling tot 
sommige andere winkels. Gerald is 
dan ook niet bang voor de sluiting 
van de spoorwegovergang. Ook de 
komst van de Jumbo in de Euroborg 
heeft weinig invloed gehad, de omzet 
is sindsdien zelfs fors gestegen. “Wij 
trekken bijna geen klanten uit an-
dere wijken omdat je hier slecht kunt 
parkeren, de verkeerssituatie maakt 
voor ons daarom niet zoveel uit. Je 
zou het misschien niet verwachten 
maar onze omzet is het hoogst als 
het slecht weer is. Dat komt omdat 
mensen dan het liefst naar de dichtst-
bijzijnde supermarkt gaan. Toen het 
een paar jaar geleden had geijzeld, 
hadden wij zelfs moeite om de 
schappen gevuld te houden. Dat le-
verde de nodige klachten op maar je 
moet natuurlijk roeien met de riemen 
die je hebt.” Gerald ziet de toekomst 
dan ook zonnig in. Want hoewel de 
locatie en het ruimtegebrek de winkel 
verre van ideaal maken, weet de 
gemiddelde Oosterpoorter hem nog 
steeds goed te vinden.

CvdL (foto Obed Brinkman)

Meld je goede doel aan via: coop.nl

De maatschappelijke functie van de CoopDe maatschappelijke functie van de Coop
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De kruidenierszaak van mejuffrouw J. Bierman was gevestigd op de hoek Verlengde Nieuwstraat en Paulus Lamanstraat. De foto is 
gemaakt in 1946. Rond 1986 werden deze huizen vervangen door nieuwbouw. Oude foto: Groninger Archieven 1785_03171.

Kwam er toch nog een korte maar heftige winterweek.  
Voor velen reden om de schaatsen weer eens uit het vet te halen. (foto Evelien Brak).

1946 2018

WINTERPRET OP DE VIJVER IN DE LINIE
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DE BOOM
Misschien dat over 50 jaar de boom serieus wordt genomen. Zoals nu 
de vleermuis. Dat dier kan ervoor zorgen dat sloop- en bouwplannen 
worden uitgesteld, rekening houdend met de leefgewoonten van het bij-
zondere zoogdier. Nou ja… elk zoogdier is bijzonder. Elk dier is dat. Elk 
wezen. Ook de boom. Maar zo wordt dat nog niet breed gezien.

Eerder wordt er gelachen om die 
“bomenknuffelaars”. En bomen gaan 
met gemak plat. Ze protesteren niet 
zelf, ze kunnen geen kant op. Let-
terlijk aan de grond genageld. Gister 
werden er weer een heleboel bomen 
weggemaaid, tegen de vlakte ge-
zaagd in mijn directe omgeving. Mor-
gen zullen er meer volgen. Daarna 
nog meer. Alles in verband met de 
Nieuwe Ringweg.

De Nieuwe Ringweg is een groots 
plan. Zo groots dat mijn eigen straat 
ervoor moet wijken. Die gaat plat, net 
als de bomen hier afgelopen zomer 
al voor de bijl gingen. Het moet alle-
maal maar kunnen als het draait om 
dit soort grootse plannen, die allerlei 

praktische voordelen bieden op de 
lange duur, voor mensen.

We zullen zien of de Nieuwe Ring-
weg de verkeersopstoppingen in en 
rond Groningen-Stad zullen oplos-
sen. Volgens mij los je dat probleem 
landelijk alleen op door minder auto’s 
toe te laten. Door de wildgroei een 
halt toe te roepen. Maar alles moet 
maar kunnen in dit kapitalistische 
land.

Heb je geld, dan koop je. En heb je 
heel veel geld, dan zet je de omge-
ving naar je hand. Pech voor hen 
die daar wonen. En leven. Zo ook de 
boom. De honderden bomen. Die al 
het leven lieten.

Het zijn levende wezens. Ze praten 
niet, bewegen niet. Hebben geen 
ogen. Geen leuke eigenschappen 
waarmee wij mensen ons kunnen 
vereenzelvigen, zoals bij een snoe-
zig poezenkind wel kan. Bomen zijn 
vrij afstandelijk, vanuit ons bezien. 
Maar we leven ermee. En ze zijn er 
niet voor niets. Ze bieden onderdak 
en voedsel aan talloze wezens. Een 
boom is een hele biotoop. Eén boom 
is dat al. Kun je nagaan als je na-
denkt over al die bomen samen.

Wij mensen hebben bomen ook no-
dig. Dat is geen “geknuffel”. Wij men-
sen hebben de natuur nodig. Omdat 
we er onderdeel van uitmaken. Wij 
zijn zelf natuur.

Tiedo Groeneveld (foto Obed 
Brinkman)

Misschien dat over 50 
jaar de boom serieus 

wordt genomen.
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De 

Bomen in onze wijk moeten wijken. De afgelopen weken was de kaal-
slag dramatisch. Rondom de zuidelijke ringweg staat er in onze wijk nu 
nog één: langs de Waterloolaan, net ver genoeg van het tunnelgeweld 
om overeind te blijven. En dit allemaal om in de wijk de groenvoorzie-
ning te bevorderen... het mag nu wel iets heel fraais gaan worden, dat 
Zuiderplantsoen! 

Maar hoe staat het met de bomen in 
de rest van de wijk? Schrijver dezes 
woont aan het Winschoterdiep. Daar 
heeft een paar jaar geleden ook een 
behoorlijke kaalslag plaatsgevon-
den toen de kade aan de westzijde 
moest worden versterkt en verhoogd. 
Langs vrijwel het hele Winschoter-
diep werden de bomen omgehakt. 
Er werden ook onmiddellijk nieuwe 
aangeplant; het gaat deze bomen 
echter nog decennia kosten om een 
even lommerrijk effect te sorteren 
als de verdwenen bomenrij deed. 
Aan het einde van het Winschoter-
diep echter – richting het gewraakte 
viaduct – bleven de oude bomen 
staan. Hier is geen kade, maar een 
natuurlijke verhoging in de vorm van 
een houtwal en er was dus ook geen 
sprake van kade-aanpassingen. Ooit 
was dit rijtje bomen nog wat langer, 
maar ruim tien jaar geleden zijn de 
meest majestueuze exemplaren 

omgehakt, naar verluidt “omdat de 
wortels waren beschadigd door 
weg- of rioolwerkzaamheden.” Een 
aderlating voor de straat. Maar de 
andere zes ook best stoere lindebo-
men houden het tot op de dag van 
vandaag vol. Het zijn inmiddels hoge 
bomen die samen met de woonsche-
pen die eronder liggen en de talrijke 
vogels op de takken – vooral ’s 
zomers – zorgen voor een landelijke 
sfeer in dit gedeelte van de straat. 
En nu staat op drie van deze bomen 
een groen stip. Help! Wat betekent 
dit? Het einde van een dromerig 
stukje Winschoterdiep? De volgende 
episode in de boomkap-nachtmerrie 
in onze buurt? 

GROEN EN GEEL 
Bezorgde omwonenden wilden hier 
meer van weten. Wat betekenen 
deze stippen? We zien dergelijke 
stippen wel vaker op bomen staan. 

Soms verdwijnen deze bomen dan, 
soms ook niet. Wie zet dergelijke 
stippen eigenlijk op de bomen? En 
waarom? Wie op zoek gaat naar ant-
woorden komt tegenstrijdige informa-
tie tegen. De Groninger Bomenwacht 
brengt gele stippen op zieke iepen. 
Die moeten dan zo snel mogelijk wor-
den omgehakt opdat de iepenziekte 
zich niet verder verspreidt. Op de 
begeleidende foto is vervolgens een 
boomstam te zien met een groene 
stip. Hebben medewerkers van de 
Stichting Groninger Bomenwacht 
last van een lichte vorm van kleuren-
blindheid? Of was de gele verf op? 
Volgens andere informatie zouden de 
kleuren geel en groen geen speciale 
onderscheidende betekenis hebben. 
Maar wat wordt ermee aangegeven? 
Elders in de stad aan de Herman 
Colleniusstraat zijn bomen gekapt in 
verband met de ‘Slimme Fietsroute 
West’ en de aanleg van verhoogde 
parkeerplaatsen. Een stadgenoot 
woonachtig in de schilderswijk wist te 
melden dat deze bomen een gele stip 
hadden. Dus geel is kappen? En wat 
betekent dan een groene stip? Zijn 
de Winschoter stippen nu groen of 
geel? En gaat het hier wel om iepen? 

Van bomen en mensen: 
het mysterie van de groene stip 
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Of zijn het linden? Zijn de stippen 
aangebracht door een gemeentelijke 
dienst of is hier een grappenmaker 
aan het werk? 

GEMEENTELIJK BOMENBELEID 
We bellen de gemeente. Duidelijk 
wordt: de gemeentelijke stippen 
worden altijd aangebracht met één 
kleur en die is groen/geel. Dus niet 
groen of geel. In het geval van de 
Winschoterdiep-linden staat de ge-
meente echter voor een raadsel. De 
uitermate bereidwillige ambtenaren 
proberen wel van alles uit te zoeken 
en weten te melden: de bomen zijn 
niet ziek gemeld en staan niet op 
de kaplijst. Gelukkig! De werkzaam-
heden rond de zuidelijke ringweg 
strekken zich niet zó ver uit, dat de 
Winschoterdiep-linden in de weg 
staan. Zijn de bomen beschermd? Ze 
staan niet op de lijst van monumenta-
le bomen in de wijk die de gemeente 
in beheer heeft. Onder monumentale 
bomen worden bomen verstaan van 
hoge leeftijd met een bijzondere 
schoonheid of zeldzaamheidswaarde 
of een beeldbepalende functie voor 
de omgeving. Voor onze buurt staan 
de meeste monumentale bomen in 
of rondom het Zuiderpark, op het 
voor- en achterplein van de Borg-
manschool, rondom de speelplaats 
aan de Blekerslaan op de hoek met 
de Verlengde Lodewijkstraat en in de 
binnentuin van de Mauritsstraat. Er 
staan maar weinig door de gemeente 
als ‘monumentaal’ geafficheerde 
bomen gewoon in de straten van 
de Oosterpoort. Behalve natuurlijk 
de prachtige plataan voor het Poor-
tershoes, en een goudenregen in de 
Alexanderstraat, vermoedelijk in de 
achtertuin. Dat houdt niet over. Waar-
om staat dat ene kapitale exemplaar 
in de Albertstraat niet op de lijst? Als 
er nu iets beeldbepalend is, dan wel 
deze boom. En misschien wordt het 
tijd ook de Winschoterdiep-linden 
maar op de lijst te zetten? Want we 
moeten zuinig zijn op onze bomen. 

BUURT EN BOMEN 
We hebben onze bomen de afgelo-
pen eeuw verwaarloosd. Ze maak-
ten altijd deel uit van de stedelijke 
architectuur maar ze zijn in de marge 
beland. Dat is niet goed, want bomen 
maken mensen en steden gezonder. 

Bomen produceren zuurstof en halen 
fijnstof en CO2 uit de lucht. Bomen 
houden water vast en voorkomen zo 
overlopende riolen. Bomen geven 
schaduw en verkoeling tijdens hete 
zomerdagen en zorgen voor sfeer-
volle buurten. Voor veel diersoorten 
zijn bomen onmisbaar. Toch worden 
bomen vaak bedreigd; in veel steden 
worden bomen niet ouder dan 20 
jaar. Terwijl de fijnstofproblematiek 
toeneemt, neemt het aantal bomen 
in veel steden af. Dat is jammer 
en onnodig; als bomen voldoende 
ruimte, licht en rust krijgen, kunnen 
ze gemakkelijk 80 jaar worden. Ook 
midden in de stad. Tijd dus om in 
actie te komen om onze bomen te 
redden. 

BOOMRIDDERS EN BOOMAGENTEN 
De Bomenstichting zet zich al vijftig 
jaar in voor het behoud van bomen in 
de stad en op het platteland. Volgens 
de bomenstichting worden in Neder-
land jaarlijks veel bomen (onterecht) 
gekapt. ‘Boomagenten’ houden dit 
voor hun provincie, stad of regio 
in de gaten en geven informatie 
door aan het meldpunt van de Bo-
menstichting. Voor het noorden zoekt 
men nog zulke ‘boomagenten’. De 
Stichting Bomenridders Groningen 
volgt de stand van zaken van alle 
groenvoorziening in de stad en in de 
provincie. Ook zij zijn van mening dat 
overheden te gemakkelijk overgaan 
tot het kappen van bomen in steden. 
De waarde die bomen vertegen-
woordigen voor landschap, gezond-
heid, natuur, esthetiek, biodiversiteit, 
CO2-reductie, lucht- en waterfiltratie, 
leefbaarheid, klimaataanpassing 
en bescherming tegen hittestress 
worden in de besluitvorming meestal 
niet meegenomen, aldus de bomen-
ridders. 

De gemeentelijke voorlichters be-
nadrukken dat bomen alleen gekapt 
worden wanneer deze op een kaplijst 
staan en dan is er een kapvergun-
ning verstrekt. De onduidelijkheid zit 
hem dus in de overweging: wanneer 
verstrek je een kapvergunning en 
wanneer vind je een boom belangrijk 
genoeg om hem te beschermen? 
De gemeente Groningen heeft zich 
echter voorgenomen duidelijker te 
zijn als het gaat om de noodzaak tot 

het kappen van stadsbomen. Dode 
bomen worden niet langer in het 
voorjaar gekapt, maar in het najaar. 
Zo kunnen Stadjers beter zien dat 
een boom ziek is en gekapt moet 
worden. Want zieke bomen dragen 
weinig tot geen blad; in het najaar is 
dat beter te zien dan in het voorjaar. 
Dat geeft ons in ieder geval nog wat 
tijd om het groene stip-mysterie op 
de Winschoterdiep-linden op te los-
sen.

Greetje de Vries (foto's Obed 
Brinkman en Evelien Brak)
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Thea groeit op in een muzikale fami-
lie in het Friese Zwaagwesteinde en 
speelt al vanaf haar zevende cornet. 
“Ik kom uit een familie die altijd met 
muziek bezig was: in de plaatselijke 
brassband. Mijn oudste broer Feike 
speelde euphonium en mijn vader 
en opa ook cornet. Mijn andere broer 
Dikkie zat in de drumband.” Toen 
ze een jaar of 14 was begon ze het 
toch wel wat oubollig te vinden. “Dan 
moet je met zo’n pakje op straat en 
een kolbak op. Ik werd vuurrood als 
er dan weer vriendjes aan de kant 
stonden.” 

NEIL YOUNG
Op haar 17de verhuisde Thea naar 
Apeldoorn en na wat omzwervin-
gen kwam ze in 1990 in Groningen 
terecht. Eerst in een woonbootje van 
Stichting Studenten Huisvesting bij 
de Oosterhogebrug en vanaf 1994 in 
de Jan Goeverneurstraat. In Gro-
ningen begint ze aan een opleiding 
dwarsfluit op het conservatorium, 
afdeling klassieke muziek. “Ik ont-
dekte de dwarsfluit voornamelijk door 
Ian Anderson van de band Jethro 
Tull. Ik dacht: dat kan ik ook en toen 
besloot ik conservatorium te gaan 
doen.” De opleiding valt haar zwaar. 
Urenlang alleen studeren ging steeds 
meer ten koste van haar plezier in 
het spelen. “De onbevangenheid in 
het muziekmaken raakte ik steeds 
meer kwijt. Ik was ongelukkig.” Na 
3 jaar stopt Thea uiteindelijk met de 
opleiding. Een belangrijke rol in deze 

beslissing speelde de toetsenist van 
Planet Orange: Harm Wierda. “Ik ont-
moette Harm op een feest en hij zag 
hoe ongelukkig ik was. Hij zei tegen 
mij: “Wat doe jij moeilijk. Neil Young 
zegt altijd: leer drie akkoorden en 
ga spelen!” Ik ben een enorme Neil 
Young fan en met die woorden is bij 
mij de knop langzaam omgegaan. Ik 
ben Harm daar nog steeds dankbaar 
voor.” Op het conservatorium kreeg 
Thea ook pianoles en dat speelt 
ze nu nog steeds naast cornet en 
dwarsfluit. 

ZES KAPITEINS OP EEN SCHIP
Na het conservatorium ging het weer 
de goede kant op met Thea en haar 
muziek. Ze was betrokken bij diverse 
projecten, zoals een studio-opname 
bij Tiedo en Plan K. Vorig jaar deed 
ze mee aan de theaterproduktie Koe-
koek van de dochter van haar broer 
Dikkie: Nina. Ze schreef er de muziek 
voor en stond er mee op Noorder-
zon. Op dit moment werkt Thea in 
het verpleeghuis Heymanscentrum. 
Haar werk staat in het teken van 
revalidatie en terminale zorg. En ze 
speelt dus in de band Planet Orange 
die naast Thea bestaat uit haar broer 
Dikkie Visser (zang en trombone), 
Frits Vogt (bas), Jouke van der 
Krieke (gitaar, toetsen en trompet), 
Ben Onderstijn (drums) en Harm 
Wierda (toetsen). Jouke vervangt de 
oorspronkelijke gitarist Peter Haze, 
waarvan niemand weet waar die is. 
De muziek laat zich moeilijk om-

schrijven. “Het zijn eigen nummers 
met veel instrumenten en het is vrij 
theatraal. We schrijven de nummers 
samen: ze ontstaan in de oefenruim-
te. En de teksten worden geschreven 
door Dikkie.” De band was eigenlijk 
gestopt en is onlangs toch weer be-
gonnen. “We zijn allemaal eigenwijze 
koppen en je kan niet vooruit komen 
met zes kapiteins op een schip. Maar 
dat is ook wel weer de kracht van de 
band. Er was eerder ook een periode 
dat er verwacht werd dat de muziek 
uit de lucht kwam vallen en als dat 
dan niet gebeurde was het teleurstel-
lend. We werken er nu echt hard voor 
en daarbij komt dat we wat ouder en 
wijzer zijn geworden en elkaar niet 
meer in de haren vliegen.”

CD PRESENTATIE
Planet Orange speelt 10 mei in Vera 
waar ze hun nieuwe cd presenteren. 
“Harm vond muzikale aantekeningen 
van 20 jaar geleden: 11 mei 1998. 
Hij kwam Peter Weening tegen, de 
programmeur van de Vera, en heeft 
toen gevraagd of Planet Orange op 
11 mei een cd presentatie mocht 
doen in Vera omdat de band dan 20 
jaar bestaat. 11 mei bleek al bezet 
maar 10 mei was nog vrij. De band 
wist nog van niks, haha! Maar de cd 
komt er en het wordt erg mooi.”

scan de QR-code om een filmpje 
van Planet Orange te bekijken!

Tekst en foto Obed Brinkman

INTERVIEW MET THEA 
VAN PLANET ORANGE

In de stad Groningen is de band Planet Orange een begrip. De band is 
ontstaan in 1998 en kende verschillende bandwisselingen, maar een aan-
tal leden vormt de harde kern en één daarvan woont in de Oosterpoort: 
Thea Visser.
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(huis) dieren IN DE Oosterpoort

In de Oosterweg woont Sefnad met zijn 
hond Tuan (Maleis voor meneer). Tuan 
is een Boerboel: een Afrikaanse Mastiff. 
Je zou het niet zeggen maar Tuan is nog 
een puppy (hij is zeven maanden oud). 
Toen ie net geboren was kon hij nog in 

een fietsmandje maar dat gaat nu al lang 
niet meer. En hij groeit nog een tijdje 
door: pas na drie jaar is hij volgroeid. Als 
mensen hem op straat zien lopen lijken ze 
soms bang voor de grote hond maar dat 
is helemaal niet nodig. Tuan is een sociaal 

beest en kan goed overweg met andere 
dieren.  Heb je ook een bijzonder huisdier 
die in deze rubriek zou passen mail dan 
naar: obedbrinkman@riseup.net

Tekst en foto Obed Brinkman

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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CRYPTOFILIPPINE 48
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1. Familie van de vingerplant en het 
duimkruid. (8)

2. Triller. (9)
3. Strijdkreet van milieuactivisten? 

(2+4+4)
4. Kan je op krediet krijgen maar 

dan moet je ze niet te heet laten 
worden. (9)

5. Ordinair werkzaam op veel stra-
ten. (7)

6. Geen boom voor in een pretpark. 
(9)

7. Houterige edellieden… (10)
8. … die zich vanuit een klein stukje 

boom uitstekend kunnen verdedi-
gen. (7)

9. Geestdriftige boom waarmee je 
uitwijken kunt testen. (7)

10. Hoort les te geven over een 
boom maar doet vooral gewich-
tig. (9)

11. Erepalm. (8)
12. Dat stukje gras aan die boom 

oogt als een gezwel. (6)
13. Bomenboek. (8)
14. Boomkruin. (9)
15. Criminele tegenhangers van de 

Bomenridders. (12)
16. Is evenzeer een stekje van die 

boom. (9)
17. Om een deel van de boom zwart 

te maken heb je leidinggevende 
kwaliteiten nodig. (8)

18. Kapsonic. (6+3+6)
19. Symbool van de Olympische 

Winterspelen 2018. (10)

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

De oplossing moet uiterlijk op zondag 
1 april (geen grap!) binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 48. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van 
€ 20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.  

Vermeld bij uw inzending altijd uw 
e-mailadres zodat er contact met de 
winnaar opgenomen kan worden. Het 
vermelden van uw straatnaam wordt 
ook zeer op prijs gesteld. 

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 47 
– KUNST IN DE OOSTERPOORT

1. Openluchtmuseum 2. Buitenbeeld/
buiten beeld 3. Kunstlicht 4. Fresco 

5. Stijlgids 6. Klinkerrijm 7. Stepdans 
8. Aquarel 9. Asfaltcultuur 10. Bartje 
11. Rare kwast 12. Olieverf 13. Friet 
van Piet 14. Gronddoek 15. Street-
view 16. Stoepkrijt 17. Openbaar 
groen 18. Straatmuziek 19. Schil-
dersbuurt 20. Etalagekunst 21. Muur-
verf.

De oplossing is: HET STRAATJE 
VAN VERMEER

De winnaar van de gevulde Coop-
boodschappentas is Jan Leijendek-
ker uit de Boermandestraat. Van 
harte gefeliciteerd!

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

CRYPTOFILIPPINE 48

1 6 3 5 9

2 1 5 3 9 6

3 7 7 7 2

4 1 4 3

5 5 9 3

6 4 2 9

7 8 7 2 7 1

8 6 1 8

9 7 9 3

10 7 1 4 2

11 9 8 8 8

12 5 9 5

13 1 4 6

14 4 8 8

15 1 2 2 8

16 5 3 1 7 4

17 4 4 2

18 6 5 3 6 5

19 6 2 3

!
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OOSTERKIDZZZ  
foto’s Evelien Brak
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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. 
In deze aflevering is dat bij Hermien (76) en Bart (74) Noordewier. Ze 
trokken als eerste bewoners in de Leyhoeve, in een appartement op de 
hoek van de Boumaboulevard en het Helperpark. Vanuit de grote ramen 
in de woonkamer kijken Hermien en Bart schitterend uit over de stad. 

De Oosterpoort kennen ze goed, 
hiervoor woonden ze 18 jaar aan 
de Griffeweg. “Het is nu niet aan de 
orde” zegt Hermien, “maar als we 
ooit zorg nodig hebben, is dat hier in 
de Leyhoeve makkelijk te regelen.” 
Bart: “Het valt niet op, maar er zijn 
bijvoorbeeld geen drempels, je kunt 
hier met een rolstoel manoeuvreren 
en voorzieningen als een tillift kun-
nen makkelijk aangebracht worden.” 
Hermien was in haar werkende leven 
schoolleider van een basisschool in 
Slochteren. Bart was directeur van 
woningbouwcorporatie Gruno, later 
Nijestee. Bart en Hermien hebben 
drie kinderen en zes kleinkinderen. 

HOE LANG WONEN JULLIE HIER?
Hermien: “Nu anderhalve week. Het 
is ons eerste weekend hier. Bart: 
“Vorige zomer al verkochten we 
ons appartement. De laatste maan-
den woonden we op verschillende 
adressen, we verhuisden vanuit een 
appartement van vrienden aan de 
Esperantostraat.” 

HEBBEN JULLIE NOG IETS AAN HET 
HUIS GEDAAN? 
Hermien: “We lieten deze inloopkast 
naast de keuken opnemen in het 
ontwerp. Zo kunnen we veel spullen 
kwijt die anders in de keuken opge-
borgen moesten worden.” 

WAT VINDEN JULLIE VAN DE BUURT? 
Bart: “De Linie is een hartstikke 
mooie wijk en de Oosterpoort is een 

echte woonbuurt met veel verschil-
lende mensen. Ook de Meeuwerder-
weg is nog een echte winkelstraat, 
jammer dat het karakter daarvan 
straks waarschijnlijk verandert. En dit 
is zo’n levendige plek met alle reuring 

die het stadion met zich meebrengt 
op wedstrijddagen. Plus ’s ochtends 
en ’s middags die stroom middelbare 
scholieren die van en naar het station 
gaan.”

IS ER AL VEEL ONDERLING CONTACT 
TUSSEN DE BEWONERS HIER?
Hermien: “We kennen onze buren al 
een beetje. Het is nog te vroeg om 
er echt iets over te kunnen zeggen, 
maar waarschijnlijk ontstaan hier 
goede burencontacten. Zo zijn clubs 

gestart waaronder een digiclub met 
een spreekuur voor wifi-problemen 
of met de laptop. Ook is er al een 
fietsclub actief. “ Bart: “Ik denk dat je 
in dit huis je best moet doen om te 
vereenzamen.” 

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS 
VAN DEZE PLEK? 
Bart: “Ja, we hebben de vief piep’n 
nog zien vallen. Dit was het gebied 
van de energiecentrale. Ik hoorde 
laatst dat een nieuw pad achter de 
Hete Kolen het grillige valpatroon van 
één van die pijpen volgt. Hermien: 
“En je ziet aan de kolenmuur nog wat 
vroeger op deze plek gebeurde.”

HEBBEN JULLIE EEN 
LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT? 
Hermien: “Dat was het pleintje achter 
ons vorige appartement aan de Grif-
feweg. Dat hebben we met alle buren 
aangepakt en omgevormd tot een 
gezellige ontmoetingsplek. Met ban-
ken, een picknicktafel en bloembak-
ken. Bart: “Er is op dat binnenplein 
ooit een film vertoond weet ik nog. 
We hopen dat het toekomstige park 
en het terras aan de achterkant van 
de Leyhoeve ook fijne ontmoetings-
plekken worden, waar veel bewoners 
van de Leyhoeve en mensen elders 
uit de Oosterpoort elkaar kunnen 
treffen.”

MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?
Bart: “Eigenlijk missen we niet veel. 
Misschien een goede invulling voor 
de Silo. Ik hoorde trouwens dat het 
management van de Jumbo daar in 
trok, dat zou verrassend zijn.” Her-
mien: “Als ze daar nou eens een La 
Place van zouden maken?”

MvdF

BART NOORDEWIER OVER DE 
LEYHOEVE
“De initiatiefnemer van de Leyhoeve werd 
indertijd in familiekring geconfronteerd met 
ernstig tekortschietende zorg. Hij haalde 
betrokkenen bij elkaar. Praktijkmensen, 
wetenschappers, ervaringsdeskundigen 
en politici ontwikkelden dit innovatieve 
woonconcept. Het biedt ouderen optimale 
mogelijkheden om plezierig te blijven wo-
nen. Er is veel over te schrijven. Maar kom 
eens langs en bekijk het met eigen ogen. 
De receptie, de appartementen, de coffee-
corner, de pizzeria to go, het restaurant, de 
kindercrèche, de huisarts en de gastenka-
mers.” 

KOEK 
OP DE 
HOEK
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KROEG VAN KLAAS 
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. Iedere zon-
dagmiddag dansen, eten en drinken en spelen 
en zingen, in de Kroeg van Klaas. Aanvang 
16.00 uur. 

ZATERDAG 17 MAART
VICTORY Energieke popcoverband. Aanvang 
21.30 uur

DINSDAG 20 MAART
POPQUIZ Een muziekquiz met vragen evenre-
dig verdeeld over alle decennia van de popmu-
ziek van de jaren ‘50 tot nu. De popquiz wordt 
deze keer samengesteld en gepresenteerd 
door Susanne Wolbersen en Bart Breman. 
Teams tot maximaal 5 personen. Deelname 
€ 2,50 p.p.  Aanvang 20.00 uur. Opgave via 
email: kroegvanklaasquiz@gmail.com

ZATERDAG 24 MAART
Room to Roam Popcovers Aanvang 21.30 uur

VRIJDAG 30 MAART
Liuisterconcert in het achterzaaltje : The 
Longhorn Brothers Jeroen de Jong en Pieter 
Knol spelen countrynummers waaronder een 
aantal mooie murderballads van o.a The Isley 
Brothers. Aanvang: 22.00 uur. Toegang gratis

Alle activiteiten: toegang gratis, tenzij anders 
vermeld.

POORTERSHOES
KRACHT CIRCUITTRAINING 
Maandag13.30-14.30 uur is er een kracht-
circuittraining met The Kettlebel Fitnessclub. 
Trainen op eigen niveau in een kleine groep, 
met een personal trainer. € 50 voor 10 keer.

BUURTRESTAURANT
Het buurtrestaurant heeft altijd een veelzij-
dig, heerlijk vers weekmenu met vlees, vis en 
een vegetarische schotel. Dit menu is te zien 
op onze website. Het hoofdmenu kost € 7,40. 
Soep en het toetje kosten € 2,40.

LUNCH IN HET POORTERSHOES
Naast onze warme maaltijd (di, woe en do) is 
er ook de gelegenheid om te lunchen in het 
Poortershoes. Er is keuze uit een tosti, een 
broodje Bapao en een kop huisgemaakte 
soep. 

KIDS MINIMUSICAL ‘KATTEKWAAD’ (4X)
Voor kinderen van groep 1 t/m 3 start op 
maandag 19 maart, 15.30-16.30 uur, een mini-
musical met als thema ‘kattekwaad’. Wat is er 
nu leuker dan stoute dingen doen?? Locatie: 
het speellokaal in de Borgmanschool. Eigen 
bijdrage € 12. Opgave via buurtcentrumpoor-
tershoes@gmail.com.

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE PR
We zoeken iemand die thuis is in de sociale 
media en hieraan een bijdrage kan leveren. 
Voor meer informatie mail naar buurtcentrum-
poortershoes@gmail.com.

Aanmelding voor alle activiteiten en informatie 
alleen via de website van het Poortershoes.

CENTRUM BEELDENDE KUNST (CBK) 
Het CBK presenteert van 10 maart t/m 28 april 
2018 drie aanstormende, Groninger kunste-
naars. Allen presenteren in de tentoonstelling 
Signatures een installatie. Deelnemende 
kunstenaars zijn: Afke Manshanden, Emilio 
Veendorp en Joyce Zwerver. 

Afke Manshanden studeerde vorig jaar cum 
laude af als scenograaf aan Academie Mi-
nerva. Eerder studeerde ze al af als fotograaf. 

Joyce Zwerver presenteert haar werk Blood-
relatives IV. Het immense werk bestaat uit re-
peterende onderdelen op calqueerpapier. De 
‘vlekken’ in dit werk ontstonden door ecoline 
op papier te gieten en het papier vervolgens 
dubbel te klappen. 

Emilio Veendorp studeerde grafisch ontwerp 
aan Academie Minerva. In het CBK presen-
teert hij zijn installatie A seat at a table. Het 
zijn bevindingen in een ruimte met lineaire 
verbanden. 

SPEELTUINVERENIGING
Elke maandag Klaverjassen. Aanvang 20.00 
uur. Er kunnen nog klaverjassers bij. Ook 
mensen die af en toe willen invallen. Elke 
dinsdag Tafeltennisclub. Aanvang 20.00 uur. 
Elke laatste dinsdag van de maand Creatieve 
Club. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog cre-
atievelingen bij. Elke eerste woensdag van de 
maand Super Bingo. Aanvang 20.00 uur. 
Elke eerste donderdag van de maand Kop-
pelkaarten. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog 
koppels bij. Elke tweede donderdag van de 
maand Bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur. 
Vooraf opgeven i.v.m. aanschaf bloemen.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Info 
en opgave: J. Tammes, 06-44050961.

Elke vrijdagmiddag tussen 15.00-16.00 orga-
niseert het WIJ-team een Kindermiddag voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Gratis deelname. Wel 
van tevoren aanmelden via Marin.Kuipers@
wij.groningen.nl 

Donderdag 22 maart is er een algemene 
ledenvergadering met nieuwe bestuursverkie-
zing. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe 
voorzitter en secretaris en nog twee bestuurs-
leden. Aanvang 20.00 uur  

BUURTOVERLEG

Het Buurtoverleg vergadert eens in de twee 
maanden op maandag in het Poortershoes, 
aanvang 20.00 uur. Eerstvolgend overleg: 26 
maart 2018.

Deze foto van Afke Manshanden maakt deel uit van de tentoonstelling Signatures in het 
Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK). Te zien t/m 28 april.
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