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Reünie van schipperskinderen
Onderhoudswinkel zoekt beheerder
Doe mee met het Oosterpoortproject
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EEN NIEUWE OOSTERPOORTER

REDACTIONEEL

Als er weer eens een Citroën C3 PICASSO je straat binnen hobbelt
met zo’n knalgele boedelbak aangehaakt weet je het al: een nieuwe
Oosterpoorter! (nee, niet de krant). Pa achter het stuur. Nieuwbakken
Oosterpoorter (dochter) ernaast. Broertje en vriendinnetje op de achterbank bedolven onder vingerplanten en een hamsterkooitje.
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De Oosterpoort is altijd een buurt geweest waar studenten graag wonen.
Tot zeg 15 jaar geleden woonden hier vooral nazaten van binnenschippers
(zie middenpagina) en studenten. De laatste jaren komen er vooral ook exstudenten samenwonen en eventueel een gezin stichten (zie pag. 9 en 21).
Als de bak leeg is en netjes aan de kant gezet kan het grote inrichten
beginnen. De in elkaar geschroefde Ikea hoogslaper geeft mooi de status
weer van de verkering van de net gearriveerde bewoner: een twijfelaar.
Hij verkoos het ook om te gaan voetballen in Tzummarum in plaats van
mee helpen verhuizen. Zo’n relatie krijgt het nog zwaar te verduren in het
bruisende studentenleven.
Papa doet de techniek. Het aanleggen van de tv kabel. Zo nu en dan wipt
zijn bouwvakkersdecolleté parmantig boven de vensterbank uit. ‘Is er al
beeld?’ Nee!’ Dan een kort doordringend gilletje: onder in een van de keukenkastjes lig een piepklein muizenlijkje. Als het allemaal staat en hangt is
er Appelsientje in plastic Ikea bekers en een beugeltje Grolsch voor papa.
Hij haalt wel even wat te eten. Als ex-student en ex-Oosterpoorter weet
hij waar hij moet zijn. Maar wat een keus ineens bij Friet van Piet. En hij is
pas na 15 minuten aan de beurt. Het duizelt hem een beetje. Ehh… doe
maar voor 10 euro patat en… zes eierballen!! Hij wou ook nog een biertje
mee, maar dat verkopen ze niet meer. En ook die lange, die als een marktkoopman alle bestellingen door de zaak tetterde, is er niet meer. Welkom
thuis!

Klaas Kloosterman

Foto voorpagina Obed Brinkman
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

BUURTOVERLEG 26 MAART 2018
Het buurtoverleg Oosterpoort (BOO) overlegt 7 x per jaar in het Poortershoes. Tijdens het overleg worden onderwerpen besproken die spelen in de wijk. De deelnemers zijn steeds divers: afhankelijk van de besproken onderwerpen schuiven verschillende mensen aan. En natuurlijk
zijn steeds enkele leden van het bestuur van het BOO
aanwezig. Hieronder een kort verslag van
de laatste bijeenkomst.
JONGERENWERKER HOBBE
HOLLANDS

Het buurtoverleg maakt kennis met
Hobbe Hollands, jongerenwerker
verbonden aan WIJ-Rivierenbuurt.
Hij is bezig de situatie van jongeren
in de Oosterpoort in kaart te brengen.
Voor zover bekend (via meldingen) is
er in deze wijk geen sprake van een
jongerenprobleem.
Hobbe richt zich specifiek op de doelgroep 12 tot 27 jaar. Hij kan onder
meer bemiddelen als er sprake is
van overlast door jongeren. Hollands
staat open voor ideeën vanuit de jongeren. Hij benadrukt dat hij niet vóór
een groep aan het werk gaat, maar
juist samen mét een groep. Hobbe
is bereikbaar via de mail hobbe.hollands@wij.groningen.nl of telefoon
06-13074111.
DEFIBRILLATOR IN DE
OOSTERPOORT

De aanschaf van een AED is financieel gezien geen probleem. Wel
moeten er nog mensen worden
gezocht die deze willen/kunnen gaan
beheren. Er wordt nog een oproep
geplaatst in de Oosterpoorter.
INFORMATIE VAN WIJ

Het onderzoek in de Oliemuldersweg
is succesvol afgerond. De bewoners
hebben een brief met de uitkomsten
ontvangen samen met een zakje
zonnebloemzaad. Er zijn een aantal leuke dingen in gang gezet die
hebben geleid tot meer onderlinge
verbinding in de straat.
Miranda Dijksman is de wijkagent
voor de Oosterpoort. Zij wil op een
andere manier gaan werken, dichter bij de wijkbewoners. Daarvoor

DE TOEKOMST KOMT STEEDS
DICHTERBIJ!

Eind oktober is er weer een nieuwe
editie van Let’s Gro. Het festival dat
gaat ‘over de toekomst van Groningen’ De organisatie is op zoek naar
initiatieven. Deze moeten uiterlijk 22
juni worden ingediend. Voor meer
informatie over Let’s Gro: www.
letsgro.nl
EN VERDER

wordt gezocht
naar input vanuit de wijk. Daarbij
wil ze groepsgewijs het gesprek
aangaan met buurtbewoners. Maar
voor persoonlijke zaken is ook een
één op één-gesprek mogelijk. Het
buurtoverleg oppert het idee van een
wekelijks spreekuur. Als de plannen
concreet worden, worden deze via
de Oosterpoorter gecommuniceerd.
Buurtwerker Kim van der Burg heeft
elke vrijdagmiddag in het Poortershoes om 14:00 uur een inloop vanuit
WIJ Rivierenbuurt. Dit in het kader
van ‘De buurtwerker komt buurten’.
TUINAVOND 17 APRIL

Op 17 april houdt een hovenier/tuinarchitecte een presentatie over de
mogelijkheden van het aanleggen
van tuinen in een stenige omgeving.
Ook is een collega aanwezig om
uitleg te geven over de aanleg van
daktuinen.
Eén en ander sluit aan bij de actie
Steenbreek, gericht op het verwijderen (met subsidie) van stenen en
de aanleg van tuinen. Het wordt een
toegankelijke avond met onder meer
een filmpresentatie. Aanvang 20:00
uur.
RONDJE KUNST

Het Rondje Kunst gaat door en wordt
gehouden op 26 mei. Er hebben
zich 10 kunstenaar aangemeld. Het
Rondje kunst wordt georganiseerd
in samenwerking met Poortershoes, CBK en Conservatorium. Bij
het ‘Rondje Kunst’ kijkt u achter de
voordeur bij kunstenaars hoe ze het
doen.
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Wegens een verhuizing van een van
de huidige bestuursleden komt er
een plek vrij in het bestuur van het
buurtoverleg. Interesse? Stuur een
mail naar het buurtoverleg:
buurtoverleg@gmail.com.
VARKENS!

Ook dit jaar zullen er weer varkens
rondlopen op een deel van het middengebied bij de Meeuwen. Ze hadden er al kunnen zijn, maar het is nu
nog te koud. Er blijven hier varkens
komen tot de geplande nieuwbouw
van start gaat.
Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen voor het buurtoverleg: laat het
weten via buurtoverleg@gmail.com.
Wilt u ook eens een bijeenkomst
van het buurtoverleg bijwonen? Het
eerstvolgende overleg is op 23 april,
20:00 uur.
Tjeerd Flokstra / KK

AFVAL EN CIRCULAIRE
ECONOMIE. WAT
GEBEURT ER ALLEMAAL
IN ONZE WIJK?
Het 3pO Oosterpoort organiseert
regelmatig een info avond parallel
aan het spreekuur van Bé in het
Poortershoes. Dit spreekuur is
elke 2de en 4de maandag van de
maand, van 19:00 tot 21:00 uur.
Op de info avond van 12 maart kwam
onder andere de bioboxx aan de
orde. Karan Bajwa zamelt voedselproducten (afval) in bij bedrijven en

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)

burgers. Met een reukloze Bioboxx,
van karton. Er doen al aardig wat
bedrijven (horeca en de zorg bv)
mee, maar niet veel burgers. Zo’n
doos kost per keer een euro, waarvoor 3pO subsidie of een sponsor
probeert te vinden. De verwerking
van een Bioboxx plus voedselafval
levert 3x meer energie op dan via de
huidige ondergrondse containers.
AUTO DELEN EN AUTO HUREN

Zoals we al eerder schreven: we willen als 3p0 groep in de Oosterpoort
geen discussiegroep zijn, maar de
Oosterpoorters aanzetten om zelf
iets doen. We hebben samen veel
auto’s in gebruik, kijk maar in de
straat. En de auto’s staan vaak stil.
Heb je eigenlijk wel altijd zelf een
auto nodig? Er zijn al veel autoverhuur bedrijven die daarop inspelen.
En er zijn steeds meer mensen die
een auto delen. Eén auto met z’n
tweeën, of drie auto’s met z’n achten,
of, zeg het maar. De verzekering
moet wel voor alle bestuurders goed
geregeld zijn. Heeft u hier ervaring
mee? Of vindt u dit een interessant
idee? Kom dan naar onze info avond,
maandag 28 mei in het Poortershoes
van 19:00 tot 21:00 uur.
Namens het 3p0 team Oosterpoort,
Wim Hartman

INFORMATIE OVER GFT
In Groningen wordt op twee manieren groente-, fruit- en tuinafval
(GFT-afval) ingezameld. Een deel
van de stad heeft een speciale,
groene container bij huis, die
(twee)wekelijks wordt geleegd.
Het GFT-afval dat op die manier
wordt opgehaald gaat rechtstreeks
naar Attero in Wijster (Drenthe) en
wordt daar deels gecomposteerd en
deels vergist. Dit levert groen gas
op, waar weer elektriciteit van wordt

gemaakt. De bewoners van huizen
in de vele binnenstadswijken of flats
hebben meestal geen ruimte voor
een groene container. Bewoners
kunnen daarom hun GFT-afval gewoon in de ondergrondse containers
gooien.
ONDERGRONDSE CONTAINERS

In het grootste gedeelte van De
Oosterpoort wordt het afval (inclusief
tuinafval en etensresten) ingezameld
via ondergrondse containers. Wist
u trouwens dat u tuin- en snoeiafval
vier keer per jaar gratis naar het afvalbrengstation kunt brengen? Tegen
betaling haalt de gemeente het ook
aan huis op. U kunt daarvoor 14 050
bellen om een afspraak te maken.
TOCH EEN GROENE CONTAINER?

Hebt u een tuin(tje) en wilt u daarom
toch een groene gft-container, dan
bekijkt de gemeente graag samen
met u of dit mogelijk is. Er zijn twee
opties: u vraagt (als individueel huishouden) een groene container aan
en sluit aan bij een bestaande inzamelroute, zodat de container geleegd
kan worden. In De Oosterpoort is de
dichtstbijzijnde inzamelroute hoogstwaarschijnlijk die van De Meeuwen.

vuilniswagens vol. Omdat het steeds
om kleine beetjes gaat, kun je voedselverspilling snel onderschatten.
Minder voedsel weggooien kan veel
geld besparen: zo'n 140 euro per
persoon per jaar.
Kijk voor meer info op: milieucentraal.nl/milieubewust-eten/voorkomvoedselverspilling

HET GEHEIME KASTJE IN
DE WARMOESSTRAAT
Wie wel eens door de Warmoesstraat loopt kan het bijna
niet zijn ontgaan: bij huisnummer
49 hangt een fel geel kastje aan
de muur. Na er al meerdere keren
langs te zijn gelopen, waarbij ik af
en toe een blik wierp op dit mysterieuze kastje, besloot ik het voorzichtig open te doen.

SAMEN MET BUREN

Als u te ver van een bestaande inzamelroute af woont, kunt u samen met
20 tot 25 buren ook één of meerdere
groene containers aanvragen. U vult
daarvoor een formulier in op de website van de gemeente. De gemeente
probeert dan om een nieuwe inzamelroute door uw straat voor u en uw
buren te regelen. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijk op:
gemeente.groningen.nl/gft-inleveren
ETENSRESTEN

Tot slot: de hoeveelheid GFT-afval
in ons huishoudelijk afval bedraagt
44%. Dat is best veel. Een groot deel
hiervan bestaat uit etensresten. Zo'n
13% van ons eten verdwijnt ieder
jaar ongebruikt in de afvalbak. Dat
is ruim 40 kilo goed voedsel per persoon. Met alle huishoudens samen
in Groningen betekent dat jaarlijks
al 8 miljoen kilo voedsel; duizenden
5

Het gele kastje bij huisnummer 49 (foto EB)

Een paar boeken, een beker en een
potje thee stonden erin. Waarom
stond het daar? Eigenlijk wilde ik er
een boek uit meenemen, maar mocht
dat wel?
Om een antwoord te krijgen op deze
vragen besloot ik afgelopen week
eens bij mijn straatgenoot aan te bellen, om dit eens uit te zoeken.
Zij vertelde vol enthousiasme dat
dit een meeneemkastje is. Althans,
de inhoud van het kastje mag je
meenemen.

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)
Het idee is los geïnspireerd op
boeken die je inpakt en overal in de
stad neerlegt om mensen te laten
meenemen. Naast iets eruit halen is
het leuk om ook iets te brengen of
ruilen voor in het kastje.
Zo word je elke keer weer verrast als
je het deurtje opendoet.
Soms lijkt hij dicht te zitten, maar hij
is vierentwintig uur per dag geopend.
Dus mocht je op zoek zijn naar een
leuk boek of een willen komen brengen dan ben je meer dan welkom.
Het is overigens niet de bedoeling
dat er reclame in wordt gelegd, het
is puur ter vermaak en ook nog eens
goed voor het milieu.
Aangezien de naam ‘meeneemkastje’ de lading niet dekt is de eigenaresse nog op zoek naar een leuke
toepasselijke naam voor deze opvallende blikvanger in de straat. Mocht
je een leuke naam hebben dan mag
je dit naar de Oosterpoorter mailen.
Wij zullen zorgen dat alle ideeën bij
haar terecht komen.

De sculptuur ‘Vrouw Wichers’ heeft een nieuwe tijdelijke plek in de Oosterpoort! Het kunstwerk
stond oorspronkelijk in de H.L. Wicherstraat. Wegens de werkzaamheden aan de Zuidelijke
Ringweg is het daar weggehaald. Voorlopig heeft Vrouw Wichers vanaf de hoek van de

CK

Verlengde Lodewijkstaat en de Verlengde Meeuwerderweg uitzicht op het treinverkeer dat van
de Zuidkant de stad binnenkomt. Een mooi plekje (foto Obed Brinkman).

HET OOSTERPOORTPROJECT
De afgelopen jaren heeft in de Oosterpoortwijk het Oosterpoortproject
plaatsgevonden. Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten die
worden georganiseerd door studenten van het Prins Claus Conservatorium, Minerva, Pabo en Social Studies in samenwerking met het Poortershoes, de Borgmanschool en de BSO in de wijk. De eerste activiteit
zal al snel beginnen, namelijk donderdag 12 april.
Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke afsluitingsmanifestatie op
vrijdag 1 juni in het Poortershoes.
Hier presenteren alle projecten zich
aan de deelnemers en geïnteresseerde wijkbewoners.
MUZIEK DOOR IEDEREEN, VOOR
IEDEREEN

Dit project is georganiseerd door een
studente van het Prins Claus Conservatorium (Myrthe Poelstra). Het draait

natuurlijk om muziek maken. Je gaat
met behulp van Myrthe een eigen
stuk componeren en uiteindelijk ook
uitvoeren op 1 juni. Het hebben van
veel ervaring in het maken van muziek is van minder belang. Dus heb
je altijd al graag muziek willen maken
maar nooit de kans gehad, of lijkt
dit je gewoon erg interessant, geef
je je dan zo snel mogelijk op via het
mailadres: myrthepoelstra16@gmail.
com. Neem vooral je instrument mee
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als je iets bespeelt! We beginnen op
12 april van 19:30 tot 20:30 uur in het
Poortershoes. Het is gratis!
KUNST MAKEN MET KINDEREN EN
OUDEREN

In dit project gaan kinderen in
gesprek met ouderen. De ouderen
vertellen over het vroegere leven
in de Oosterpoort. Aan de hand
van deze verhalen gaan de kinderen een kunstwerk maken over de
Oosterpoort van vroeger en nu. We
gaan dit doen ergens in mei op een
aantal middagen na schooltijd. Je
kan je opgeven via het mailadres:
f.j.c.beuker@st.hanze.nl Het is gratis!
OOSTERPOORTLIED

Tijdens dit project gaan kinderen van
de Borgmanschool en de BSO een
wijklied maken. De tekst ontstaat
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door met de kinderen in gesprek te
gaan over de wijk. Door het zelfgemaakte lied kunnen de kinderen
hun stem laten horen. De kinderen
die een muziekinstrument bespelen
mogen het lied begeleiden op hun
eigen instrument! Het lied wordt met
de kinderen geoefend zodat we het
op vrijdag 1 juni in het Poortershoes
kunnen opvoeren. Aanmelden via:
jildaupopma@hotmail.com Het is
gratis!
THE SECRET OOSTERPOORT
SESSIONS

Op 1 juni 2018 organiseren studenten van de opleiding Betekenisvolle
Kunsteducatie een fantastische
route vol muziek. We beginnen
bij het Poortershoes. Vanaf deze
locatie volg je onder begeleiding
van een student de route door de
Oosterpoort. Laat je verrassen door
verschillende getalenteerde artiesten
op (geheime) locaties in een intieme
setting. Voor maar €5,- kun je deelnemen aan deze bijzondere route.
Aanmelden kan via: thesecretoosterpoortsessions@gmail.com . Verdere
details ontvang je per mail.
Wij hopen je te zien bij een of meer
van deze projecten!

TENTOONSTELLING IN
HET GRAFISCH CENTRUM
GRONINGEN
Soms ben je heel enthousiast over
een bijzondere cursus. Dan denk
je al jaren dat je er iets over wilt
schrijven, om andere mensen ook
enthousiast te maken. En ineens
doe je dat dan.
Bij het Grafisch Centrum Groningen
volg ik een grafische cursus. Als je
de blauwe deuren van deze werkplaats in de Warmoesstraat open
doet, ruik je direct de geur van inkt
en zie je een werkruimte met allerlei ouderwetse persen. Het is een
cursuscentrum waar amateurs en
professionele beeldend kunstenaars
elkaar ontmoeten en ook buiten

Afdruk van een linosnede van Maarten de Jong (Grafisch Centrum Groningen)

de cursussen kunnen werken. Ze
werken naast elkaar, helpen elkaar
en blijven niet in hun eigen wereldje
steken. In die zin vormt dit centrum
een plek die uniek is in de stad, omdat het een kruisbestuiving oplevert
tussen de wereld van amateurs en
professionals.
Bij de beeldend kunstenaar Maarten
de Jong volg ik een cursus. Je ziet
vaak linosnedes afgedrukt in kranten.
Bij linosnijden is het altijd spannend
wat er aan afdrukken onder de pers
vandaan komt. We combineren vaak
meerdere plaatjes, die je steeds weer
met andere kleuren kunt ininkten,
zodat het elke keer weer verassend
is hoe de afdruk zal worden. De inkt
transparant maken zorgt ook voor
allerlei extra mogelijkheden, net als

combinaties met materiaaldruk of
houtdruk. Het aantal toepassingen is
oneindig.
Het Grafisch Centrum wil met zijn
tentoonstellingen wat meer zijn deuren opzetten voor de Oosterpoorters
en andere Stadjers. Deze maand
hebben we een tentoonstelling van
de werken die we hebben gemaakt
tijdens de linocursus. De opening
is op 15 april om 16:00 uur in de
Warmoesstraat 41. De kunstenaars
in kwestie zullen elk in een paar
minuten iets over hun werk vertellen.
Iedereen is welkom.
Zondag 21 april is de tentoonstelling
ook nog open van 13:00 tot 17:00
uur.
Catharina Nieuwenhout

DE ONDERHOUDSWINKEL ZOEKT EEN
NIEUWE BEHEERDER
De onderhoudswinkel Oosterpoort verhuurt steigers en ander materiaal,
voor onderhoud van huis en tuin. En geeft advies. Al jaren hoort daar
het gezicht van Wim Hesseling bij. Die vriendelijke man, bekend bij veel
Oosterpoorters. Nu wil Wim het rustiger aan doen en zijn werk in de winkel afbouwen.
Dat gunnen we hem natuurlijk. Maar
daarom hebben we wel een nieuwe
beheerder nodig. We zijn op zoek
naar iemand die enthousiast het
beheer overneemt, en er misschien
een eigen bedrijf van maakt. Neem
7

contact op met het bestuur als je
interesse hebt:
wf.hartman@home.nl of kom langs in
de winkel, Duinkerkenstraat 3a. www.
onderhoudswinkeloosterpoort.nl

Goedkoop dubbelglas
met oog voor detail
glasgilde.nl

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

Laat jij geld liggen??

COPY SYSTEMS
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geeft in 2018
10% meer energiekosten!
kleur  0,28

Maakt meer van uw werk

printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen
studentenkorting
faxen
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Wil jij besparen?
Kom naar het

gratis
Aanbieding juni
inloopspreekuur.

TEXTIELBEDRUKKING

Veel
prints nodig ?
Oosterpoort3p0

Logo tekst en/of afbeelding
op T-shirt, sportkleding
of bedrijfskleding.

special op
28 mei:
Informatie over

Kleine of grote oplage; al vanaf
één exemplaar kunnen wij uw
textiel bedrukken.
logo

in het
Poortershoes.
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13 te Groning
, Oosterweg
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Transferdruk of flex-folie
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Scriptie printen en inbinden: altijd lage prijs
Meeuwerderweg 109, 9724 ER Groningen
Tel. 050 - 318 78 40

Website: www.copy-systems.nl

tussen

19:00 -21:00

Energiebesparen
kan iedereen.
Advies op maat.

Duurzame
(i.p.v.
studentenkorting van 10% mobiliteit
op vertoon studentenkaart)
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Maandag
28 mei

info

E-mail: info@copy-systems.nl
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“Wat doet het hier dorps aan”
Die gedachte kwam bij me op, als kersverse Oosterpoorter de wijk binnenrijdend op een koude novembernamiddag. Toch vreemd. Al helemaal
in ogenschouw genomen dat A: de Oosterpoort toch écht in een stad
ligt en B: bijna zes keer zoveel inwoners telt als de plek waaraan mijn
status van dorpeling kan worden ontleend. Hoe dan ook, het voelde als
een aangename en veelbelovende verrassing. Reden te meer om, nu het
eerste kwartaal van het nieuwe jaar alweer is verstreken, eens nader te
reflecteren op de mate waarin die gedachte is bewaarheid.
WAT EEN RUST

Die gedachte kwam op toen de
eerste Oosterpoortnacht zijn intrede
deed. Hoewel de ruime Groningse
studentenpopulatie met al haar
bezigheden, feesten en partijen
een warm hart toegedragen moet
worden, lijkt geluidsoverlastvrij zijn
in een stad als deze een utopie. Niettemin, ruim honderd opeenvolgende
nachten relatieve stilte, rechtvaardigt
het ter discussie stellen van
deze stelling. “Vredig gesitueerd tussen het Winschoterdiep en de Meeuwerderweg
heb je makkelijk praten”,
hoor ik u zeggen. Dat lijkt
mij inderdaad een terechte
opmerking. Dus toch maar
eens even elders in de wijk
op onderzoek uit. “Ik hoor
geen kip. Rust alom”, aldus
een bewoonster van nota
bene zo’n beetje het drukste
punt: jawel, de Meeuwerderweg.

meente, dat visueel inzichtelijk maakt
hoe het is gesteld met de Groningse
wijken, onderstreept deze verhoogde
onderlinge verbondenheid ook.
WAT EEN KLEIN SUPERMARKTJE

Die gedachte kwam op eenmaal
aangekomen bij de o zo aandoenlijke Coop. Mocht u nog nooit een
echte dorpswinkel hebben bezocht;
deze vertoont zo ongeveer dezelfde

WAT EEN GEMOEDELIJKHEID

Die gedachte kwam op tijdens het
eerste bezoek aan Café Merleyn aan
het eind van de dag. Een gemêleerd
publiek, goed bier en lekker centraal
gelegen. Na een korte wandeling
langs idyllische schippershuisjes
werd de Kroeg van Klaas gevonden.
Dit café doet qua gezelligheidsgehalte ook goede zaken en is bovendien
een belangrijke speler in de Groningse popcultuur, heb ik me laten
vertellen. Niet geheel onbelangrijk.
Reden te meer om hier binnenkort
maar eens even een liveshowtje te
bezoeken.
WAT EEN EUFORIE

Die gedachte komt zo langzamerhand waarschijnlijk
bij ú op bij het lezen van
deze tekst. Zijn er dan
helemaal geen nadelen
aan het wonen in de
Oosterpoort? Eerlijk
gezegd is het lastig
om die zo een-tweedrie op te sommen.
Misschien de afwezigheid van een pinautomaat? Maar dat
draagt juist bij uitstek
bij aan het dorpsgevoel! Helemaal niet
erg dus. Dan maar
een stukje wandelen
naar de stad. Conclusie: de associatie met
een dorp lijkt eens te
meer terecht. Wel rest
er nog één prangende
vraag: waarom zitten
hier zo ontzettend
veel verschillende
kappers?

WAT EEN VRIENDELIJKHEID

Die gedachte kwam op
tijdens de wandeling naar
de supermarkt de volgende
ochtend. Mensen groeten
elkaar namelijk. Maar dit zou
een importstedeling toch
niet moeten verwonderen?
Er moet gezegd worden, na
jaren elders in de stad te
hebben gewoond, is de gewenning van elkaar op straat
straal voorbij lopen maar
wat snel opgetreden. Des te
verfrissend is het te merken
dat men elkaar hier eerder lijkt te
zien staan. Het duidt in ieder geval
op een hogere sociale cohesie dan in
sommige andere delen van de stad.
Voor de onderzoekliefhebbers onder
ons: het Stadskompas van de ge-

verafschuwen, is er prima personeel
dat de mensen vriendelijk te woord
staat. Dat scheelt.

charme. En de kleinschaligheid
betekent ook nog eens dat er niet
lang gezocht hoeft te worden naar de
op te pikken producten. In plaats van
moderne, afstandelijke zelfscankassa’s die digibeten onder ons wellicht
9
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Astrid doet aan Impro. “Echt wat voor
jou”, had haar vriendin Emmy gezegd. “De vloer op, dat tv-programma, dat ken je toch wel?” Dat heeft
Astrid wel eens gezien. Zo knap die
acteurs. Krijgen ze een opdracht
om iets te spelen en dan wórden ze
dat ook echt! Emmy zit ook bij zo’n
groepje en vraag Astrid mee. “We
zijn gewoon amateurs hoor”, lacht
Emmy. “Kom bij mij langs dinsdag,
fietsen we samen naar Frans. Impro
in Groningen is gewoon: de huiskamervloer op!”
De dinsdag erop, op weg naar Emmy
schiet plotseling de ketting van Astrid
haar fiets. Getver, ook dat nog. En
zo’n ketting krijg je er zo maar niet
weer om. Steppend gaat ze verder
richting Emmy. Als snel kruipt het
zweet vanuit haar onderrug richting
voorhoofd waarna het als kleine

druppeltjes op haar fietsstuur uiteenspat. Bij Emmy leent ze een andere
fiets en gaan ze snel richting Hoornse Meer: ze zijn al laat.
Jan Kees is de
regisseur. Hij zegt
steeds wat iedereen moet spelen. We
beginnen met een
opwarmronde, zegt
hij. Ze staan in een
kring. “Harm, we
beginnen bij jou.
Jij belt aan bij
iemand. Je hebt
een pakje bij je
voor de bewoner.
Degene bij wie
Janse
Daniel sokken)
wordt aangebeld
(@natte
bepaalt wat er in
het pakje zit.” De komende vijf minuten worden de meest

bizarre pakjes bezorgd. Er wordt
gelachen bij het uitpakken, bewoners
worden verdrietig, boos of zijn verbaasd. Wat een fantasie hebben die
spelers toch. Als iemand een pakje
bij Astrid brengt besluit ze dat
er liefde in zit. “Heel mooi”,
zegt Jan Kees. Dan gaan ze
echt de vloer op.
“Twee spelers: Jochem en
Astrid, jullie hebben al jarenlang
een relatie, maar het beste
is er af. Jochem, je hebt
een geheim en gaat Astrid
daarover vertellen. Astrid:
je vermoedde al wat, maar
je bent nog steeds gek
op Jochem. Je gooit al je
charmes in de strijd om Jochem
voor je te behouden.” “Oh nee!”
denkt Astrid en voelt al weer
wat klotsen onder haar oksels.

1960
2018
Op de hoek Oosterweg 118 – Blekerslaan was in 1960 Kolenhandel Firma G. Beekman en Zn. gevestigd. De oude foto laat het
opslagterrein zien aan de Blekerslaan. De huidige panden worden nu voor studentenhuisvesting gebruikt. Groninger archieven:
1785_23931
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Café
Olivier

Zeven cafés telt de Oosterpoortbuurt. Een stevige score voor
een stadswijk, zeker als je bedenkt dat je in een paar minuten
naar de horecagelegenheden in
het centrum kunt wandelen.

noemt. Voor allerlei gezelschappen
(bedrijven, families, vriendenclubs)
zijn themafeestjes te boeken, zoals
campingfeesten, tropische feesten,
country&westernfeesten, spooktochten en veel meer. Ook worden
busreizen, via Olivier Tours, georganiseerd naar bijvoorbeeld de Foute
Party van Qmusic. Na De Postwagen
zijn ook Partycentrum Old Dutch
in Zwaagwesteinde en ’t Hof van
Zuidlaren vaste samenwerkingen
geworden van Olivier Entertaining en
sinds augustus 2017 is het concern
dus uitgebreid met café Olivier.

per week open, voor iedereen: er
zijn geen besloten feesten. Natuurlijk kunnen we van een entertainmentorganisatie verwachten dat er
activiteiten georganiseerd worden:
klaverjastoernooien, pubquizzen,
dartwedstrijden en op de tweede
vrijdag van de maand een themafeest als bijvoorbeeld “Saturday Night
Fever”, met aankleding en muziek uit
de jaren zeventig toen John Travolta
een beroemdheid werd.Vanuit het
café vertrekt bij speciale evenementen de eigen partybus van Olivier met
aan boord een complete discotheek.

CAFÉ IN GRONINGEN

Café Olivier blijft ook het café waar
de sfeermakers van FC Groningen
(Ultras Cruoninga - tot het stelen van
hun spandoek door Heerenveen de
Groningen Fanatics geheten - niet te
verwarren met de Z-side trouwens)
zich verzamelen voor ze naar de
Euroborg vertrekken. De wedstrijden
zelf zijn op groot scherm te volgen
door de cafégasten.

“Aan het einde van een feestje willen
veel mensen graag afsluiten in een
café in een grotere stad” vertelt Rommert Olivier. “We moesten dus altijd
op zoek naar locaties, bijvoorbeeld in
Groningen. Toen we de mogelijkheid
kregen om dit prachtige café over
te nemen zijn we hier zelf een café
begonnen waar we onze gasten kunnen ontvangen.”

PLANNEN
THUIS IN DE OOSTERPOORT

En de toekomst? “Steeds meer een
open buurtcafé worden”. Een uitbreiding van de activiteiten in het café
is te verwachten. Ook wil Rommert
Olivier van zijn café een biercafé

prachtige wijk, een soort dorp in de
stad. Een buurt met maar liefst zeven
cafés en wij willen daar graag een
onderdeel van zijn. Elk café in de
buurt heeft z’n eigen sfeer en stijl en
dat maakt het extra aantrekkelijk om
hier te werken.”

maken, waar veel soorten regionale bieren op de tap en in de fles
zitten. Naast Rommert kun je ook
Wendy, Jan Jaap of Kor achter de
bar tegenkomen. In de agenda van
de Oosterpoorter zal in het vervolg
de programmering van café Olivier te
vinden zijn.

Maar café Olivier wil zich zeker niet
alleen richten op de gasten van de
feestjes die georganiseerd worden.
Rommert: “We zitten hier in een

Twee cafés zitten aan de
Oosterweg. Eerder al besteedde
de Oosterpoorter aandacht aan de
Kroeg van Klaas, waar Marleen Vermooten sinds kort de scepter zwaait.
Maar ook het café op de hoek van de
Oosterweg en de Mauritsdwarsstraat
heeft sinds een half jaar een nieuwe
eigenaar. Het café begon ooit als een
huiskamercafé, kreeg toen de naam
café Royal en vervolgens Die 2 en nu
hebben we het over Café Olivier.
WIE IS OLIVIER

Achter de bar staat Rommert Olivier,
eigenaar en naamgever van het
café. Café Olivier maakt onderdeel
uit van een groter geheel: “Olivier
Entertaining” dat samenwerkt met
partycentrum De Postwagen in
Tolbert. Rommert blijkt een jaar of
zeven geleden zijn pabo-studie te
hebben ingeruild voor een leven dat
in het teken staat van “het organiseren van uitjes”, zoals hij het zelf

Wat kunnen we verwachten van café
Olivier? Het café is zeven dagen
11

Gino Huiskens, foto's Evelien Brak

SCHIPPERSKINDEREN ZIEN
ELKAAR NA RUIM EEN HALVE
EEUW TERUG

Schipperskinderen van kosthuis Bosker

In de jaren ’50 en ’60 van de vorige
eeuw was de Admiraal de Ruyterschool - het huidige Poortershoes
- een school voor schipperskinderen. Omdat deze kinderen gehuisvest moesten worden, waren er
in die tijd vele kosthuizen in de
Oosterpoort. Een daarvan was
gevestigd aan de Oliemulderstraat
58 en werd gerund door Lukas en
Rennie Bosker. Een aantal van de
kinderen die door de jaren heen
in ‘Kosthuis Bosker’ heeft gewoond, ontmoette elkaar ruim 50
jaar na dato weer op een zonnige
zaterdagmiddag in Zwartsluis. De
Oosterpoorter was erbij om een
beeld te krijgen van hun leven in
die tijd.

Bij binnenkomst is de reünie al een
paar uur aan de gang. Zo’n twaalf
schipperskinderen, met of zonder
aanhang, zitten in een zaaltje onder
het genot van een hapje en een
drankje geanimeerd met elkaar te
praten. De bijeenkomst is georganiseerd door Freerk Kuipers, die veel
oude foto’s en artikelen heeft verzameld om de herinneringen te prikkelen. Na een paar gesprekjes ontstaat
al snel een beeld van het kosthuis:
tante Rennie (zoals de kinderen haar
noemden) was een hele lieve vrouw
die alles voor hen deed. Ome Lukas
was minder geliefd; hij was nors,
dronk te veel en volgens de meisjes kon je maar beter uit zijn buurt
blijven. Toch heeft niemand die wij
12

spreken een trauma uit die periode
overgehouden. Tante Rennie wist de
houding van haar man kennelijk zo
goed te compenseren dat het positieve in de herinneringen overheerst.
OME LUKAS

“Ik was al wat ouder toen ik in het
kosthuis kwam”, vertelt Trijnie (77),
“daarom keek ik misschien anders
tegen sommige dingen aan dan de
kleintjes; ik was niet zo kwetsbaar en
liet me niet op de kop zitten. Maar
iedereen wist dat je moest uitkijken
voor ome Lukas. De kleintjes zaten
vaak ’s avonds in het halfdonker
huiswerk te maken zodat ome Lukas
stiekem zijn drankje kon drinken.
Ook kon je beter niet in je ondergoed

door het huis lopen. Ik had daar niet
zoveel last van maar ik was dan ook
vrij mondig.
Het hoofd van de school, meester
Kooiman, was een geweldige man.
Hij woonde aan de Florakade en zei
altijd tegen ons: “als er iets is dan
moet je bij mij komen”. Hij voelde
zich erg verantwoordelijk voor ons,
was een soort vertrouwenspersoon.
Toen er een keer iets vervelends
gebeurd was ben ik naar hem toe
gegaan om mijn beklag te doen over
ome Lukas. Daarna werden er geen
nieuwe kinderen meer in het huis
geplaatst. Of het er iets mee te maken had weet ik niet. Over dat soort
dingen werd nooit gepraat.”

er niet rechtop in kon staan. Wat ik
me ook nog goed herinner is dat die
man (red.: ome Lukas) een heel klein
huisje naast ons had. Daar had hij
in de winter een soort theatertje van
gemaakt. Er was een podium met
lampjes en een gordijn waar wij toneel konden spelen. Dat vond ik toen
heel leuk en spannend.”
VLAGGETJES OP HET PERRON

STRENG DOCH RECHTVAARDIG

GAZEUSE EN GEBAK

“In die tijd moest je de hele dag naar
school, van kwart voor 9 tot half 6,
maar ik had het er prima naar mijn
zin. Wij kregen bijvoorbeeld ook
toneel- en muziekles, er waren zelfs
twee schoolorkestjes, en voor de
kleintjes had je een soort spelletjesmiddag. Wij hadden het zeker niet
slecht, er waren genoeg kinderen
die gewoon bij hun ouders woonden
die het een stuk minder hadden.
Als er iemand jarig was dan kwam
er gazeuse met gebak op tafel en
met Sinterklaas kreeg iedereen een
cadeautje. Dat regelde tante Rennie allemaal. Maar voor mijn ouders
was het wel een groot offer dat de
kinderen zo jong het huis uit gingen.
Vooral mijn vader had het er moeilijk
mee. Als mijn moeder iets lekkers
in huis had gehaald zei hij altijd:
“Dat eet ik niet want dat krijgen mijn
kinderen ook niet.” Daar word ik nog
steeds emotioneel van.”
Het kosthuis aan de Oliemulderstraat
bestaat niet meer, de hele straat is
ondertussen vernieuwd. Het enige
gebouw uit die tijd dat er nog staat
is Café Dijkman. “Hoewel er op het
hoogtepunt misschien wel zestien
kinderen woonden, waren de huisjes
echt heel klein”, vertelt Jan Keizer.
“Er was één kamertje met allemaal
stapelbedden waar de meeste kinderen sliepen, en onze kostouders
sliepen zelf op de overloop. Bovendien was er maar een douche, die
was zo klein dat een volwassene

gingen de meeste kinderen alleen in
de zomervakantie naar hun ouders
en een enkeling ook met Kerst. Veel
rechtstreekse verbindingen waren
er niet, dus duurde de reis lang en
moest er regelmatig worden overgestapt. “Daar hadden ze een heel
systeem voor bedacht”, zegt Jan
Keizer. “Omdat je niet onbegeleid
mocht reizen kreeg je een vlaggetje
mee. Daar moest je mee zwaaien
als je op het perron stond om over te
stappen, zodat je nieuwe begeleider,
die hetzelfde vlaggetje had, je kon
vinden. Dat was elke keer weer een
hele ervaring.”

Tante Rennie

“De meeste kinderen gingen op
een leeftijd van acht jaar in de kost.
Voor mij gold dat niet, ik ben al op
mijn zesde verhuisd. Dat kwam door
mijzelf. Mijn broer was drie jaar ouder
en toen hij naar het kosthuis ging,
bleef ik alleen aan boord achter. Dat
vond ik helemaal niks, ik verveelde
me dood en heb net zo lang gedramd
tot ik er ook heen mocht. Als wij in
Groningen lagen gingen we bij mijn
broer op visite en het leek mij heel
stoer om in zo’n huis te zitten met
oudere kinderen. Hoewel het vaak
schipperen was met de ruimte heb
ik wel leuke herinneringen aan die
tijd. Ik ben er zeker niet slechter van
geworden.”
In de jaren ‘50 en begin jaren ‘60
had nog bijna niemand een eigen
auto. Treinreizen was duur, daarom
13

Hun vrije tijd brachten de kinderen
door in de buurt bij de Oude Veemarkt of in het Sterrebos. Maar
vooral de filmmiddagen in het
gebouw van de huidige Speeltuinvereniging staan de meesten nog
duidelijk op het netvlies. Daar kon je
op zondagmiddag voor twee dubbeltjes twee B-films zien. Ook werden er
vaak ‘stomme’ films (zonder geluid)
gedraaid. De organisator zorgde voor
de ‘ondertiteling’ en riep bijvoorbeeld
bij een cowboyfilm: “poef poef, peng
peng”. Dit sprak zo tot de verbeelding
dat vooral de jongens vaak naar het
weiland aan de andere kant van het
Winschoterdiep gingen om cowboytje
te spelen. “Dan kwamen wij thuis, en
als onze schoenen nat waren kregen we straf omdat we bij het water
waren geweest. Ze waren streng
maar rechtvaardig, heette het dan,
alleen ervoer niet iedereen het altijd
als rechtvaardig”, zegt organisator
Freerk Kuipers lachend.
“Als je deze tijd met toen vergelijkt
lijkt het net alsof we in de middeleeuwen leefden maar dat was niet
zo. De wereld was toen net zo mooi
of lelijk als nu, alleen anders”, zegt
Freerk. “Wij hadden het best goed
in vergelijking met anderen. Als we
vijftig jaar verder zijn lijkt deze tijd
waarschijnlijk ook ongelofelijk ouderwets, maar dat betekent niet perse
dat het minder is.”
Carolina van der Lande, foto's
Evelien Brak
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Aan de rand van onze
wijk (aan de Europaweg) woont kunstenares Gerry met haar
zoontje Pux en haar
hond Leo. Ze vertelt
ons over haar leven
en haar kunst.

KUNSTENARES

GERRY'S LEVEN

Gerry is geboren in het
Friese dorpje Rinsumageest in 1978. Ze
was een nakomeling
en haar twee zussen
en broer waren dus al
vrij snel het huis uit. In
het dorpje zelf was niet
zo veel te beleven dus
ging ze al op jonge leeftijd stiekem op stap in
Dokkum en Groningen.
“Eigenlijk moest je 18
zijn om bij een aantal
tenten naar binnen te
komen, maar we kwamen er altijd wel in.” In
Groningen ging Gerry
Grafische Vormgeving
studeren. Ze maakte de
vooropleiding af maar
ging er daarna niet mee
verder. “Ik wist niet zo
goed wat ik wou en het
feestleven was ook leuk.” Na een
pauze van een jaar begint ze aan
de opleiding Sociaal Pedagogisch
werk. Ze is dan ondertussen 20 jaar.
De eerste twee jaar studeert ze in
Groningen en daarna nog twee jaar
in Amsterdam. Ze maakt de school
af en blijft nog een tijdje in Amsterdam werken. Ook speelt ze er in het
punkbandje Los Kalikos. Maar al vrij
snel gaat ze terug naar Groningen.
“Ik vond het te druk, te onpersoonlijk.
Ik raakte mezelf er een beetje kwijt.”

een bepaalde manier
nog steeds in mijn
hoofd.” Gerry's kunst
is dynamisch en kan
bijvoorbeeld bestaan
uit gangen vol rare objecten. “Het zijn kleine
werelden die ik soms
groot opblaas en mijn
eigen interesses en
inzichten leiden weer
tot nieuwe projecten.”
HEDEN

Op dit moment is
Gerry werkzaam als
begeleider van Loucka
die leidt aan een spierziekte, maar ze blijft
ook actief als kunstenares, hoewel de zorg
voor haar zoontje de
meeste tijd in beslag
neemt. Anderhalf jaar
geleden kreeg ze een
betaalde opdracht voor
het bio-science park
Leiden waarvoor ze
het kunstwerk “SWAP”
maakte voor de Hoge
School Leiden. Het
is een soort bacterieachtig ding in de vorm
van een dodecahedron waarin je een prachtig kleurenspectrum kan zien als je naar binnen
kijkt. En een half jaar geleden mocht
ze een wereldbol schilderen voor een
pand aan de Coehoornsingel. Omdat
het gebouw ‘de Toekomst’ heet leek
het Gerry wel leuk om de bol de kleuren van de planeet Mars te geven (er
is immers een kans dat de mensheid
daar een kolonie gaat stichten). De
eigenaar was erg blij met haar versie,
maar van de gemeente mocht de bol
niet als planeet Mars op het monumentale pand geschilderd worden,
dus moest Gerry de bol weer helemaal opnieuw schuren en beschilderen als de Aarde.

GERRY MELLEMA

GERRY'S KUNST

Terug in Groningen begint ze in 2008
met een opleiding aan Kunstacademie Minerva. In Amsterdam had ze
een vriendin al vaak geholpen met
haar kunstwerken maar ze maakte
toen ook al eigen dingen. Gerry
leerde veel van haar medestudenten
tijdens de opleiding. “Je leert op een
hele andere manier naar dingen kijken. Met name als je met meerdere
mensen ergens zit en je kijkt naar

een werk en iedereen ziet het allemaal zo anders.” Ook de docenten
zijn voor haar belangrijk: “Het begint
met opdrachten waarin de docenten
nog veel sturen maar later laten ze je
steeds meer vrij. Een aantal docenten zijn erg belangrijk geweest en
ik denk er nog steeds wel aan wat
ze me geleerd hebben. Ze zitten op
15

Bekijk werk van Gerry op haar website: www.gerrymellema.nl
Tekst en foto van Gerry met Leo:
Obed Brinkman
Fotootjes van werk “Swap”: Gerry
Mellema

(huis) dieren IN DE Oosterpoort

Deze maand was ik op bezoek bij Elisabeth

heeft hij ook buiten een stukje van zijn

Heb je ook een bijzonder huisdier die je

en haar kat Amour, die 13 jaar oud is.

oor verloren in gevecht met een andere

graag in de Oosterpoorter zou willen zien,

Ze wonen sinds een maandje of acht in

kat. Toen Elisabeth en Amour nog in

mail dan naar: obedbrinkman@riseup.net

de Nieuwstraat, maar daarvoor waren

Rotterdam woonden dronk Amour uit de

ze woonachtig in Rotterdam. Amour

kraan maar hier in Groningen heeft hij een

is een echte buitenkat, waarschijnlijk

bloemenvaas waaruit hij drinkt.

Tekst en foto: Obed Brinkman

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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CRYPTOFILIPPINE 49
1. Zijn favoriete liedje is
‘schuitje varen’. (13)
2. Linoleum voor in de oven?
(7)
3. De grote vaart. (7)
4. Voor straf carnavalskleding
moeten kopen. (9)
5. Slaapruimte voor primaten
op de Ark van Noach. (8)
6. Hiervoor werkt een uitzendkracht op een schip. (9)
7. De vlag erop dekt de lading
(niet). (12)
8. Werk van een diplomaat op
het ministerie van Scheepvaart en Visserij. (10)
9. Raddraaiers. (8)
10. Alcoholisch en slechthorend familielid van de
neusbeer. (6)
11. Teller en noemer aan boord
betekent averij. (10)
12. Met deze boot is het goed
hazen vangen. (9)
13. Die golven bevallen goed.
(5)
14. Het zeil strijken en er dan
mee kappen. (8)
15. Driemaal. (12)
16. De jacht is geopend, er
gaan waarschijnlijk klappen
vallen. (2+4+2+3)
17. Van Zandt of Spielberg gaat
op kop. (6)
18. In de kroeg aan een zeilschip sjorren. (10)
19. Buitenboordmotor. (8+6)
20. Oeverloos. (4+4+3)

1
2

3

6

9

4

3
4

4

2
9

6

9

3

4

5
7

3

1

3

6

8
5

6

7

8

2

1

1

9
4

1

14

9

9

2

2

4

5
17
18

19

3

9

2

2

9

1

4

2

8

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een scheepvaartuitdrukking.
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters.

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.

De oplossing moet uiterlijk op maandag 30 april binnen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter, Oosterweg
13, 9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 49. Mailen mag ook:
oosterpoorter@gmail.com.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 48
– BOMENRIDDERS
1. Handpalm 2. Espenblad 3. De
beuk erin! 4. Kastanjes 5. Plataan
6. Treurwilg 7. Bomenridders 8. Bastion 9. Elanden 10. IJkmeester
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De winnaar ontvangt een gevulde
boodschappentas ter waarde van
€ 20,-, ter beschikking gesteld door
Coop Meeuwerderweg.
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11. Loofboom 12. Poliep 13. Bosatlas 14. Stamhoofd 15. Struikrovers
16. Pijnscheut 17. Takteren 18. Kappen met Kappen 19. Jaarringen.
De oplossing is: DE KAT UIT DE
BOOM KIJKEN
De winnaar van de gevulde Coopboodschappentas is Isa Valk, woonachtig aan de Palmslag. Van harte
gefeliciteerd!

Groningen
Meeuwerderweg 96-98
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OOSTERKIDZZZ
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Borgmanschool groep 6A

UITGEVERIJ PALMSLAG
Literatuur, poëzie en non-fictie
10% korting in onze webshop!
Vul deze kortingscode in op
onze webshop en krijg 10% korting
op elke bestelling:
OOSTERPOORT2018
www.palmslag.nl

Met Groningen als decor voelt Erik
zich als een vis in het water in zijn
columns over wat er met hemzelf en
de mensen om hem heen gebeurt.
Hij weet daarbij een beangstigend
treffende toon aan te slaan. Want
je zult verrast zijn hoe vaak je je
herkent in zijn rake observaties van
het alledaagse leven.

ERIK HULSEGGE HAALF ZEUVEN

De slome duikelaar, de dronkaard
en de dorpsgek. Het is het type mens
waar we soms om moeten lachen,
maar net zo vaak medelijden mee
hebben. Erik Hulsegge weet ze
samen met tal van andere soort
mensen haarfijn te beschrijven in
Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe
columns en een selectie die hij voor
de website van RTV Noord schreef
en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op
zondagmorgen.

ERIK HULSEGGE

Journalist,
presentator en columnist
PETER J.L.M.
BERNINK
Erik Hulsegge (1967) debuteerde in
2016 met zijn bundel met columns
Numero Dertien.

HET
ICOON

UITGEVERIJ PALMSLAG
WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Een misdadige constructie / thriller

Haalf zeuven omslag def.indd 1
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HAALF
ZEUVEN
COLUMNS

16-10-17 22:24

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 Arjan Miedema (26). Samen met zijn vriendin
Nadine Boon (23) woont hij op
de bovenste verdieping van een
huis op de hoek van de Sophiastraat en de Mauritsstraat. Nadine is onderzoeksassistent bij
de afdeling toegepaste taalwetenschap, onderdeel van de Letterenfaculteit van de RUG. Ook
werkt ze als bakker bij Broodje
van Eigen Deeg in de Brugstraat.
Arjan is projectleider ICT bij het
UMCG. “Ik ben nu bezig met de
voorbereidingen voor een project waarmee we de financiële
administratie van projecten beter kunnen stroomlijnen.”

KOEK
OP DE
HOEK
geverfd. De wanden, al het houtwerk, de deuren. Dat was behoorlijk
veel werk, dat hebben we wel een
beetje onderschat. Dit appartement
was eerst van Patrimonium en had
een tijd leeg gestaan. Halverwege
de schilderklus kwamen er vochtplekken in de verf. We hebben het
huis toen een week lang heel warm
gestookt en zijn erna weer helemaal
opnieuw begonnen met schilderen.”
WAT VIND JE VAN DE BUURT?

“Lekker gevarieerd, je hebt hele rustige straten, sommige stukken van
de wijk zijn een beetje volks. En de
Sophiastraat, waar wij op uitkijken,
is ook zo’n prachtige straat met een
eigen sfeer.”

Arjan studeerde bedrijfskunde
aan de RUG. “Na mijn afstuderen
wilde ik graag in het noorden blijven. Maar je moet wel realistisch
blijven, ik gaf mezelf een half jaar
om hier werk te zoeken, dan zou ik
verder gaan kijken.” Al snel vond
hij zijn huidige baan in het UMCG,
waar Arjan ook tijdens zijn studie
al had gewerkt als trainee. “Het
UMCG is echt een kennisbedrijf,
een complexe organisatie waar
geweldige dingen gebeuren.” Toch
zegt hij zijn baan binnenkort op om
een paar maanden op reis te gaan.
“Ik ga een tijdje door Oost-Europa
reizen. Eerst naar de Baltische
staten, daarna een uitgebreide trip
door Rusland en vervolgens ga
ik naar het zuiden, naar Georgië,
Armenië en Turkije.” Zijn vriendin
reist in de zomervakantie een paar
weken met hem mee.

HEB JE VEEL CONTACTEN IN DE
BUURT?

“Nee. In ons vorige huis kenden we
iedereen, de buren boven, onder,
in de buurt. Dat was daar één grote
kermis. Maar hier hebben we nog
niet veel contacten.”
HEB JE OOK EEN LIEVELINGSPLEK
IN DE BUURT?

“Eigenlijk niet. Ja dit deel van de
wijk, het Zuiderpark, de Sophiastraat. Dit is echt een mooi stukje
stad.”
MIS JE IETS IN DE WIJK?

“Een park, gras, er is niet echt een
plek waar je kunt zitten. We woonden eerst in de Tuinbouwstraat, daar
hadden we natuurlijk het Noorderplantsoen om de hoek. Dat mis ik
hier wel in de buurt.”

HOE LANG WOON JE HIER?

“Vanaf augustus vorig jaar. Voordat we dit appartement kochten
hebben we natuurlijk heel veel op
Funda gekeken. De Oosterpoort
bleek voor ons wel een van de
leukste wijken te zijn.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG
WONEN?

“Geen idee. Tja, in het logische
plaatje kan ik me voorstellen dat
we hier nog een jaar of vijf blijven
wonen.”
MvdF

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET
HUIS GEDAAN?

“Er is een nieuwe keuken in
gekomen en we hebben alles
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

DINSDAG 8 MEI

13.30-14.30 uur, staat weer een serie van 10

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Zelfgemaakte

keer kracht circuit krachttraining ingepland.

PARTY, m.m.v. diverse muzikanten (doe

kennisquiz met vragen verdeeld over diverse

Eigen bijdrage € 50 voor 10 keer, opgave via

mee!). Er is een DJ die de pauzes vult met

rubrieken. Teams tot maximaal 5 personen.

onze website.

African roots en in de achterzaal kunt u heerlijk

Deelname € 2,50 p.p. Aanvang 20.00 uurOp-

Afrikaans eten voor slechts 5 euro. Aanvang

gave via email: kroegvanklaas2@gmail.com

ZATERDAG 14 APRIL

VRIJDAG 11 MEI

lende activiteiten voor buurtbewoners. In

Klaverjassen. Inleg 4 euro. Aanvang 20.00 uur

samenwerking met de Hanzehogeschool en
de Borgmanschool. Meer hierover elders in dit

Back In The Day. Pop- en rockcovers. Aanvang 21.30 uur

OOSTERPOORT KUNSTPROJECT
In april start er een kunstproject met verschil-

16.00 uur.

nummer.

ZATERDAG 12 MEI
Arthur Ebeling. Meesterlijke bluesgitarist.

DONDERDAG 19 APRIL

Aanmelding voor alle activiteiten en informatie

Aanvang 21.30 uur

alleen via de website van het Poortershoes.

Club Proza. De schrijvers van Club Proza
dragen nieuw geschreven korte verhalen of

Alle activiteiten: toegang gratis, tenzij anders

columns voor.

vermeld.

CENTRUM BEELDENDE KUNST (CBK)
Discussieavond over vrouwelijk naakt in de

Aanvang 20.30 uur
CAFE OLIVIER

kunst (#metoo) (18 april, 20.00 uur). Met Léon

ZATERDAG 21 APRIL

VRIJDAG 20 APRIL 20.00

Hanssen en Anna-Rosja Haveman o.l.v Rosa

The Steam. Blues en Rock

Pubquiz. Teams max. 5 pers. 2,50 euro p.p.

Timmer. Tickets via de webwinkel van het

Aanvang 21.30 uur

Opgeven: info@olivierentertaining.nl.

CBK, 7,50 euro

DINSDAG 24 APRIL

DONDERDAG 26 APRIL 20.00

Kunst-op-Straatwandeling – Romantiek

Popquiz. Een muziekquiz met vragen over

Koningsnacht met muziek en speciaal Ko-

(22 april, 15.00 uur). Een wandeling langs

popmuziek van de jaren ‘50 tot nu. De quiz

ningsbier.

kunstwerken op straat met aspecten uit de
Romantiek. Het startpunt is het Jozef Israëls-

wordt deze keer samengesteld en gepresenteerd door Ernst Jeuring en Paul Mulder.

VRIJDAG 4 MEI 20.30

monument op het Hereplein. Tickets via de

Teams tot maximaal 5 personen. Deelname

Koppeldarttoernooi. Inschrijven met koppels, 5

webwinkel van het CBK, 8,50 euro

€ 2,50 p.p. Aanvang 20.00 uur. Opgave via

euro p.p. Opgeven: info@olivierentertaining.nl.
SPEELTUINVERENIGING

email: kroegvanklaas2@gmail.com
WOENSDAG 9 MEI 20.00

Elke maandag Klaverjassen. Aanvang 20.00

VRIJDAG 27 APRIL

Klaverjastoernooi, 5 euro p.p. Opgeven: info@

uur. Er kunnen nog klaverjassers bij. Elke

Luisterconcert in het achterzaaltje. Melvin Bon-

olivierentertaining.nl.

dinsdag Tafeltennisclub. Aanvang 20.00 uur.
Elke laatste dinsdag van de maand Creatieve

net + Freddy Labots
VRIJDAG 11 MEI 20.00

Club. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog cre-

ZATERDAG 28 APRIL

Themafeest Foute Party. Met foute muziek en

atievelingen bij. Elke eerste woensdag van de

Internal Desert. Oriëntaalse muziek geïn-

foute aankleding!

maand Super Bingo. Aanvang 20.00 uur.
Elke eerste donderdag van de maand Kop-

spireerd op Griekse en Turks Folk. Aanvang
POORTERSHOES

pelkaarten. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog

BINGO

koppels bij. Elke tweede donderdag van de

WOENSDAG 4 MEI

Elke laatste woensdagmiddag van de maand

maand Bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur.

De Dichtclub. De leden van de Dichtclub pre-

van 14.00-16.30 uur kunt u in het Poorters-

Vooraf opgeven i.v.m. aanschaf bloemen.

senteren naast eerder geschreven eigen werk

hoes een gokje wagen tijdens onze gezellige

elk minimaal één nieuw gedicht van eigen

bingo. Er worden 8 rondes gespeeld en de

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Info

hand. Aanvang 20.30 uur

inleg is slechts € 3,00 voor deze 8 rondes. Per

en opgave: J. Tammes, 06-44050961.

21.30 uur

ronde gaan er 3 prijzen uit.
Elke vrijdagmiddag tussen 15.00-16.00 orga-

ZATERDAG 5 MEI
Open podium m.m.v. KvK huisband. O.l.v. Lou

BUURTRESTAURANT

niseert het WIJ-team een Kindermiddag voor

Leeuw. Aanvang 21.30 uur

Het buurtrestaurant heeft altijd een veelzijdig

kinderen vanaf 6 jaar. Gratis deelname. Wel

weekmenu met een vlees, vis of vegetarisch.

van tevoren aanmelden via Marin.Kuipers@

ZONDAG 6 MEI

Gemaakt met alleen maar verse ingrediënten.

wij.groningen.nl

Thema-avond: “De Club van 27”

Het menu is te zien op onze website. Het

Muzikanten spelen nummers van bekende

hoofdmenu kost € 7,40. Soep en het toetje

BUURTOVERLEG

popartiesten die op hun 27ste overleden.

kosten € 2,40.

Het Buurtoverleg vergadert eens in de twee
maanden op maandag in het Poortershoes,

Aanvang 22.00 uur
KRACHTTRAINING

aanvang 20.00 uur. Eerstvolgend overleg: 26

Verlengd wegens succes: op maandag 9 april,

maart 2018.

23

24

