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DE ULTIEME LIJSTDUWER

Op de redactie van de Oosterpoorter komen dagelijks de nodige 
mailtjes binnen. Blije mailtjes van buurtbewoners die het cryptogram 
hebben opgelost. Activistische mailtjes van organisaties die vinden 
dat hun kopij ongecensureerd geplaatst moet worden. En natuurlijk 
de ‘niet geschoten, altijd mis’ mailtjes van bij wijze van spreken de 
korfbalvereniging van Onderdendam die op zoek is naar nieuwe leden 
voor het jeugdteam (6-8). Dergelijke afzenders krijgen van ons altijd 
een vriendelijk mailtje terug met de mededeling dat de Oosterpoorter 
een wijkkrant is voor de mooiste buurt van de stad Groningen. Hoor 
je nooit meer wat van.

Natuurlijk krijgen we ook de nodige mail van politieke partijen die in de 
stad actief zijn. Zeker nu de verkiezingen weer dichterbij komen. Het meest 
opvallende mailtje uit deze categorie was ongetwijfeld die van de PvdA. 
Op 25 mei lezen we in onze mailbox dat we zo via WeTransfer een filmpje 
zullen ontvangen. Spannend!  
Het filmpje blijkt een boodschap te bevatten van Piet van Dijken die 
meedeelt dat Piet van Dijken de ‘ultieme lijstduwer’ van de PvdA voor de 
komende gemeenteraadsverkiezing is geworden. In het van hem bekende 
Dijkiaans (plaatselijk dialect van het Cruijffiaans) hoopt van Dijken dat zijn 
uitverkiezing ons deugd doet: “… en waarom? Ik ga het u 
vertellen. Of u nou gelooft of niet, ik vertel het… u mag ook 
op mij stemmen, voorkeursstemmen zou natuurlijk mooi zijn, 
maar het gaat natuurlijk… vooral om de partij.” Hier kunt u 
het filmpje zelf bekijken https://tinyurl.com/y8my3wju.

Anders was ik hier nooit over begonnen, maar het toeval wil dat een 
bekende buurtbewoner ook tot ultieme lijstduwer is gekozen. Voor een 
andere partij uiteraard: die van Stad en Ommeland. Het gaat om Astrid. U 
weet wel. Onze bekendste wijkbewoonster, van portiek Winschoterdiep. 
Ook zij heeft haar lijstduwerschap in een filmpje vastgelegd. Voor meer: 
blader nu snel naar pagina 10 en lees Portiek Winschoterdiep.

Klaas Kloosterman
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)

NIEUW ELAN
Het Poortershoes aan de Oosterweg 
is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Met het aantreden van een nieuw 
bestuur in het begin van 2018 is een 
roerig hoofdstuk in de geschiedenis 
van het buurthuis afgesloten. Er kan 
weer enthousiast gewerkt worden 
aan alle lopende activiteiten, maar 
ook wordt er door de betaalde krach-
ten en de vrijwilligers nagedacht over 
nieuwe initiatieven.

We spreken af met beheerder Hielkje 
Haagsma (sinds oktober 2017 ver-
bonden aan het Poortershoes) en 
bedrijfsleider Arthur Hilberdink (sinds 
december 2017 in dienst). Arthur is 
verantwoordelijk voor de bedrijfs-
voering, alle administratieve zaken, 
de inkoop, de ondersteuning van 
stagiaires en veel meer bedrijfsma-
tige zaken. Hielkje is verantwoordelijk 
voor de vrijwilligers en stagiaires 
waarmee zij zoals ze het zelf zegt, 
“het hele huishouden” runt. Ze is ook 
verantwoordelijk voor de verhuur van 
de ruimtes. Daarnaast werken Arthur 
en Hielkje samen met hun collega 
Jannie, die al jaren voor het Poor-
tershoes werkt en die verantwoorde-
lijk is voor alle activiteiten. 

Samen met het bestuur werken ze 
aan het ontwikkelen van het beleid 
van het buurtcentrum.

BELEID
Dat beleid komt er op neer, dat het 
Poortershoes een plek moet zijn voor 
“ontmoeting en verbinding”. Hielkje: 
“We willen een goede plek zijn voor 
alle buurtbewoners en natuurlijk een 
leuke werkplek voor alle vrijwilligers.” 
Behalve de vrijwilligers werken in het 
Poortershoes mensen met partici-
patiebanen. Verder is het buurthuis 
een erkend leerbedrijf waar studen-
ten van het Alfa-college hun stage 
als restaurantmedewerker kunnen 
volgen. 

MEER VRIJWILLIGERS
Al met al een grote groep mensen 
die zich voor meer of minder uren 

inzetten voor de buurt. Waarom dan 
toch de vraag naar meer vrijwilligers? 
Arthur: “We zijn heel tevreden over 
de activiteiten en voorzieningen die 
we nu te bieden hebben. 

We zijn laagdrempelig, de cursussen 
zijn ook voor mensen met een kleine 
beurs toegankelijk, we hebben en 
creëren een goede sfeer. 

We verzorgen 25 à 30 cursussen 
in de week, we hebben een goed 
lopend buurtrestaurant met een 
uitstekende kok waar je voor zo’n 
12 euro een prima volledige maaltijd 
krijgt. Er komen wekelijks 600 tot 800 
bezoekers bij ons. In het restaurant 
komen elke week 120 tot 130 eters, 
nog afgezien van degenen die voor 
een lunch komen en van de mensen 
die even een kop koffie halen.” 

Hielkje: “Maar we willen meer arm-
slag hebben. Het lukt nu allemaal 
net, maar het zou heel mooi zijn als 
er een poule van mensen is die kun-
nen inspringen als er bijvoorbeeld 
ziekte is. En we willen graag extra 
activiteiten voor de jeugd aanbieden, 
natuurlijk in goed overleg met de 
Speeltuinvereniging en de scholen 
die ook al veel doen op dat gebied.” 
Arthur: “En we hopen dat we in de 
toekomst ook op vrijdagavond regel-
matig goede en goedkope familie-
maaltijden kunnen aanbieden. Verder 
denken we na over de mogelijkheid 
van activiteiten op de zondagmid-
dag. Allemaal mooie ideeën, maar er 
zijn wel genoeg vrijwilligers nodig als 
we dat samen met de buurt van de 
grond willen krijgen.”

EVENEMENTEN
Het Poortershoes kijkt tevreden terug 
op de activiteiten in het kader van het 
Rondje Kunst dat vorige maand in de 
buurt werd georganiseerd. Dergelijke 
evenementen kunnen we meer ver-
wachten “en iedereen met een goed 
idee: kom vooral met ons praten”.

MEEWERKEN?
Kortom: het Poortershoes werkt 
enthousiast en vol vertrouwen aan de 
toekomst. Om het buurthuis nog brui-
sender te maken wordt gezocht naar 
mensen die zich een aantal uren 
per maand willen inzetten. Structu-
reel, om te zorgen dat er bij ziekte 
niet meteen problemen ontstaan, of 
om bijvoorbeeld op vrijdagavond te 
helpen in het restaurant. Maar ook 
als je zo nu en dan wilt helpen bij 
evenementen in de wijk is het pret-
tig als je je naam doorgeeft aan het 
Poortershoes. 

Je kunt contact opnemen via de 
website van het Poortershoes: www.
poortershoes.nl (ga naar: activitei-
ten@poortershoes.nl), of bel voor 
een afspraak: 050-3131141 of kom 
langs: Oosterweg 13!

Tekst Gino Huiskes, foto's Obed 
Brinkman

AMBITIEUS POORTERSHOES ZOEKT EXTRA VRIJWILLIGERS
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Deze maand zet ik mijn eigen huisdier even 
in het zonnetje. Ik heb een 4,5 jarige kat 
en zijn naam is Ska. Ska is een rustig en 
aanhankelijk dier. Hij heeft soms moeite 
met bezoek en dan kan ie gaan blazen 

maar als iemand vaker komt is het okay. 
Ska is een gewoontedier (net zoals zijn 
baasje). Als ik 10 minuten langer in bed 
blijf dan normaal begint hij te miauwen, mij 
erop wijzend dat ‘t toch echt tijd is om op 

te staan. Ska is me erg dierbaar.. 
Heb je ook een bijzonder huisdier die je 
graag in de Oosterpoorter zou willen zien, 
mail dan naar: obedbrinkman@riseup.net. 
Tekst en foto Obed Brinkman.

(huis) dieren IN DE Oosterpoort

ORZO behartigt gedurende de 
bouwperiode ring Zuid de belangen 
van omwonenden op het gebied 
van overlast, veiligheid, gezond-
heid, communicatie en schade. We 
overleggen met bouwers (CHP- 
Combinatie Herepoort), gemeente 
en andere instanties. Er sluiten zich 
steeds meer mensen aan bij ORZO, 
ondertussen bijna 60 huishoudens.

De werkgroep overlegt regelmatig 
over de te nemen en genomen maat-
regelen. Wie loopt waar tegenaan? 
Is er schade? Kunnen voortdurende 
trillingen schade veroorzaken aan 
je huis? Op al deze vragen probe-
ren we een antwoord te vinden. De 
bouwwerkzaamheden hebben een 
grote impact op de bewoners aan de 
Meeuwerderbaan. We proberen hen 
te ondersteunen, niet alleen in goede 
contacten met CHP en gemeente, 

maar ook door mee te denken over 
daadwerkelijke acties/oplossingen. 
Het ervaren van overlast is heel per-
soonlijk. Als je bijvoorbeeld om 7 uur 
moet opstaan voor je werk, hebben 
nachtelijke werkzaamheden meer 
impact dan als je overdag vrij bent. 

Ook organiseren we periodiek bijeen-
komsten voor iedereen. De frequen-
tie hangt af van de onderwerpen die 
spelen. Het eerstvolgende overleg 
wordt door CHP georganiseerd in 
juni. Meer hierover kun je lezen op 
onze website www.ORZO.nu

De bouw is inmiddels volop begon-
nen, de nachtelijke werkzaamheden, 
de omleidingen, iedereen merkt er 
wel iets van. Ervaar je overlast of heb 
je schade, meld dat bij ORZO. Als 

er meerdere meldingen zijn, kunnen 
we samen optrekken. Je kunt je als 
omwonende nog steeds aansluiten 
bij ORZO. Dat kan als bewoner/
huiseigenaar, maar huurders en 
verhuurders zijn ook welkom. Aan-
melden kan via de site. Je ontvangt 
een inlogcode en wordt op de hoogte 
gehouden van nieuws en kan samen 
met buurtgenoten optrekken waar het 
gaat om de effecten van de bouw van 
de Ring Zuid op het dagelijkse leven 
van direct omwonenden.

BEWONERS GEZOCHT
Wij zoeken nog direct omwonenden 
die onze werkgroep willen verster-
ken. Wil je meedenken over de 
diverse onderwerpen, meehelpen de 
website te beheren of ben je een kei 
in communicatie en wil je ons helpen 
de PR te verzorgen? We horen graag 
van je. Meld je aan via de site.

AANPAK RING ZUID  INGEZONDEN
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UITNODIGING 
De gemeenteraadsfractie van 
Stad en Ommeland vergadert elke 
maand in een wijk in Groningen. 
Voor die vergadering nodigen we 
ondernemers, organisaties en 
personen uit om iets over hun wijk te 
vertellen. Zo horen we wat er speelt 
en ook wat Stad en Ommeland 
(voorheen Stadspartij) voor de wijk 
en de bewoners kan betekenen.
Maandag 18 juni vergadert Stad en 
Ommeland vanaf 20.00 uur in het 
Poortershoes. We nodigen u van 
harte uit om langs te komen om ons 
iets over de Oosterpoort, De Linie 
en De Meeuwen te vertellen. Wat zit 
u dwars, welke wensen heeft u voor 
de wijk en wat kan met hulp van de 
politiek beter?  
We horen graag vooraf van uw 
komst. Wilt u dat met een mailtje 
(stadenommeland@raad.groningen.
nl) of telefoontje (050 - 318 65 28) 
laten weten?   
Organisaties en personen zijn van 
harte welkom om hun zegje over de 
wijk Oosterpoort te doen. Stad en 
Ommeland heeft vanaf 20.00 uur de 
koffie en een luisterend oor klaar. We 
spreken u graag maandag 18 juni.  
Amrut Sijbolts, Anna Riemersma en 
René Stayen, Raadsleden van Stad 
en Ommeland 
 
 
DE REMMINGSWERKEN 
VAN DE TROMPBRUG 
VERVANGEN 
De remmingswerken van de 
Trompbrug zijn de afgelopen tijd 
vervangen. Aan beide kanten van 
deze fiets- en voetgangersbrug over 

het Verbindingskanaal staan houten 
palen in het water. Die staan daar 
om te voorkomen dat schepen per 
ongeluk tegen de brug aan varen. 
Eens in de ongeveer dertig jaar zijn 

deze palen aan vervanging toe. 
Aannemer Oosterhof Holman heeft 
in opdracht van de gemeente alle 34 
palen vervangen. De nieuwe palen 
worden in de bestaande paalgaten 
getrild en gaan ongeveer zeven 
meter de grond in. Het bovenste stuk 
van de palen is afgeschuind en krijgt 
ter bescherming een paalmuts.

NIEUWBOUW PRINS 
CLAUS CONSERVATORIUM 
IN DE PRIJZEN  
De nieuwbouw van het Prins Claus 
Conservatorium is bij de publieks-
jury van de Grote Groninger Ge-
bouwenenquête 2018 als tweede 
geëindigd. Het moest daarbij Cap-
puvino voor laten gaan: de koffie- 
annex wijnbar, gebouwd boven de 
Febo-snackbar op de hoek van de 
Vismarkt en de Guldenstraat. Cap-
puvino was favoriet bij zowel de 
publieksjury als de vakjury. Aan de 
uitverkiezing deden ook de Singel-
woningen Europapark, gebouwd in 
de Eelkemastraat mee. Dit ontwerp 
van Specht Architecten viel niet in de 
prijzen. De volledige uitslag van de 
enquête vindt u op www.dagvandear-
chitectuurgroningen.nl 

 
HET HOOFDKANTOOR 
VAN DE MARIPAAN 
GROEP IN SILO  
GRIFFEWEG 
Het hoofdkantoor van de Maripaan-
groep, een franchiseorganisatie van 
ondernemers Paul Papo en Anrico 
Maat verhuist van Drachten naar 
Groningen. De Maripaangroep heeft 
de voormalige graansilo aan de Grif-
feweg gekocht. Er werken ongeveer 
vijftien mensen op het hoofdkantoor 
van dit bedrijf, dat eigenaar is van 
onder meer vijftien Jumbo-super-
markten in het Noorden van het land.

EXTRA VERDIEPING
Voordat het nieuwe kantoor in ge-
bruik kan worden genomen moet er 
nog verbouwd worden. “We brengen 
een extra verdieping in het gebouw 
aan” legt vastgoedmanager Anne-
marie Raeke uit. “En op de begane 
grond is ruimte voor horeca.” De 
Maripaangroep is nog bezig om daar-
voor een ondernemer aan te trekken.

MONUMENTALE UITSTRALING
Dat de Maripaangroep zich in zo’n 
bijzonder pand vestigt heeft te maken 
met de voorliefde van de eigenaren 
voor markante panden, stelt Anne-
marie Raeke. “We willen de bijzon-
dere en monumentale uitstraling van 
de Silo versterken en daarmee een 
impuls geven aan dit stukje stad.” 
Wanneer de Maripaangroep het 
nieuwe hoofdkantoor kan betrekken 
is nu nog onduidelijk. “We zijn bezig 
met het uitwerken van de plannen.”  

MvdF

GRAANSILO GEBOUWD IN 1890
Graanhandelaar Botje uit Hoogezand liet 
voor zijn handel aan de Griffestraat in 1890 
een graansilo bouwen. Na een brand in 
1923 kreeg de silo zijn huidige uiterlijk. Ar-
chitecten Kazemier en Tonkes ontwierpen 
een nieuwe silo die op de oude onderbouw 
werd geplaatst. De silo is een gewapend 
betonskelet met een gevel van rode bak-
steen. Kenmerkend voor dit gebouw zijn het 
schilddak met zwart geglazuurde pannen 
en het uitgebouwde huisje, met zeszijdig 
dak, op de nok. Aan de oostgevel, aan het 
water zit nog een stalen hijsarm met katrol-
len. In 1996 werd de silo verbouwd tot kan-
toor voor een reclamebureau en kwam op 
de begane grond een horecavoorziening. 
bron: www.staatingroningen.nl
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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

van 10%

fc Groningen

JAARMARKT

op het 2de en volgende
exemplaren

www.textielbedrukkengroningen.nl

		(textielbedrukking)www.copy-systems.nl

Als u tijdens de jaarmarkt op 
16 juni een bestelling voor
textielbedrukking plaatst of
direct een t-shirt laat maken

krijgt u een korting van:

******************************** Ook in juni extra scriptiekorting
op die toch al lage prijzen 

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 
11 juni: 

Informatie over 
jaarmarkt 

16 juni

Maandag 
11 en 25 juni

tussen 
19:00 -21:00 

in het 
Poortershoes.

Wil jij besparen? 
Kom naar het 

gratis 
inloopspreekuur.

Laat jij geld liggen??

Goedkoop dubbelglas 
met oog voor detail

glasgilde.nl
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HAVENMONSTERS
Het is u misschien niet ontgaan dat 
voor de desbetreffende Trompbrug 
ook een personeelslid is aangesteld 
dat zich ontfermt over dit logistieke 
huzarenstukje. Óók is u misschien 
opgevallen dat de achterkant van 
diens blauwe jas met witte letters ver-
klapt dat deze persoon doorgaat voor 
het ‘havenwezen’. Toen ik dit voor 
het eerst las, sprak dat eerlijk gezegd 
nogal tot mijn verbeelding en namen 
mijn gedachten een loopje met me. 
Immers, zo doet de titel havenwezen 
vermoeden dat dit een soortement 
mythologisch, heroïsch, mysterieus 
en mystiek wezen zou kunnen zijn, 
die de haven beschermt tegen allerlei 
enge havenmonsters, indringers en 
ander dreigend onheil. Een aantal 
observaties maken echter duidelijk 
dat dit beeld in de verste verte niet 
strookt met de werkelijkheid. Maar 
wat doet het havenwezen dan wél?

NADERENDE BOTEN
Na een kort intermezzo verschaft het 
havenwezen simpelweg het weg- en 
waterverkeer de mogelijkheid de 
tocht te continueren, én voorkomt 
bovendien desastreuze aanvaringen 
met de brug. Een niet te onderschat-
ten en belangrijke en dankbare taak, 
wat mij betreft. De ludiek geplaatste 
ferme treurwilgen aan weerszijden 
van de centrumkant van de brug, 
fungeren op hun beurt als poort-

wachters. Als een naderende boot in 
zicht komt, doemt het havenwezen 
hierachter vandaan op en positio-
neert zich met gezwinde vaart te mid-
den van de brug. Het bedienen van 
de brug voltrekt zich nou eenmaal 
via een aldaar geplaatst machien-
tje. Hoewel het aantal wachtenden 
tijdens deze handelingen toeneemt, 
kan de brug meestal na luttele minu-
ten worden gesloten waardoor het 
verkeer weer rustig kan doorstromen. 

Overigens, een voor u wellicht 
bekend verschijnsel is dat van pas-
serend nautisch verkeer een finan-
ciële vergoeding wordt verlangd. 
Vaak geschiedt deze uitruil middels 
een emmertje of een klomp aan een 
hengel. Voordat dit echter kan plaats-
vinden, is het havenwezen alweer 
verdwenen. Blijkbaar wordt deze 
dienst bij de Trompbrug dus koste-
loos verleend.  

HISTORIE
Vanuit historisch perspectief dient 
het ogenschijnlijk simpele brugge-
tje trouwens zeker niet te worden 
onderschat. Deze drie meter hoge 
ijzeren overspanning kent namelijk 
een rijke historie. Uit een korte duik 
in de geschiedenisboeken blijkt dat 
hij al in 1879(!) voor het eerst in 
gebruik werd genomen, en tevens 
is benoemd als rijksmonument. Een 
simpele rekensom leert ons dus dat 

het bruggetje ons al zo’n slordige 139 
jaar deze belangrijke infrastructurele 
dienst verleent. 

Logischerwijs buigt op den duur ook 
een ijzersterke ijzeren brug als de 
Trompburg voor de tand des tijds. 
Een grondige opknapbeurt in 1996 
kon om die reden dan ook niet ach-
terwege blijven.

TOEKOMST
Mede dankzij deze uitgebreide 
restauratie ligt hij er tegenwoordig 
nog mooi bij. Ook zijn functioneren 
laat niets te wensen over. Niettemin 
wordt er tegenwoordig wederom druk 
gewerkt onderaan de Trompbrug. Zo 
zijn bouwvakkers in de allesverzen-
gende hitte op drijfpontons doende 
met het vervangen van de versleten 
aanlegsteigers. Het havenwezen kijkt 
toe en kan tevreden zijn. De inzet en 
het moderne materieel heeft namelijk 
tot doel om het bruggetje voorlopig 
de nodige bescherming te bieden. 
Hoe lang het nog duurt voor een vol-
gende restauratie? Dat antwoord ligt 
in de toekomst. Ik hoop in ieder geval 
dat mensen tot in het einde der tijden 
hun tocht kunnen vervolgen in deze 
schilderachtige havenomgeving. 
Zowel over land als over water.

Tekst Evert van der Molen, foto Obed 
Brinkman

Een pittoresk fietsbruggetje boven het Verbindingskanaal, genaamd de Trompbrug, verbindt zo-
wel de Trompstraat met de Trompsingel als de binnenstad met de Oosterpoortwijk. In de win-
ter proberen gezellige kerstlampjes uit alle macht de beperkte bedrijvigheid en de kou van dat  
seizoen te compenseren. Op een gemiddelde zomerdag daarentegen, is het een drukte van belang. Als de brug 
vanwege een passerende boot dient te worden geopend, staan aan weerszijden grote verzamelingen fietsers, 
scooters en voetgangers geduldig te wachten. De meer haastig ingestelde mens besluit soms om met een 
chagrijnig gemoed het pad westwaarts te vervolgen, zodat de gedaalde slagbomen kunnen worden omzeild. 

HET
HAVEN
WEZEN
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TWEEDE RONDJE KUNST
Op deze snikhete zaterdagmiddag liep het niet meteen storm bij ‘t start-
punt in het Poortershoes waar we de gele gids voor het tweede Rondje 
Kunst in de wijk konden ophalen. Zestien deelnemers staan er op de 
lijst, waaronder twaalf individuele kunstenaars. Dat zijn er heel veel en 
we bedenken een list. Kunstenaars die we de vorige keer bezochten 
slaan we nu over, maar we mogen wel allebei uit het hele aanbod een 
favoriet kiezen. En we proberen een enigszins logische route aan te 
houden.

NIEUW LEVEN
We lopen de Oliemulderstraat naar 
beneden en stappen binnen bij Aletta 
de Vries. Op de lijst staat achter haar 
naam ‘schilderijen’, maar elke ruimte 
in haar huis is één en al fantasievolle 
en harmonieuze samensmelting van 
de omgeving met allerlei objecten 
die hier een nieuw 
leven kregen. Ze koopt 
alleen de verf zegt 
ze, de materialen en 
objecten krijgt ze en 
vindt ze her en der. In 
Aletta’s universum kan 
alles. Op een grote in-
gelijste poster die door 
haar werd getransfor-
meerd zijn de pinguïn-
kuikens in het verkeer 
van Manhatten groter 
dan de olifant. Daar 
kwam een verklaring 
voor van een medebe-
zoeker, maar ik kan me 
niet herinneren wat dat 
was. Vooral vissen hebben Aletta’s 
interesse, geschilderd of in een pot 
met algen hangend voor het raam.

BRIES
Iets verderop in de straat woont Joke 
Schepers. “Ik vroeg me echt af of ik 
wel zin had om mijn hele huis weer 
overhoop te halen”, zegt ze. Wij zijn 
blij dat ze het toch gedaan heeft want 
de kleuren en beelden in haar werk 
voelen weldadig aan. Er hangen en 
staan overal schilderijen en op veel 
ervan zijn vrouwen in lichte en soms 
felle kleuren het onderwerp. “Ik noem 
ze Godinnen”, zegt  Joke. “Vrouwe-
lijke energie inspireert me”.

Onlangs nam ze deel aan het ‘Het 
feest van de geest’, een landelijke or-
ganisatie die rond Pinksteren kerken 
en kunstenaars met elkaar verbindt 

om inspiratie op te doen en nieuw 
werk te exposeren. Het thema was 
‘Levensadem’. In de kloosterkerk 
van Thesinge die Joke toegewezen 
kreeg, ontdekte ze het werk van 
Stiene Dutmers, een non uit de 16e 
eeuw. “Zij verluchtigde teksten en 
signeerde haar werk met haar eigen 

initialen en dat is echt uniek. De 
kleurigheid van haar illustraties is zo 
mooi! Na de reformatie waren de ker-
ken kaal geslagen, maar haar werk 
bracht de kleuren terug. Verluchtigen 
is de wereld mooier maken. Ik barstte 
helemaal open”, zegt Joke. In de 
tuin hangt haar nieuwe werk, dunne 
doeken met kleurige weefpatronen 
van verschillende materialen. Het lijkt 
wel of zij het briesje scheppen wat 
we voelen in de tuin.

HET NUT VAN DE SCHREEF
In het Grafisch Centrum in de War-
moesstraat ruikt het lekker naar inkt 
en smeerolie. Het is een bolwerk dat 
al bestaat sinds de jaren ‘60. Vrije 
kunstenaars maken er graag gebruik 
van en iedereen die hier een cursus 
volgt en denkt dat íe wat kan mag 
vrij aan de slag. Het magische pro-

ces van het etsen kan hier worden 
geleerd en beoefend, maar ook let-
terzetten met loden- en zelfs houten 
letters. Onze gastheer legt ons het 
nut van de schreef uit (de voetjes 
van een letter). “Het maakt het lezen 
makkelijker omdat de schreef de let-
ters met elkaar verbindt.”

SCHILDEREN MET JE BANKPAS
Zo veel mogelijk in de schaduw slen-
terend gaan we naar het Speeltuin-
gebouw. Hier exposeert Janny Boer. 
De verscheidenheid aan vaardighe-
den, stijlen en technieken is verwar-
rend. Ze was portrettekenaar vertelt 
Janny. “Dat voelde na verloop van 

tijd alsof ik een trucje 
uitvoerde.” Ze heeft 
zich twee jaar geleden 
aangesloten bij een 
schildersgroepje en 
voert sinds kort de op-
drachten precies zo uit 
zoals ze gegeven wor-
den, bijvoorbeeld ver-
ven met je bankpasje 
als gereedschap. Een 
opvallend werk, links 
van de ingang trekt 
de meeste aandacht. 
Smal en hoog toont 
het in grijs het beeld 
van een jonge man in 
een historisch militair 

uniform. Janny’s opa, in de Eerste 
Wereldoorlog tijdens de mobilisatie, 
horen we.

EEN ANDERE WICHERSTRAAT
Hoe gaan we de woestenij die ons 
scheidt van de Wicherstraat over-
steken? Als voetgangers kunnen we 
gelukkig nog linksom en onderdoor, 
langs het Winschoterdiep. In de ge-
halveerde Wicherstraat proberen we 
ons voor te stellen hoe mooi het in de 
toekomst zal zijn om uit je voordeur 
een park in te lopen. Het zal wel een 
heel andere Wicherstraat worden, 
besluiten we ietwat nostalgisch. Nu 
woont hier nog kunstenaar Catharina 
Nieuwenhout. Een klein bakfietsje 
met een pijl erop wijst ons naar haar 
voordeur. Haar werk is spiritueel. 
Ze schildert, tekent, etst. “Techniek 
is belangrijk”, zegt ze, “want kunst 
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Vrijdagavond 1 juni deden wij, man 
en ik en een vriend, mee aan The 
Secret Oosterpoortsessions. Een 
muziekroute door de Oosterpoort. 
Geheim zoals de titel al aangeeft. We 
moesten ons om 19.30 uur melden in 
het Poortershoes en daar kregen we 
koffie en werden we in drie groep-
jes verdeeld. In ons groepje bleek 
ook nog een leuke buuv te zitten. 
De route bestond uit drie concerten 
bij mensen thuis. De eerste was in 
het Zuiderpark met een close har-

mony kwartet; vier lieflijke dames die 
geweldig zongen: Fluitekruid (ze zijn 
te boeken). Daarna volgden aan de 
Meeuwerderweg nog twee concer-
ten, het duo Paul Horjus & Mirjam 
Landman en Leonie Tiemessen & 
Eric Chong, De laatsten studerend 
aan het conservatorium in onze 
wijk. Al met al een leuke beleving en 
georganiseerd door studenten van 
de Hanzehogeschool die de minor 
Betekenisvolle Kunsteducatie doen, 
het was dus een studieopdracht. 

Voor slechts 5 euro kreeg je op elk 
adres een drankje aangeboden. 
Daar deden we het niet voor maar 
het droeg wel bij aan de feeststem-
ming. Ondanks de regen was het een 
hele leuke avond, met dank aan de 
studenten, de artiesten en aan onze 
begeleidster Lieke. En zo kom je nog 
eens ergens. Volgend jaar mag het 
wel bij mij thuis!

Tekst en foto 
Annette Doornbosch

THE SECRET OOSTERPOORTSESSIONS

maken is een vak, maar het gaat 
om intuïtie en spiritualiteit.”

Het Grafisch Centrum in de War-
moesstraat is haar tweede huis.

EXPERIMENT
De laatste stop in de Linie is de 
meest verrassende. In Ellensmo-
len woont Jan Bruggen, kun-
stenaar en docent Nederlands. 
‘Beeldgedichten’ staat achter zijn 
naam. Hij zoekt nog naar een 
betere omschrijving. We worden 
uitgenodigd in een verduisterde 
hobbyruimte achter zijn huis. Jan 
is een filosofische dichter, zegt hij 
zelf. Hij laat ons via laptop, be-
amer en scherm filmpjes zien van 
geschilderde achtergronden met 
de regels van zijn gedichten. Zo’n 
driehonderd met de hand geschil-
derde beelden per filmpje. Ook 
de muziek componeert Jan zelf. 
Het is veel om in te nemen, de 
beelden vind ik vaak prachtig en 
de muziek boeiend genoeg, maar 
telkens ontgaat me de tekst. En 

als ik me op de tekst concentreer 
gaat mijn aandacht toch weer 
naar de beelden. We conclude-
ren dat je ze eigenlijk wel een 
paar keer moet bekijken. Dat kan, 
want ze staan op YouTube.

We zien weinig mensen met een 
geel deelnemerspapier op straat. 
Het was ook wel erg warm. Mijn 
partner op dit Rondje Kunst gaat 
door naar het feest in het Poor-
tershoes. Ik haak af. Ik wil alleen 
maar zwemmen (Spinvis).

Tekst en foto's Evelien Brak
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Nog tijdens de kennismaking vertelt 
Jan ons van dé gebeurtenis uit zijn 
leven: de dag dat hij als negenjarige 
terugkomend van een kinderpartijtje 
ter hoogte van de Herebrug de rij-
baan op schoot en door een tank-
wagen geschept werd. Hij belandde 
met zwaar letsel in het ziekenhuis, 
lag twee maanden in coma en moest 
daarna een zwaar gevecht voeren 
om de beheersing over zoveel moge-
lijk lichaamsfuncties terug te krijgen. 
Tot op de dag van vandaag zijn de 
zwemles en de therapie de activitei-
ten waar het in zijn week om draait. 
Als ik hem later naar zijn hobby’s 
vraag, noemt hij lezen en compute-
ren. Vooral de ontwikkelingen op de 
beurs houdt hij goed bij.  

ELECTRISCHE HULPMOTOR
Jan articuleert zorgvuldig en pro-
duceert zinnen in gedragen Neder-
lands, de taal die je als kind van een 
fabrieksdirecteur aan het Nieuwe 
Kerkhof en op de Ossenmarkt om 
je heen hoorde, stel ik mij voor. We 
houden het in ons gesprek daarom 
op ‘u’. Tijdens dat gesprek komt 
gaandeweg een zekere schalksheid 
door. Ons ritje down memory lane 
lijkt hem wel te bevallen…

Nadat Henk en Anne de riksja in orde 
gebracht hebben (een extra kussen-
tje uit het opbergvak onder het pas-
sagiersbankje hoeft Jan niet, en voor 
een plaid is het beslist te zomers) 
nemen wij passagiers naast elkaar 

plaats. Het bankje zit prima. De zit-
ting is lekker zacht, maar je zakt er 
niet in weg. Ik maak mij zorgen over 
de hitte en de stijging van de Polder-
straat, maar Anne riposteert onbe-
kommerd dat het met een elektrische 
hulpmotor allemaal geen probleem 
is.

VERTROUWD TERREIN
En daar zoeven we dan richting onze 
eerste bestemming: het Nieuwe 
Kerkhof, waar Jan als vijfjarige kwam 
wonen. Door de drukke Oosterstraat, 
over de Grote Markt waar het licht 
van de vooruitgang schijnt alsof er 
zojuist een atoomproef wordt gehou-
den. Gelukkig is daar al de Oude Eb-
bingestraat, waar Anne vaart maakt 

Het project “Fietsen alle jaren” 
is een landelijk initiatief van de 
Fietsersbond. Op diverse plaatsen 
in Nederland heeft die gezocht 
naar mensen die er lokaal invulling 
aan willen geven. In Groningen 
was Henk Obbink, werkzaam in 
de ouderenzorg, een van degenen 
die ermee aan de slag gingen. De 
gemeente maakte de aanschaf van 
twee fietstaxi’s mogelijk. En nu 
moeten er vooral mensen instap-
pen. Wijkgenoot Jan Wartena had 
daar wel oren naar en zo sta ik sa-
men met Henk en Anne Koers op 
een drukkend warme vrijdagmid-
dag eind mei bij hem voor de deur.  

TIJDREIS
MET DE 
RIKSJA

ANNE KOERS

Anne Koers stopte onlangs om gezond-
heidsredenen met zijn hoveniersbedrijf. 
Daarna is hij bij “Fietsen alle jaren” begon-
nen. Geen vreemde overstap voor wijkbe-
woners die hem eerst in een grote, groene 
tractor en daarna met een bedrijfsbakfiets 
zagen rijden. Of voor tuinliefhebbers die in 
zijn winkeltje aan de Kooiweg altijd terecht 
konden voor een goed gesprek bij een 
kopje kruidenthee.
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en goed oog houdt op de onvoorspel-
bare voetgangers en fietsers en Jan 
zich echt op vertrouwd terrein voelt. 
Over de brug vallen de eerste namen 
van de vele winkels die sinds de 
jaren vijftig het veld hebben geruimd, 
zoals Doesburg, het adres voor de 
fijnere levensmiddelen...

We draaien het Nieuwe Kerkhof 
op, met z’n oude gevels, heerlijke 
beuken en welige groene grasmat. 
Ik zeg Jan dat hij te benijden is – 
heerlijk moet het geweest zijn om 
hier op te groeien, je uit te leven 
op dat gras. Maar voor dat laatste 
schijnen ouders en buurt, zoals het 
betaamde, een stokje gestoken te 
hebben. Ook verbazingwekkend is 
dat Jan de Nieuwe Kerk nog nooit 
van binnen heeft gezien… Aan de 
zuidkant woonde het gezin Wartena 
boven garage Goldhoorn  “dat zegt 
niemand natuurlijk meer iets”. Maar 
kijk, daar prijken in gouden letters op 
zwarte ondergrond nog de woorden 
‘Stalhouderij Goldhoorn’. 

OUDE EN NIEUWE TIJDEN
Jans vader werkte in de bietenzaad-
veredeling, was veel onderweg in 
de provincie, waar hij drie drogerijen 
onder zich had. De hoofdvestiging 
van het bedrijf was in Usquert, waar 
Jan ook de eerste vier jaar van mijn 
leven gewoond heeft. Geboren werd 
hij in Huize Tavenier. 

Nu wil hij graag zijn oude lagere 
school in de Muurstraat bekijken. 
Als klein kind legde Jan deze weg 
zelfstandig af. Op het Lopende Diep 
waren er nog geen zebrapaden of 
verkeerslichten, klaar-overtjes even-
min. Je beseft dan dat een ongeluk 
zoals Jan is overkomen in een klein 
hoekje zit. 

In de Muurstraat zijn de conciërge-
woning, het toegangspoortje naar 
het schoolplein en het streng ogende 
onderkomen van de eerste en 
tweede klas nog net als vroeger. Hoe 
was het om hier op school te zitten? 
“O, heel leuk. De lichtekooien zaten 
er vlak tegenover!” Ja, dat is nu een 
opvallende afwezige, de prostitutie. 
Nieuwe tijden zijn aangebroken, zo 
lijkt de fraaie bestrating te willen zeg-
gen. Na de bezichtiging laten Henk 

en Anne weer de keus aan Jan. Die 
vraagt of de Verzetstrijderslaan niet 
te ver weg is? Zeker niet! En daar 
gaat het alweer, over het Lage der 
Aa, de Pottebakkersrijge – overval 
gingen bekende winkels, kwamen 
onbekende en vooral veel horeca 
terug. Al pratend over Jans hobby’s 
geraken we bij het Sluisje. Anne 
loodst er de riksja vaardig tussen de 
Amsterdammertjes door de Eelder-
singel op en dan bij de nieuwe kop 
van de Paterwoldseweg nog net door 
groen.

GEEN DRIEWIELER OF ROLLATOR
Even later staan we voor Verzetstrij-
derslaan nummer 55, het tweede 
huis in een blok dat in 1959 werd 
opgeleverd. Kennelijk vonden ook 
latere bewoners dat er degelijk 
gebouwd was, want er lijkt haast 
niets aan de gevels veranderd. Hier 
nam het gezin in de jaren zestig zijn 
intrek. “Tegenover woonden vrese-
lijk hinderlijke mensen. Die stonden 
altijd voor dat raam te kijken hoe wij 
gingen eten.” 

In 1965 onderging Jan een zware 
hersenoperatie, waarvoor een sche-
delboring nodig was en het hoofd 
met klemmen gefixeerd werd – alles 
bij bewustzijn. Daarna heeft hij kop-
pig geweigerd zich naar het bijzonder 
onderwijs te laten sturen en maakte 
hij de driejarige Mulo af. Ook voor 
een speciale fiets bedankte hij stellig. 
Bij een wankel ritje op het fietsje van 
een zusje is het gebleven. Ook nu 
voor hem geen driewieler of rollator. 
Hij heeft zijn stok. Daarmee komt hij 
overal, zij het wel wat moeizamer de 
laatste tijd. Dat brengt zijn gedachten 
op de toekomst. Onlangs was hij bij 
een vroegere medebewoners van de 
jongerenflat in Paddepoel. Die had 
in Driebergen een mooi onderko-
men gevonden. Veel te ver, jammer 
genoeg, want Jan heeft in de stad 
nog zijn 92-jarige moeder en twee 
zussen. 

KAPSALON PERDON
Een deel van het gesprek speelt 
zich af op onze laatste halte, voor de 
vroegere Hendrik Westerschool aan 
de Parkweg. Hier heeft Jan maar één 
jaar les gehad, maar wel een leuk 
jaar, dankzij klassenleraar Drenth. 

Ik vraag hem of het niet heel donker 
was daarbinnen in dat baksteenmo-
nument, maar Jan ontkent dat. “De 
lokalen zitten aan de achterkant. 
Daar was dankzij de hoge ramen 
veel licht.” Tegenover de school 
een heus mirakel; een bakkerszaak 
die nog steeds een bakkerszaak is. 
Lange leve Beukeveld! Van het win-
kelpand ertegenover weten we ons 
alledrie nog te herinneren dat er een 
groenteboer in zat. 

Inmiddels is de zon geheel verdwe-
nen en staan de wolken op regen. 
Op de terugweg nog één verrassing: 
kapsalon Perdon (Pérdon leer ik van 
Jan zeggen). Daar ging hij al heen 
toen het gezin net aan de Verzetstrij-
derslaan kwam wonen. En de correct 
geknipte Jan bleef er trouw komen. 
“Pas toen Tinus haar kapperszaak 
aan de Meeuwerderweg opende, 
ben ik daar heen gegaan. Later heeft 
dochter Perdon de zaak overgeno-
men; die moet zo langzamerhand 
ook al een jaar of zestig zijn.” 

Intussen heeft Henk Anne afgelost 
aan het stuur. Er staat een verkoe-
lend briesje. Over de  Verlengde 
Hereweg en de Waterloolaan komen 
we terug in de Oosterpoort. Jan be-
dankt vriendelijk voor het aangename 
middagje en bindt mij op het hart zijn 
achternaam toch vooral correct te 
spellen. Waar zijn familie allemaal 
niet voor uitgemaakt is...

Henk Obbink legt uit dat zich nog 
best wat andere vrijwilligers als rik-
sjabestuurder mogen melden. Wat je 
daarvoor mee moet brengen? Geen 
spierbundels dus, wel de vaardigheid 
om je rustig door het drukke stads-
verkeer te begeven en vooral: je in te 
leven in je minder mobiele, vaak ook 
oudere passagier. Daarvoor wordt 
trouwens een training gegeven. 

Ook nieuwe passagiers leert hij 
graag kennen. Dus: komt u ook 
minder vaak de deur uit dan u zou 
wensen? Zijn er plaatsen in of om 
de stad waar u graag herinneringen 
zou ophalen, maar die net te ver weg 
zijn? Stuurt u dan een mailtje naar 
groningen@fietsenallejaren.nl 

Dirk de Rijk, foto: Evelien Brak

13



14

UITGEVERIJ PALMSLAG
Literatuur, poëzie en non-fi ctie

10% korting in onze webshop! 
Vul deze kortingscode in op 

onze webshop en krijg 10% korting 
op elke bestelling:

OOSTERPOORT2018

www.palmslag.nl

PETER J.L.M. BERNINK

HET 
ICOON

Een misdadige constructie / thriller

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 haarfi jn 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 radio-
programma De Noordmannen op 
zondagmorgen.

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 
treff ende toon aan te slaan. Want 
je zult verrast zijn hoe vaak je je 
herkent in zijn rake observaties van 
het alledaagse leven.

Journalist, presentator en columnist 
Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 
2016 met zijn bundel met columns 
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Astrid is gevraagd om ‘ultieme lijstdu-
wer’ te worden. Voor de partij ‘Stad 
en Ommelanden’. Astrid kent de 
fractieleider van de partij goed: Amrut 
Sijbolts. Amrut werkte een paar jaar 
geleden voor de Oosterpoorter, 
vandaar.

Maar wat moet een lijstduwer dan 
doen? vraagt Astrid. Ik weet niks van 
politiek. Ik vertrouw politici ook niet 
zo. Neem nou die Klaas ehh… hoe 
heet hij ook alweer bijvoorbeeld: 
de slimste mens. Ik vond hem 
altijd zo leuk, lief eigenlijk wel. 
Al helemaal voor een VVD-er. 
En nu wil hij ineens onze uit-
kering verlagen. En die sjoe-
melaars van de VVD (Vroem! 
Vroem! Democraten) wil hij 
ongemoeid laten.

Maar Astrid begrijpt dat je 
als lijstduwer ook niks van politiek 
hóeft te weten. Het gaat vooral om 
de gunfactor, zegt Amrut. Oh, dan is 
het goed. Want ze gunt Amrut best 

wat. Hij is dan mis-
schien niet de slimste 
mens, maar hij zou 
nooit uitkeringsge-
rechtigden verder de 
grond in trappen! 
Zal ik dat dan maar 
in mijn filmpje zeg-

gen? Waarin ik 
zeg dat ik 

jul-

lie ‘ultieme lijstduwer’ wordt? Dat lijkt 
Amrut niet zo’n heel goed plan. Kijk 
maar even goed naar het filmpje van 
Piet, zegt hij. Die doet het heel goed. 
Maar begin maar niet over het geloof, 
dat stoot dan weer zwevende kiezers 
af.

De bel gaat. De jongen van de video 
is er. Waar moet ik gaan zitten, 
vraagt Astrid... en moet ik nog make-
up op? Dat hoeft niet van de jongen 
van de video. Doe maar lekker natu-
rel! Net als Piet!

Zijn jullie ook zo nieuwsgierig 
geworden naar het filmpje van 
Astrid?

Kijk dan snel hier http://www.
deoosterpoorter.nl/ultiemelijst-
duwer

FEUILLETON AFLEVERING 14

Daniel Janse

(@nattesokken)
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

Zwemmen in het Winschoterdiep bij de Linie
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

CRYPTOFILIPPINE

PRIJSWINNAARS PUZZELBIJLAGE
Met de puzzels uit de puzzelbijlage van het meinummer konden vele prij-
zen worden gewonnen, ter beschikking gesteld door ondernemers uit de 
Oosterpoort. We waren blij verrast door de vele inzendingen en we kun-
nen dan ook diverse deelnemers blij maken met mooie prijzen.

Alle prijzen worden uitgereikt tij-
dens de jaarmarkt op zaterdag 16 
juni om 16.30 uur bij Café Merleyn, 
voorafgaande aan het optreden van 
Los Bomberos. Er is dan ook nog 
een speciale muziekquiz waarbij 
drie extra prijzen te winnen zijn: een 
drinktegoed bij Café Merleyn twv 
€ 50,-, twee vrijkaarten voor Cordo-
vas op 21 juni in Cultuurcentrum De 
Oosterpoort en tweemaal een aperi-
tief bij bistro De Grote Frederik.

REBUS

OPLOSSING
Voor nieuws over de Oosterpoort 
Ga je niet naar Dagblad of TV Noord 
Wil je op de hoogte wezen? 
Dan moet je de Oosterpoorter lezen!

DE WINNAARS
1. Boekenpakket van Uitgeverij 

Passage: Irene Wijbenga-van der 
Kooi, Nieuwstraat.

2. Dinerbon van Eetcafé Michel: Ilse 
Pit, Herehof.

3. Voorgerecht bij restaurant 
Taj Mahal: Harm de Jong, 
Annastraat.

4. Plantjes bij Bloemenkraam 
Oosterpoort: Gea Hovenkamp, 
Van Julsinghastraat.

5. 100 kopieënkaart van Copy 
Systems: Janneke Hielkema, 
Polderstraat.

Kinderpuzzel

OPLOSSING
1. Krab 2. Hond 3. Snoek 4. Muis 
5. Panter 6. Gans 7. Haas 8. Fret 9. 
Lama 10. Zalm 11. Kameel 12. Gnoe 
13. Stier.

De oplossing is: KONINGSFAZANT

DE WINNAARS
1. Voor € 20,- uitzoeken bij Primera 

Strating: Lesane Oostmeijer, 
Nieuwstraat.

2. Knipbeurt bij Haar & Zo: Karlijn 
Spiekstra, Barkmolenstraat.

3. Twee keer kindermenu bij Friet 
van Piet: Joey Jonathan Lentze, 
Polderstraat.

4. Zes bolletjes ijs bij Dinner 
Served: William, Verlengde 
Meeuwerderweg.

Woordzoeker

OPLOSSING
Hoort zegt het voort, er gaat niets 
boven De Oosterpoort.

DE WINNAARS
1. Waardebon twv € 75,- bij HUBO 

Weening: Joyce Volckmann, 
Meeuwerderweg.

2. Sony Fototas bij Vaszlovszky: 
Ben Schoots, Winschoterdiep.

3. 500 kopieënkaart bij Copy 
Systems: Brigit Klever, 
Jacobstraat.

4. Boeket bloemen bij Akkerman 
Bloemen: Dion Hekkers, 
Blekerslaan.

5. Weleda verzorgingsproduct bij 
De Ingen: Tineke Davids, De 
Brink.

Cryptofilippine de Luxe 50

OPLOSSING
1. De derde helft 2. Barkeeper 
3. Doelgroep 4. Clubvoorzitter 
5. Rondootje 6. Op zijn strepen staan 
7. Koeman-tribune 8. Boegeroep 
9. In het net 10. Vleugelverdedi-
ger 11. Thuisfluiter 12. Wedstrijd-
bal 13. Z-side 14. Vakkenvullers 
15. Grasmat 16. Schietoefening 
17. Doan 18. Voor paal 19. Aftrap 

20. Vakidioot 21. Prentenalbum 
22. Doorgebroken 23. Junior Club 
24. De lat 25. Fancorner 26. Scha-
duwspits.

De oplossing is: DE GROENE HEL 
DIE STAAT IN BRAND

DE WINNAARS
1. Boodschappen twv van € 50,- bij 

COOP Meeuwerderweg: Gieke 
Tacoma, Winschoterdiep.

2. Nagels-geleration bij Safari Sun: 
Bea Roelfsema, Frederikstraat.

3. Flex Frame Zonnebril bij Caer 
Boardsports: John Brouwer, Grif-
feweg.

4. Twee flessen ‘huiswijn’ bij Make-
laardij Van der Houwen: Egbert 
Lammers, Kwintlaan.

5. 100 kopieënkaart bij Copy 
Systems: Janny Freese, Bouma-
boulevard.

Alle prijswinnaars: van harte gefelici-
teerd!

Deze maand geen 

cryptofilippine in de 

Oosterpoorter. In 

september zijn we er weer. 

Alvast een fijne vakantie 

toegewenst.
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OOSTERKIDZZZ Vormgeving Evelien Brak 
Borgmanschool groep 4
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ 
gaat de Oosterpoorter maande-
lijks met een Grunneger kouke op 
bezoek in een van de vele hoek-
huizen in onze wijk. In deze afle-
vering is dat bij Daan van Tilburg 
(25). Hij woont op de hoek van de 
Meeuwerderweg en de Joachim Al-
tinghstraat, samen met huisgenoot 
Tim Novak (25). 

Daan is derdejaars student aan het 
ROC Noorderpoort in Delfzijl, de 
vroegere Zeevaartschool. Hij wordt 
opgeleid tot stuurman en werktuig-
kundigde. “Ik heb stage gelopen op 
de Eems Traveller, een kustvaarder 
van ongeveer 100 meter lang en 16 
meter breed.” 

Daan vertelt dat je als stagiair niet 
alleen op de brug staat, maar ook 
de matrozen helpt bij het onderhoud 
van het schip. “De helft van de dag 
werkte ik mee aan onderhoudsklus-
sen. Op de brug kijk je mee en houd 
je de veiligheid en de koers in de 
gaten.” 

Deze maritieme opleiding kwam toe-
vallig op zijn weg. “Ik wist totaal niet 
wat ik zou gaan doen. Toen deed ik 
een test en kwam dit eruit. Ik ben de 
opleiding gaan doen en toen bleek 
het ook nog heel leuk te zijn.” 

Daan wil na zijn afstuderen wereld-
wijd gaan varen. “Eerst als stuurman 
en uiteindelijk als kapitein.”

HOE LANG WOON JE HIER?
‘”Drie maanden. Vanaf februari. Een 
goede vriend van me woonde hier. 
Die is nu kok op Bonaire, dus toen 
ik na mijn stage op zoek was naar 
woonruimte ben ik hier gaan wonen.” 

HEB JE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
“Nee, helemaal niks. We hebben wel 
wat plannen, maar dat komt er nog 
niet van.” 

WAT VIND JE VAN DE BUURT? 
“Ik kwam toevallig in deze wijk 
terecht, maar dit is echt een leuke 
buurt. In dit stukje van de Meeu-
werderweg is het best druk, soms ’s 
nacht wel eens een beetje té druk. 
Maar ik heb er niet echt last van.”

HEB JE VEEL CONTACT MET DE 
BUREN 
“We zitten hier vaak voor het huis, 
dan maak je al snel kennis met 
iedereen in de buurt. Dus ik ken de 
mensen in de omgeving wel een 
beetje.”

HEB JE OOK EEN LIEVELINGSPLEK 
IN DE BUURT? 
“Hij staat er nu even niet door de 
steiger. Maar normaal gesproken is 
dat de bank hier voor het huis. Daar 
zitten we heel vaak.”

MIS JE IETS IN DE WIJK?
“Nee eigenlijk niet. Alles zit hier wel 
zo’n beetje. Een supermarkt, kof-
fieshop, kroegen. Misschien een 
avondwinkel, dat mist hier nog.” 

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN? 
“In ieder geval tot het einde van mijn 
studie. Hoe het daarna gaat zien we 
dan wel.”

MvdF

KOEK 
OP DE 
HOEK
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      Nijestee biedt ruimte 
aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee 
de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 
woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen. 

Damsterplein 1 . (050) 853 35 33 . nijestee.nl . facebook.com/nijestee
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CAFÉ OLIVIER
DONDERDAG 14 JUNI - ZONDAG 15 JULI 
WK Rusland 2018. Alle wedstrijden op groot 
scherm!

ZONDAG 24 JUNI
Viva la Max! Formule 1. Live op groot scherm 
met Franse hapjes en drankjes.

VRIJDAG 6 JULI 20.00
Koppeldarttoernooi. Inschrijven met koppels, 5 
euro p.p. Opgeven: info@olivierentertaining.nl.

WOENSDAG 11 JULI 20.00
Klaverjastoernooi, 5 euro p.p. Opgeven: info@
olivierentertaining.nl.

VRIJDAG 13 JULI 20.00
WK 2018 Party. Met drankjes, hapjes en aan-
kleding uit de finalistenlanden. 

KROEG VAN KLAAS 
ZONDAGMIDDAG
Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, m.m.v. diverse muzikanten (doe 
mee!). Er is een DJ die de pauzes vult met 
African roots en in de achterzaal kunt u heerlijk 
Afrikaans eten voor slechts 5 euro. Aanvang 
16.00 uur. 

ZATERDAG 16 JUNI
Basile Maneka met band Baoema. Muziek met 
passie, ritme en authentieke Afrikaanse sfeer. 
Aanvang 21.30 uur.

DONDERDAG 21 JUNI
Club Proza. De schrijvers van Club Proza 
dragen nieuw geschreven korte verhalen of 
columns voor. Aanvang 20.30 uur

ZATERDAG 23 JUNI
Twin Reverb. Geweldige Led Zeppelin Cover-
band! Aanvang 21.30 uur. 

DINSDAG 26 JUNI
Popquiz. Deze popquiz gaat niet door.

VRIJDAG 29 JUNI
Luisterconcert in het achterzaaltje. George 
Welling en Martijn van der Zande. Aanvang 
22.00 uur.

ZATERDAG 30 JUNI
Dean: een pop/rockband uit Groningen. Invloe-
den o.a. Beatles, Crowded House, Little Feat. 
Aanvang 21.30 uur.

ZONDAG 1 JULI
Thema-avond: Lisette Rosie nodigt muzikan-
ten uit om nummers te komen spelen met het 
woord ‘baby’ in de titel. Aanvang 22.00 uur.

WOENSDAG 4 JULI
De Dichtclub. De leden van de Dichtclub 
presenteren eerder geschreven eigen werk 
en elk minimaal één nieuw gedicht. Aanvang 
20.30 uur.

ZATERDAG 7 JULI
Open podium m.m.v. KvK huisband o.l.v. Lou 
Leeuw. Aanvang 21.30 uur.

DINSDAG 10 JULI
Kroeg van Klaas Kroegquiz. Zelfgemaakte 
kennisquiz met beeldmateriaal en geluids-
fragmenten. Teams tot maximaal 5 personen. 
Deelname € 2,50 p.p. Aanvang 20.00 uur. Op-
gave via email: kroegvanklaas2@gmail.com.

DONDERDAG 12 JULI
De Meindert & Igor & De Jonge Boschfazant & 
Kesanova Show. Kersverse teksten en nieuw 
beeldmateriaal wordt op het publiek uitgepro-
beerd. Aanvang 20.30 uur. Alle activiteiten: 
toegang gratis, tenzij anders vermeld.

SPEELTUINVERENIGING DE 
OOSTERPOORT
KINDERCLUB
Elke vrijdagmiddag van15.00-16.00. Voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Gratis. Van tevoren aan-
melden via Marin.Kuipers@wij.groningen.nl 

KLAVERJASSEN EN SJOELEN
Iedere maandagavond, aanvang 20.00 uur. 
Kosten € 2,00 p.p.

TAFELTENNIS
Iedere dinsdagavond, aanvang 20.00 uur.

CREATIEVE CLUB
Dinsdag 31 juni, aanvang 20.00 uur. Kosten 
leden € 3,50 en € 5,00 voor niet-leden.

SUPER BINGO
Woensdag 4 juli, aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.00 uur.

KOPPELKAARTEN
Donderdag 5 juli, aanvang 20.00 uur. Kosten 
€ 3,00 p.p.

BLOEMSCHIKKEN
Donderdag 12 juli, aanvang 20.00 uur. Vooraf 

opgeven i.v.m. aanschaf bloemen. Kosten 
leden € 3,50 en € 5,00 voor niet leden

Info en opgave avondactiviteiten: Jan Tammes, 
06-44050961.

POORTERSHOES
BUURTBORREL
Op donderdag 21 juni, 16.00-19.00 uur is er 
weer een gezellige buurtborrel, georganiseerd 
samen met WIJ Rivierenbuurt en de wijkagent. 
Met een gratis hapje en een drankje. Met een 
zomerse buurtborrelmaaltijd voor slechts € 5,-

ZOMERSTOP
Het Poortershoes stopt met de activiteiten 
vanaf maandag 2 juli. We beginnen weer in de 
week van maandag 3 september. Het nieuwe 
programmaboekje wordt verspreid in de week 
van 20 augustus. 

OPEN HUIS
Ons Open Huis is op donderdag 30 augustus, 
van 16.00 tot 18.30 uur, met informatie over de 
activiteiten, live muziek en voor iedereen gratis 
koffie en thee en lekkere hapjes. 

We wensen iedereen een prettige zomer!

CBK GRONINGEN 
NIEUW BIJ DE KUNSTUITLEEN: 
DE ATELIERCOLLECTIE
Vanaf nu presenteert het CBK Groningen een 
steeds wisselende ateliercollectie: kunstwer-
ken rechtstreeks uit de ateliers van kunste-
naars. Op dit moment zie je werk van Sander 
van der Bij, Renée Dijkema, Koen de Graaf, 
Marthe van de Grift en Frea Snijders.

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert eens in de twee 
maanden op maandag in het Poortershoes, 
aanvang 20.00 uur. Eerstvolgend overleg: 25 
juni 2018.
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