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Zink-, koper- en loodwerk 
op z’n lepeltje-lepeltje’s

Vanochtend las ik een column van Nynke de Jong. 
Die ging over de NS, Maggi en de Hema, die al-
len geliefden van dezelfde sekse in tv-reclames 
laten opdraven. Tamelijk vernieuwend vindt de 
Jong, hoewel ze liever had gezien dat iedereen 
dat gewoon ‘gewoon’ had gevonden. Opmerkelijk 
standpunt: als een bloemkoolbedrijf als de Hema 
al ‘twee mannen die lepeltje-lepeltje liggen’ inzet 
om matrassen aan de man te brengen, lijkt me de 
emancipatie op het terrein van de merchandising 
wel ongeveer voltooid.

Hoewel: in de Oosterpoorter zien we die trend naar 
meer ‘diversiteit’ nog niet terug. In onze krant 
geen advertentie van lesbische koppels die gezellig 
bij Friet van Piet een berenhap naar binnen werken. 
Al dan niet na een drukke dag in het zink-, koper- 
en loodwerk bij dakdekker Idéfix. Geen homostel 
dat bij Salon Topskin ‘een ontspannende en huid-
verbeterende gezichtsbehandeling’ ondergaat. Dat 
zou pas vernieuwend zijn!

Bijna net zo vernieuwend als onze gerestylede 
lay-out. Vormgever Ystvan kondigde voor het 
zomerreces aan dat het septembernummer in een 
nieuw jasje zou worden gestoken. Het resultaat is – 
mogen we wel zeggen – geweldig. 

Ook nieuw is de rubriek ‘24 uur Oosterpoort’. Vanaf 
nu kijken we elk nummer naar wat er zoal gebeurt 
in de Oosterpoort, gedurende één uur van de dag. 
Deze maand tussen 00:00 en 01:00 uur ’s nachts.

We hebben afscheid genomen van Agnes (Portiek 
Winschoterdiep). Agnes ambieerde een politieke 
carrière en dat is minder verenigbaar met een 
politiek neutrale wijkkrant. Ook de rubriek ‘van Al-
bertstraat tot Zuiderpark’ sneuvelde in de vernieu-
wingsdrang die gedurende ons voorjaarsoverleg de 
kop opstak.

Wij wensen iedereen veel leesplezier. En voor onze 
bestaande óf nieuwe adverteerders: we bieden een 
gratis advertentie (¼ pagina) aan diegene die als 
eerste komt met een advertentie waarin ‘een stel’ 
van dezelfde sekse figureert. Zal Nynke leuk vinden 
en hopelijk ook al een beetje gewoon.

Klaas Kloosterman

REDACTIONEEL INHOUDCOLOFON
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan 
de orde die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende 
wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn houden wij u met 
dit korte verslag op de hoogte. Maandag 25 juni was er weer een 
buurtoverleg in het Poortershoes.

BIJDRAGE OMA’S SOEP
Het concept behelst het bevorderen communicatie over en weer 
tussen studenten en ouderen. Oma’s soep wordt gemaakt van 
groente die anders zou worden weggegooid en wordt bereid door 
studenten en ouderen en geserveerd in het Poortershoes. 

Op 4 mei is er een start gemaakt en er bleek al aardig wat be-
langstelling (tien ouderen). Om aan geld te komen is een digitale 
fundraising gehouden. 

De initiatiefneemsters hebben nog niet aangegeven wat ze aan 
het Buurtoverleg gaan vragen. Het Buurtoverleg ondersteunt 
het initiatief, maar wil graag eerst een financiële onderbouwing. 
Over eventuele ondersteuning wordt nog nader beraden.

BIJDRAGE WATERTRAMPOLINE
Twee initiatiefneemsters proberen geld bij elkaar te krijgen voor 
een watertrampoline in het brede gedeelte van het Winschoter-
diep (in De Linie). Ondertussen is al 260 euro bijeengebracht. 

Het gaat om een trampoline die is verankerd. Alle buurtkinderen 
mogen er gebruik van maken. Het Buurtoverleg besluit een bij-
drage van 350 euro beschikbaar te stellen onder de nadrukkelijke 
voorwaarde dat vooraf de toestemming wordt verkregen dat het 
er ook daadwerkelijk mag komen te liggen. 

BIJDRAGE LIVE MUZIEK OP ZONDAGMIDDAG
Het gaat hier om een concertenreeks in het Poortershoes. Er 
kunnen maximaal 100 mensen in de zaal. Het is in de eerste 
plaats bedoeld voor de wijk en zal plaatsvinden op de eerste zon-
dag van de maand, te beginnen in september. De toegangsprijs 
is 10 euro. Het Poortershoes draagt het risico voor wat betreft de 
catering en organisator Bas Ooms voor de bands. Omdat het niet 
alleen wordt bezocht door mensen vanuit de Oosterpoort wordt 
gedacht aan een bijdrage naar verhouding. Daarom wordt een 
bijdrage van 250 euro toegezegd.

BIJDRAGE PROJECT POORTERSHOES
Hierbij gaat het om het opknappen van de tweede kamer van het 
Poortershoes, oftewel de eetzaal. Er is al een toezegging van het 
Oranjefonds binnen van 5000 euro. De vergadering besluit ak-
koord te gaan met een bijdrage van 500 euro.

TERUGKOPPELING TUINAVOND 27 APRIL
Er is een verslag gemaakt van deze bijeenkomst dat is door-
gestuurd naar de deelnemers van het Buurtoverleg en de 
Oosterpoorter. De Oosterpoorter heeft het verslag, tot teleurstel-
ling van de organisatie niet geplaatst. De bijeenkomst was ge-
slaagd met een goede opkomst: 15 à 18 personen. Veel aandacht 
was er voor de daktuinen. Hiervoor is flinke subsidie te krijgen.

Er wordt voorgesteld het verslag op de site te zetten met een 
klein begeleidend stukje in de wijkkrant.

TERUGKOPPELING RONDJE KUNST
Met 109 verkochte kaarten was de belangstelling, ondanks het 
warme weer, nog weer groter dan twee jaar geleden. Zowel het 
CBK als het conservatorium namen deel aan dit evenement.

WATERVISIE GRONINGEN, SUBGROEP 
EEMSKANAAL
De gemeente is bezig om arken zoveel mogelijk vanuit de Die-
penring te verplaatsen naar het Eemskanaal ten oosten van de 
Europabrug. Om meerdere redenen pakt dit voornemen niet 
goed uit. Een betere locatie zou zijn: voorbij de Berlagebrug.

Er is vanuit de Kop van Oost een groepje van zeven personen be-
zig met de voorgenomen plannen. Deze groep doet het verzoek 
om onder de paraplu van het BOO te mogen spreken en zaken in 
te brengen. Op dit verzoek wordt ingestemd. 

VNN IN DE MEEUWEN
Dit betreft De Klaproos. Verslavingzorg Noord Nederland (VNN) 
wil hier 26 personen plaatsen in het kader van beschermd 
wonen. Er is een handtekeningenactie opgezet tegen het plan. 
Omwonenden vinden de locatie (vlak bij een speelplek) niet 
geschikt. Het probleem is het aantal bewoners en de angst dat de 
doelgroep naar verloop van tijd gaat veranderen. In het gebouw 
is er wel begeleiding maar daarbuiten niet.

WIJKBEZOEK RAADSFRACTIE STAD EN 
OMMELAND
Dit is de nieuwe naam van de Stadspartij samen met lokale 
varianten uit Haren en Ten Boer. Er is o.a. gesproken over de 
studentenoverlast. De handhaving van de maatregelen om dit 
in te perken wordt puur administratief gedaan. De partij Stad en 
Ommeland deed tijdens het bezoek geen toezeggingen. 

RONDVRAAG 
 De buitenspeeldag was een groot succes met 150 deelnemende 
kinderen | De bijeenkomst van de politie met de wijk is uitge-
steld tot het najaar |  De Jaarmarkt kende veel lege plekken. 8 
à 9 standhouders zijn niet komen opdagen, waardoor er veel 
kramen leeg bleven |  ORZO is onaangenaam verrast door de 
mededeling dat de overlast nog twee jaar langer duurt dan eerst 
was gepland. Op 9 juli is er weer een overleg met de Combinatie 
Herepoort.
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Op onze oproep om vakantiefoto’s dit jaar maar twee inzendingen, 
maar wel twee hele bijzondere. Anje Dijk stuurde een foto in van 
haar zoon Daan, genomen in New York (Manhattan).

Van Annette Doornbosch onderstaande foto. Zij voegde daaraan 
toe: “Dit vonden wij toch wel de meest shocking ervaring van het 
strand van Baku, Azerbeidzjan. Uitzicht op een boortoren, het 
water van Kaspische zee was hier vet (maar dan in de betekenis 
van vettig van de olie).”

Vakantie 
foto’s
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22 SEPTEMBER BURENDAG!
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Dit jaar 
valt Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig 
samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar 

en de buurt. 

Activiteiten kunnen worden aangemeld via: 
www.burendag.nl 

Iedereen die voor 1 september een activiteit 
aanmeldt, ontvangt (zolang de voorraad strekt) een Burendag 
feestpakket. Wilt u meedoen met Burendag en heeft u een vraag, 
dan kunt u contact opnemen met de buurtwerkers van WIJ Rivie-
renbuurt. Zij kunnen met u meedenken over de mogelijkheden. 

Kim Westerdijk- van der Burg  
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl  
050 - 367 64 00

OOSTERPOORT OUDEREN
Speciaal voor de ouderen uit de Oosterpoort een schitterende 
middag met herkenbare leuke belevenissen. Speciaal voor u.

JOAKOP 
Komt belevenissen uit de Oosterpoort vertellen. Komische 
verhalen over Oosterpoorters en andere pazzipanten die er 
woonden. Over zakenlui, Oosterpoorters, families en markante 
personen. Verhalen uit het dagelijkse leven, voor ieder herken-
baar, in het Stads Grunnings deur elk te verstoan.

Dit wordt u aangeboden door: 
Leefbaarheidsfonds de Komeet | Het Poortershoes | Joop Kuipers 
Zij hebben het mogelijk gemaakt deze middag voor u te organi-
seren. Het kost u helemaal niets, kom daarom en beleef eens hoe 
het was! 
Koffie en thee met kaantkouke staan klaar en in de pauze wat 
lekkere hapjes!

GRATIS CURSUS ‘RONDKOMEN KUN JE LEREN’ IN 
HET POORTERSHOES
Heb je aan het eind van jouw geld telkens een stuk maand over? 
In de budgetteercursus van de Groningse Kredietbank (GKB) 
leer je beter rondkomen. Inwoners vanaf 18 jaar kunnen gratis 
meedoen. Maandag 24 september start een nieuwe groep. In de 
cursus Rondkomen leer je onder andere inkomsten en uitgaven 
op een rij te zetten en schulden te voorkomen. Verder bekijkt 
een medewerker van de GKB samen met jou of je recht hebt op 
toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag. De cursus wordt gehouden 
in buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg 13. Meld je aan via:  
https://gemeente.groningen.nl/gratis-cursus-rondkomen-kun-je-
leren

THEMAMIDDAG ROUWVERWERKING
20 September wordt er een themamiddag georganiseerd over af-
scheid en rouw. Babs v.d. Berg zal vertellen over haar ervaringen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van haar man Rene Gudde, 
die we kennen als denker des vaderlands. De middag wordt geor-
ganiseerd door Café Naderhand i.s.m. het Behouden Huys.

De middag duurt van 15:00 uur tot 17:00 uur en vindt plaats 
in het Poortershoes aan de Oosterweg 13 te Groningen. De en-
tree bedraagt 5 euro inclusief koffie/thee. 

Na afloop biedt buurtrestaurant het Poortershoes de mogelijk-
heid tot een gezamenlijke maaltijd (tegen een kleine vergoe-
ding). Naast lotgenoten zijn ook vrijwilligers, zorgverleners en 
andere belangstellenden van harte welkom.

Meer informatie en aanmelding: 
www.behoudenhuys.nl

OFF THE WALL: DE ATELIERCOLLECTIE VAN HET 
CBK
Bij het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) 
kun je een mooi kunstwerk lenen als je de aanschaf ervan niet 
kunt betalen. Of niet wilt betalen omdat je bijvoorbeeld regelma-
tig wat nieuws aan de muur wilt hebben hangen. Lenen van een 
kunstwerk kost je ongeveer 1% van de marktwaarde van een 
kunstwerk. Bijvoorbeeld: om een schilderij met een waarde van 
€ 600 drie maanden bij je thuis boven de open haard te mogen 
hangen betaal je dus ongeveer € 18.

De werken die je kunt lenen zijn ooit aangekocht door het CBK. 
Naast de eigen collectie heeft het CBK een zogenaamde atelier-
collectie: kunstwerken rechtstreeks uit de ateliers van kunste-
naars. Drie keer per jaar wordt er een andere selectie gepresen-
teerd. Op dit moment omvat de collectie werk van kunstenaars 
die in de afgelopen jaren zijn afgestudeerd aan Academie Mi-
nerva of de Fotoacademie. Op die manier biedt de Kunstuitleen 
hen een podium en door hun werk te lenen, ondersteun je hun 
beroepspraktijk. De kunstwerken in de ateliercollectie zijn het 
eigendom van kunstenaars zelf die ze via het CBK beschikbaar 
stellen voor uitleen en verkoop.

In samenwerking met het CBK tonen we hier een aantal werken 
uit de ateliercollectie. Ben je benieuwd naar de hele collectie ga 
dan naar: 
www.kunstuitleengroningen.nl/digitale-catalogus/ateliercollectie 
of beter: loop even langs: Trompsingel 27

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
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VERZOEK
Alle gekheid op een stokje. Hierbij een vriendelijk doch dringend 
verzoek aan werkgevers en recruiters. Erken dat het aange-
sproken worden als dier alleen maar leed op leed is voor werk-
zoekenden. Het eerste leed is immers wellicht al geschied door 
het verliezen van een baan of het studerende leven, met alle 
onzekerheid, stress of spanning die daar eventueel mee gepaard 
gaat. Het tweede leed wordt toegebracht wanneer je je doelgroep 
ziet als vissen in een vijver en ze ook als zodanig, oftewel als een 
dier, toespreekt in een serieuze zoektocht naar werk. Elk zichzelf 
respecterend bedrijf zou hun potentiele personeel normaal die-
nen te benaderen. Het begint bij mensen serieus nemen, hetgeen 
in de kiem is gesmoord als je als dier wordt beschouwd. Nee, 
mensen zijn geen tijgers of duizendpoten. Toppers misschien, 
maar laten we dat toch alsjeblieft aan Van der Boom en Joling 
overlaten. Zo. Dat gezegd hebbende, nu verder. Eens kijken, oh 
kijk ze zoeken hier een “spin in het web”…

Je lijst met verplichtingen zijn saaier dan saai. Sterker, ze ver-
moeien je tot op het bot. Het zoeken en vinden van werk komt 
dan ook vooral neer op het uitvoeren van routinematige taken, 
waarvoor de motivatie soms achter de helsdeuren vandaan 
gehaald moet worden. Dag in dag uit dienen vacatures uit een 
veelheid aan vacature-alerts te worden doorgespit, om tegen 
jezelf en anderen te kunnen verantwoorden dat je hard werkt 
aan werk. Het kan het bloed onder je nagels vandaan halen. Dit 
deed mij besluiten de oorzaak van deze opvallende ambivalen-
tie eens kritisch onder de loep te nemen. Het exploreren van 
nieuwe uitdagende kansen is toch in essentie een activiteit die 
juist hoop en vreugd zou moeten brengen? 

Evert van der Molen

CIJFERS   
Allereerst even wat cijfers die werkloosheid in onze wijk in het 
juiste perspectief plaatsen. Uit het statistische jaaroverzicht 
(januari 2017) van de gemeente Groningen, kan worden opge-
maakt dat de Oosterpoortwijk een laag werkloosheidscijfer kent. 
Met iets meer dan 6 op de 100 mensen die niet over betaald werk 
beschikken (6%), staat de Oosterpoortwijk zelfs op de een na 
laatste plek van de stad. Voor de statistici onder ons: dit zijn zo’n 
slordige 314 personen. Hoewel je daar als wijk best trots op mag 
wezen, hierbij toch even een hart onder de riem voor werkzoe-
kende Oosterpoorters. 

COMMERCIËLE TIJGER
Mijn frustratie vindt namelijk zijn basis in de even zo tenen-
krommende als infantiele wijze waarop sommige recruiters en 
werkgevers tegenwoordig hun personeel pogen binnen te halen. 
Immers, wat moet worden verstaan onder een “salestopper”? 
Is dat iemand die van verkopen en tegelijkertijd van De Top-
pers houdt? Of is het iemand die een sale juist moet stoppen? En 
is er iemand die haarfijn kan uitleggen waar een “commerciële 
tijger” zich nu precies mee bezig houdt? Wie beogen ze dan te 
vinden? Iemand die bij de ingang van de dierentuin verkleed gaat 
als tijger en mensen overhaalt een bezoek te brengen aan die 
dierentuin? Volgens mij ben je dan een echte commerciële tijger, 
of niet soms!? En verder: doorgaans hebben mensen gewoon tien 
vingers en tien tenen, twee armen en twee benen. Dus geen po-
ten, laat staan duizend daarvan. Kortom, je bent geen “admini-
stratieve duizendpoot”, dus die vacature valt dan ook al snel af. 
Volgens mij zullen er ook niet heel gek veel zijn die wel aan die 
eisen voldoen. Wij homo sapiens vallen nu eenmaal niet onder de 
geleedpotigen. 

BRAINSTORM
Wie verzint dergelijke termen en wat ging er in hen om, om 
uiteindelijk met zoiets te komen? Misschien een safarivakantie 
van dat jaar daarvoor. Of een geplande reis naar de Braziliaanse 
jungle. En hoe zijn ze zelf bij die baan gekomen; werden zij wel 
geprikkeld om te reageren op een soortgelijke vacaturetitel? Hoe 
luidde die? “Slimme en leergierige dolfijn gezocht”? “Gevraagd: 
Multifunctionele octopus”? Zou de sollicitant in kwestie tijdens 
het sollicitatiegesprek ook middels voorbeelden blijk hebben 
moeten geven van de manier waarop zijn of haar multifuncti-
onele octopusgenen optimaal tot hun recht zullen komen in de 
functie? Wie zal het zeggen. W
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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		Fax.	050	-	318	78	38						

08.00	-	19.00	uur

Vrijdag	

10.00	-	16.00	uur

08.00-18.00	

Zaterdag	

Openingstijden:

Ma.	t/m	do		

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

faxen
TEXTIELBEDRUKKING

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

U kunt bij ons faxberichten versturen.

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

hoge kwalite
it

kleur � 0,28
zwart wit � 0,06

Aanbieding juni

(Scripties: het hele jaar door lage printprijzen)

******************************
Veel prints nodig ?Copy Systems voor grote 

oplages, maar natuurlijk ook 
voor een enkele kopie of print. 
Zowel in zwart wit als in kleur.

(A4 tot en met A0)
(printen: eerste 5 min. geen 

computerkosten)
Inbinden van documenten kan
op 7 verschillende manieren!

Studiejaar 2014 - 2015

PRINTEN-KOPIËREN-INBINDEN

*studentenkorting 10%  op
printen/kopiëren/inbinden*

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 
8 oktober: 

Informatie over 
Samenwerking 

lokaal

Maandag 
10 en 24 

september en 
8 oktober

tussen 
19:00 -21:00 

in het 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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Onlangs kreeg De Oosterpoorter mail van wijkgenote Eva 
Magnuskova, die op zoek is naar vrijwilligers voor een nieuw 
project op het gebied van integratie. Het gaat om Groningers 
die nieuwkomers wegwijs willen maken in onze mooie stad, 
haar taal en haar mores.

Dirk de Rijk

September vorig jaar is Eva, samen met haar uit Zuid-Afrika 
afkomstige vriendin Marian Counihan, begonnen met My Local 
Friend (MLF), een project dat steeds één nieuwkomer en één 
stadjer voor wat langere tijd met elkaar in contact brengt, zodat 
de een beter Nederlands kan spreken en de ander iets over een 
vreemde cultuur te weten komt – en beiden er een waardevol 

informeel contact bij krijgen. Eva weet uit ervaring wat het bete-
kent om ver van je familie je eigen boontjes te moeten doppen: je 
wilt er graag over praten met iemand die (oud en) wijs genoeg is 
dat allemaal te relativeren. En zo iemand vind je niet zomaar. Je 
bevindt je in een kringetje van Engelstalige collega’s of mede-
studenten, vaak ook van dezelfde leeftijdscategorie. Veel oudere 
stadjers tussen wie je woont, bezien je, zeker als je jong bent, als 
potentiële overlastveroorzaker. Kortom, een duwtje in de rug 
zou handig zijn.

DUWTJE IN DE RUG
Zo’n duwtje heeft Eva, net als Marian, zelf ook gehad toen ze 
van Tsjechië naar hier kwam om te studeren: Humanitas regelde 
een taalcoach voor haar, die ze eenmaal per 1 à 2 weken zag en 

bij wie ze haar 
aarzeling om 
Nederlands te 
spreken kon 
overwinnen. 
Eva en Marian 
raakten al-
lebei bevriend 

met hun taalcoach. Eva bezocht haar taalcoach Peter Oosting 
regelmatig. Hij woonde heel mooi. Toen na twee, drie jaar zijn 
buurvrouw verhuisde, seinde hij Eva in. Nu zijn ze niet alleen 
vrienden, maar ook buren. Ook met andere bewoners in het pit-

toreske straatje heeft Eva veel contact, zij vormen een beetje een 
eigen gemeenschap. 

ZESTIG MATCHES
Het is een ervaring die Eva en Marian alle nieuwkomers in de 
stad zouden gunnen. Intussen heeft MLF al zestig matches 
gemaakt: na aanmelding (meestal via de website), volgt een 
kennismakingsgesprek van een half uur, waar belangstellenden 
hun motivatie toelichten en over hun interesses vertellen. Op 
basis daarvan wordt een koppel gevormd, voor minimaal een 
half jaar. Daarna kan het tweetal aangeven of het samen verder 
wil. Op één uitzondering na was dat altijd het geval: de gemaakte 
koppels zijn stabiel en hebben al gauw het karakter van een 
vriendschap. Humanitas doet natuurlijk iets vergelijkbaars, 

maar de mensen die zich daar aanmelden hebben vaak behoefte 
aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld voor psychische klachten 
en zouden een te groot beslag leggen op vrijwilligers. De MLF-
internationals redden zich op zich prima, het gaat hun primair 
om de kennismaking en het wegwijs worden in de stad, ook 
voor heel praktische zaken. Je hoort immers liever van iemand 
die je vertrouwt over een goede dierenarts, dan te Googelen en 
40 hits na te moeten trekken … De nieuwkomers moeten al wel 
een beetje Nederlands kunnen spreken (niveau A1-A2 voor de 
ingewijden, zeg maar de uitstroom van de beginnerscursus van 
het Talencentrum van de RUG). 

WACHTLIJST
Tot nu toe gingen vraag en aanbod mooi gelijk op, maar intussen 
is er aan de vraagkant een kleine wachtlijst ontstaan en dat was 
voor Eva en Marian de aanleiding de bewoners van hun eigen 
wijk om hulp te vragen. Ze mikken niet speciaal op ouderen, 
maar die zijn wel goed vertegenwoordigd, al was het maar omdat 
ze vaak meer tijd hebben. Extra gemotiveerd blijken stadjers 
die zelf kinderen in het buitenland hebben en uit de eerste hand 
weten hoe lastig het kan zijn om daar voet te vatten. Dus: hebt u 
een of twee uurtjes in de week over om op een gezellige manier 
aan doe-het-zelf-inburgering te doen, bent u trots op Grunn’ én 
wereldburger? Laat het dan weten aan www.mylocalfriend.nl

My Local 
Friend zoekt 
talige stadjers

Voor 
raad en

praat
Eva Magnuskova en haar voormalige taalcoach Peter Oosting. Foto: Evelien Brak
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De Buurt- en Speeltuinvereniging ‘De Oosterpoort’ heeft een 
nieuw bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering is na 
ruim 30 jaar afscheid genomen van voorzitter Annie Loer. Ook 
Klaas Poort heeft zijn taken als algemeen bestuurslid neer-
gelegd. De vier nieuwe bestuursleden Laurinha Kern, Arjen 
Luinenburg, Anouska Medas en Mariëlle van Vondel vormen nu 
samen met Carl Legger, Koos Lap en Jan Tammes het zeven-
koppige bestuur.

NIEUWE ENERGIE EN IDEEËN
We hebben nu een hele mooie mix van ervaring en frisse ideeën. 
Het nieuwe bestuur zit dan ook vol met energie en initiatieven 
om de buurt- en speeltuinvereniging nieuw leven in te blazen. 

We willen de locatie een opfrisbeurt geven, leuke nieuwe activi-
teiten organiseren en de vereniging beter zichtbaar en vindbaar 
maken. De eerste grote activiteit, de buitenspeeldag van 13 juni, 
was alvast een succes! Over ervaring gesproken; wist je dat De 
‘Oosterpoorter’ oorspronkelijk het clubblad was van de buurt- 
en speeltuinvereniging ‘De Oosterpoort’?!

CENTRALE PLEK IN DE WIJK
De speeltuin en het speeltuingebouw nemen een prachtige cen-
trale plek in binnen de wijk. De komst van het Zuiderplantsoen 
zien we als een uitgelezen kans om de plek nog beter te maken. 
Hierover gaan we binnenkort in gesprek met de gemeente Gro-
ningen. We zijn ervan overtuigd dat de speeltuinvereniging een 
schakel kan vormen tussen de deelwijken in de Oosterpoort en 
zo de inwoners van onze prachtige en diverse wijk met elkaar in 
verbinding kan brengen. Daar willen we graag aan bijdragen.”

WE ZOEKEN VERBINDING 
We willen de verbinding en afstemming zoeken met organisaties 
in de wijk, zoals het Poortershoes, het Buurtoverleg Oosterpoort, 
de Borgmanschool en buitenschoolse opvangen van de SKSG. We 
kunnen elkaar aanvullen en versterken in wat we doen.

ACTIVITEITEN
De vereniging werkt aan een plan om weer meer kinderen en 
kinderactiviteiten in het gebouw en in de speeltuin te krijgen. 
Zoals een jaarkalender met activiteiten voor 2018 en 2019, die we 
afstemmen op het seizoen. Denk aan een kledingmarkt, paas-
eieren zoeken en sportdagen. We gaan daarvoor op zoek naar 
mensen die ons willen helpen deze activiteiten te organiseren. 

Wie ons een paar uur bij een activiteit zou willen helpen kan 
natuurlijk ook nu al een mail sturen!

DURF TE DROMEN
We horen heel graag ideeën en wensen van ouders en kinderen 
– uit de Oosterpoort en de wijken er omheen – over de speeltuin. 
Hoe kunnen we de speeltuin en de vereniging nog mooier en 
leuker te maken? Daarom hebben we op 4 juli een droomdag ge-
organiseerd. Tijdens die bijeenkomst hebben bezoekers wensen 
en ideeën met ons gedeeld. Het resultaat nemen we mee in onze 
plannen. Verder staan we open voor andere plannen en ideeën. 
Weet je hoe je de speeltuin en het gebouw nog leuker kan maken 
voor onze buurt? Laat het weten via de mail. 

De speeltuinvereniging is bereikbaar op het mailadres: 
speeltuinverenigingoosterpoort@gmail.com

Nieuw bestuur Buurt- en Speeltuin
vereniging Oosterpoort

Van links naar rechts dames: Laurinha Kern, Anouska Medes, Marielle van Vondel. Van links naar rechts heren: Jan Tammes, Arjen Luinenburg, Carl Legger
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Je bent tien en een grote fan van Queen, wat kan je nog meer 
wensen dan een concert mee te maken, samen met je familie en 
bijna 13.000 andere mensen? Dat was in 1982 in de Groenoord-
hallen in Leiden. Hij klinkt nog mild verbaasd over het feit dat 
zijn ouders besloten om kaartjes te kopen voor het hele gezin. 
Sindsdien heeft hij heel wat concerten bezocht.

Evelien Brak

STOER
De logische plek om af te spreken met Bas Ooms, bedenker en 
organisator van de concertreeks 'Live Op Zondag' is natuurlijk 
het Poortershoes maar het is hartje zomer en dan is het geslo-
ten. Een paar deuren verderop bij de Rima zitten we ook koel en 
we bestellen elk een heerlijke maaltijd. Bas praat over zijn liefde 
voor muziek. Zo'n 2 jaar geleden bedachten hij en zijn vriendin 
Jellie Ponne dat 
het wel stoer zou 
zijn om zelf een 
concertreeks te 
programmeren. “Je 
kunt dan de bands 
uitzoeken die je zelf 
graag hoort”. Het 
was nogal een klus 
om een geschikte 
locatie te vinden. 
Cafés willen best 
een leuk bandje in 
de zaak, maar voor 
de gerenommeerde 
bands die Bas op 
z'n verlanglijst had 
staan heb je een 
grotere ruimte no-
dig. Wat hem voor 
ogen staat is dat een concertbezoek een gezellige middag uit is, 
waar je ook kunt eten en drinken. Het mooie aan deze plek is ook 
dat wie na afloop nog niet naar huis wil, aan de overkant terecht 
kan bij het 'African Jam Café' in de Kroeg van Klaas.

UIT EIGEN ZAK
Een advertentie in 'De Oosterpoorter' waarin het 'Poortershoes' 
wijkbewoners vroeg naar ideeën voor activiteiten bracht hem 
in contact met de staf. Het was niet moeilijk om ze enthousiast 
te maken voor zijn idee en hij kreeg de beschikking over een 
ruimte. Voor de catering, de vergunning en de menskracht zorgt 
het Poortershoes, maar voor het budget voor de bands tast Bas in 

eigen zak. Het concept is een reeks van zes concerten met daarin 
twee Groninger Bands, twee Ouwe Helden en twee Jonge Bands. 
Op zijn lijst stonden bands die hij zelf goed vindt én hij werd 
getipt door vrienden. Het zijn niet de minste bands die Bas heeft 
weten te boeken. Ze waren soms eerder te horen op Eurosonic/
Noorderslag, zoals de Groninger bands The Tightropes en The 
Blind Roofers en de Nijmeegse formatie Black Bottle Riot die de 
serie aftrapt op 30 september.

BRAINBOX
Van de acht bands die hij benaderde heeft hij er zes kunnen 
boeken. Contacten had hij eigenlijk niet. “Gewoon maar begin-
nen met bellen en verder op je gevoel afgaan. Muzikanten willen 
eigenlijk altijd spelen”. Iemand die hij persoonlijk kent is Kaz 
Lux. “Is een beetje een soft verhaal, maar lang geleden heeft 
mijn broer hem een keer aangesproken en gevraagd of hij op zijn 

feest wilde spelen. 
En hij zei ja! Hij 
komt daar zo af 
en toe nog over de 
vloer”. Kaz Lux en 
Rudy de Queljoe, 
oud leden van de 
legendarische band 
Brainbox, geven een 
akoestisch optre-
den op 2 december. 
Zet het alvast in je 
agenda.

“Ik hou van blues 
en rock. En funk 
natuurlijk. Als de 
muziek maar echt 
is”. Als Bas de naam 
'George Clinton' 

laat vallen vergeet ik even mijn gado gado. “Dat concert in 'De 
Oosterpoort' in 2009, was jij daar ook bij? Hoe die band dan heel 
langzaam op stoom komt en na bijna vier uur uiteindelijk zo'n 
zaal helemaal inpakt? Dat is zó mooi!”

“Maar die Jerome Hol, dat is toch eigenlijk jazz?” “Ja, zegt Bas 
en let op! Hij kan nog weleens een grote worden. En dan heeft íe 
toch maar mooi in het Poortershoes gespeeld!”

www.poortershoes.nl/poortershoes-live-op-zondag

Rock, Blues, funk en Jazz

Black Bottle Riot
30 september
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We hadden een prachtige zomer! Maar op zo’n mooie, zwoele 
zomeravond, waarin je na een gezellige avond bij vrienden 
weer huiswaarts keert, kan er in onze wijk ook zo maar opeens 
iets gebeuren, waardoor de stemming omslaat en je je opeens 
onveilig gaat voelen terwijl je maar op vijf minuten lopen van je 
eigen woning af bent. Dit overkwam een van onze buurtgenoten 
op een volstrekt onverwacht moment. Hier volgt haar verhaal.

Ingezonden (Naam en adres bij de redactie bekend)

Ik was op bezoek geweest bij vrienden die vlak over het spoor in 
de buurt van Groenestein wonen, net in Helpman dus. Vanuit de 
Oosterpoort is dat een korte wandeling langs de Linie en door 
het tunneltje van het Europapark-station. Een klein kwartiertje 
gaans. Op de heenweg zag ik op het gras langs het water van het 
Winschoterdiep buurtbewoners van de Linie, die – ook genie-
tend van de prachtige zomeravond – onder een wit baldakijn 
aan een lange tafel gezellig met elkaar zaten te eten. Wat kun je 
toch met z’n allen enorm genieten van zulk prachtig weer! Op 
de terugweg, het zal een uur of half elf zijn geweest, het werd 
net een beetje donker, waren de disgenoten van de Linie de 
restanten van hun eetfestijn weer aan het opruimen. De meeste 
kinderen, die aan het begin van de avond nog op het gras had-
den gespeeld, waren inmiddels naar bed. Ik liep langs het fiets-
pad en over het bruggetje terug naar de Oosterpoort en keek 
al lopend naar de lichtjes in het water van het Winschoterdiep 
rechts van mij. Daardoor zag ik niet dat er links van het pad op 
een ander grasveldje een aantal 
honden aan het spelen waren. 
Plotseling haalde één van deze 
honden grommend uit naar 
mijn been. Ik schrok wel, maar 
dacht toch: ach, bijten zal hij 
wel niet. Wel dus. Een gat in het 
vest, een gat in de rok en een 
twee gaatjes (van de hoektan-
den) in het bovenbeen. 

DOET IE ANDERS NOOIT?
Maar dat ontdekte ik allemaal later pas. In eerste instantie over-
heersten boosheid en verontwaardiging. Want de eigenares van 
de hond in kwestie – die dus los liep – stond er erbij en riep heel 
hard: “Nee, nee, niet doen…” of woorden van gelijke strekking. 
Maar dat hielp niet. En hoewel de eigenares zich uitputte in ver-

ontschuldigin-
gen en onmid-
dellijk aanbood 
alle eventuele 
schade te ver-
goeden, bleef 
het knagen in 
mijn hoofd: 

hoe kan het dat ik in mijn eigen wijk, vlak bij mijn huis niet veilig 
over straat kan wandelen? Een wijk waarin kinderen spelen? 

Maar goed, eerst vroeg een aantal praktische zaken mijn aan-
dacht: wat doe je bij een hondenbeet? Hoe gevaarlijk is het als de 
hondentanden ook daadwerkelijk in contact zijn gekomen met 
de bloedbaan? Thuis eerst internet maar geraadpleegd: spoelen 
met lauw water, maar niet te lang, want dan bevorder je juist 

de verspreiding van de bacteriën, was het advies. Vervolgens de 
dokterstelefoon: heel fijn om even een professional aan de lijn te 
hebben die precies de juiste aandacht geeft. Maar het was zater-
dagavond (zul je altijd zien…) en de wachtkamer van de huisart-
senpost zat bomvol. De volgende ochtend kon ook nog wel: dus 
om half acht ‘s ochtends op de fiets naar het Martiniziekenhuis. 
Er bleek een tetanusinjectie nodig en een antibioticumkuur van 
een week. Kosten: ruim honderd euro (weekend-tarief).

WIJKAGENT
Dat kan je dus allemaal overkomen als je gewoon door je wijk 
naar huis loopt. Een wijk waar kinderen spelen, ook kleine kin-
deren. En hoewel de hondenbezitster had bezworen dat de hond 
in kwestie – een soort pitbull, volgens mij – “anders nooit los 
liep”, was ik hier toch niet gerust op. Zo’n hond kon ook ont-
snappen, alle goede bedoelingen van de bezitster ten spijt. Wat 
kun je dan als buurtbewoner doen? Toen bedacht ik: wat als ik 
dit eens voorlegde aan de wijkagent? Die zou dit soort zaken toch 
in ieder geval moeten weten? Stel dat zich al vaker zo’n incident 

heeft voorgedaan. Zo’n wijkagent kan er alleen maar iets mee, 
wanneer buurtbewoners incidenten ook melden.

Dus via internet contact gezocht met de wijkagent. Maar die was 
niet bereikbaar. Wel bereikbaar was een soort invulformulier dat 
de politie meteen bij de starpagina ons al voorschotelt en waarop 
voorvallen die het melden waard zijn kunnen worden beschreven 
en ingediend. Dit formulier vulde ik dus maar in en stuurde ik 
door. Via de mail kreeg ik onmiddellijk een ontvangstbevesti-
ging. De wijkagent zou nu wel contact opnemen, dacht ik. Maar 
er gebeurde niets. Na een dag of tien belde ik maar eens op en 
kreeg een uiterst vriendelijke politiemedewerker aan de lijn. 
Deze had de melding snel gevonden. Er was niet teruggebeld, 
omdat men de melding slechts ter kennisgeving had aange-
nomen. Hij was niet geregistreerd als een terugbelverzoek, of 
– politietermen – een 144-melding. Was dat wel de bedoeling? 
Prima. Dan ging zij er nu een terugbelverzoek van maken. Er zou 
nu contact worden opgenomen. 

TERUGBELVERZOEK
Maar ik hoorde verder niets. Dat was te meer vervelend, omdat 
de vakantie voor de deur stond. Dus na een weekje belde ik nog 
maar eens op. Opnieuw meldde eerst de automatische tele-
foonbeantwoorder dat ik 9.51 cent starttarief ging betalen voor 

Of niet...
Beet!!

“Hij loopt an-
ders nooit 
los!”



13

dit gesprek en daarna 2.8 cent per minuut. Voordat de telefoon 
daadwerkelijk werd beantwoord waren er zo’n vijf minuten om 
en was ik dus weer een kwart euro armer. Maar er kwam weer 
een alleraardigste functionaris aan de lijn die het verhaal aan-
hoorde en concludeerde dat de zaak eigenlijk best dringend was. 
Het leek haar het beste dat zij de melding nu meteen doorstuur-
de naar haar collega ‘hondenzaken’. Hij was net aan zijn dienst 
begonnen, maar nu nog niet te spreken, vermoedelijk omdat hij 
nog bezig was zijn uniform aan te trekken. Prima, dacht ik; ik 
blijf bij de telefoon zitten, want als hij eenmaal in uniform is, 
dan zal hij wel meteen terugbellen. Niet dus. Wel ontving ik vlak 

voordat ik op vakantie ging een mail van de agent-hondenzaken: 
hij ging twee weken op vakantie. Maar na de vakantie zou hij 
direct weer contact opnemen. Overigens had hij de melding ook 
doorgestuurd naar de gemeente, dus misschien nam die ook nog 
wel contact met mij op. 

VAKANTIE
Ik was ongeveer drie weken op vakantie. Toen ik weer thuis 
was en de mail bekeek, stond daar geen bericht van de honden-
agent. Evenmin vond ik er een bericht van de gemeente. Dus 
maar weer een mail gestuurd. Per ommegaande kwam er nu een 
antwoord: of – met excuses – ik nog even precies de locatie van 

het voorval wilde beschrijven. Want de agent-hondenzaken boog 
zich op dat moment over vier verschillende bijt-incidenten in de 
stad. Maar kennelijk had hij nog geen beet...

Natuurlijk hebben we de politie om een reactie gevraagd betref-
fende bovenstaande. Zij reageert bij monde van persvoorlichter 
Anthony Hogeveen: 

“Het is erg vervelend dat mevrouw meerdere keren contact 
met ons heeft gezocht en er blijkbaar toezeggingen zijn gedaan 
waarop niet is gereageerd. Het is vooral erg vervelend dat ze is 

gebeten door een hond. Het is fijn dat dit soort meldingen bin-
nenkomen. Maar een melding is iets anders dan een aangifte. 
Misschien zit daar verwarring. Het is nu in ieder geval zo dat de 
wijkagent contact opneemt met mevrouw om de hele situatie 
door te spreken.”

Illustratie: Daniel Janse (@nattesokken)
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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 
Numero Dertien.
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HUISDIEREN IN DE OOSTERPOORT

Foto en tekst: Obed Briknman

Wie aan de Oosterpoort denkt, denkt ook al snel aan het Winschoterdiep. Omdat ik zelf op het water woon zie ik ook daar diverse 
soorten dieren voorbijkomen. Zoals deze prachtige jonge meeuw.

Wil je met je huisdier in deze rubriek mail dan naar: obedbrinkman@riseup.net

LINKS
de zuidelijke ringweg in aan-
bouw met op de achtergrond de 
Wicherstraat. De foto is gemaakt 
in 1969 door Persfotobureau D. 
van der Veen. Groninger Archie-
ven: 1785_8326. 

RECHTS
de werkzaamheden op 30 april 
van dit jaar. Foto: E. Brak.

OUDE
PANDJES
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We starten deze maand met 
een nieuwe rubriek: 24 uur 
Oosterpoort. Wat speelt zich 
zoal rond de klok af in de 
Oosterpoort, de Meeuwen, de 
Linie, de Eemskanaalbuurt 

en alle andere plekken waar deze krant in de bus valt? Vanaf nu 
sturen we iedere maand een redacteur op pad om te beschrijven 
wat er te zien en te beleven valt in een tijdsbestek van één uur.

Gino Huiskes

NUL TOT ÉÉN UUR
We beginnen in de laatste week van augustus met onze mis-
sie en we gaan van start met de periode tussen 00.00 uur en 
01.00 uur ’s nachts. Eerlijk gezegd: er valt op dat moment niet 
zo veel te beleven. Veel buurtbewoners zijn nog op vakantie, de 
nieuwe studenten hebben net hun 
KEIweek achter de rug en moeten 
even bijkomen voordat de colleges 
beginnen. Bovendien begint het na 
al die weken droog en warm weer te 
regenen. Goed voor alles en iedereen 
natuurlijk, maar genoeg reden voor 
de buurtbewoners om toch maar 
even thuis te blijven.

DE “OUDE” OOSTERPOORT
Uw redacteur stapt om twaalf uur ’s 
nachts welgemoed de deur aan de 
Oosterweg uit om vervolgens te con-
stateren dat er echt helemaal nie-
mand op straat is. Er brandt licht bij 
café Olivier, maar bezoekers lijken 
er niet te zijn. Pas na vijf minuten 
passeert de eerste snelle fietser om 
vervolgens de straat weer in alle rust 
achter te laten.

Misschien is het drukker op de 
Meeuwerderweg? Helaas: wie op zoek is naar een friet of een 
kroket komt van een koude kermis thuis. De Meeuw dicht, Friet 
van Piet ook. Ook de cafés verkeren in alle rust. De vier bezoekers 
van Merlijn staan op het punt om te vertrekken en ook bij Boone 
is er weinig klandizie. De Kleine Oosterpoort en Oasis zijn al uren 
dicht. Even verderop is het Cultuurcentrum nog in een zomer-
slaap. 

OP DE FIETS?
Ik besluit de fiets te pakken en te kijken hoe het er richting 
Euroborg uitziet rond deze tijd. Naar huis wandelend zie ik dat 
Marleen in de Kroeg van Klaas nog wel een stuk of acht gasten 
heeft: het drukste openbare gebouw in de wijk op dit moment. 
Bij café Olivier wordt er inmiddels opgeruimd. 

RICHTING EUROBORG
Eenmaal op de fiets passeer ik het ringweg-viaduct. Hier wordt 
door allerlei tegenslagen helemaal niet gewerkt en dus vormt 
vrouw Wichers het enige teken van leven op deze plek. Doodse 
stilte ook op de perrons van station Europapark, net als in de 
Brasserie en het “bruine café” van de Leyhoeve. 

Dan opeens opperste verwarring: ik ben op weg naar de Eu-
roborg en inmiddels ben ik er een beetje aan gewend dat de 
voetbaltempel het Noordlease-stadion heet. Tot mijn stomme 
verbazing prijkt op de gevel in felle witte neonletters de naam 
“Hitachi Capital Mobility Stadion”. Later zal ik er achter komen 
dat Noordlease door een Japans bedrijf is overgenomen. Even 
niet opgelet blijkbaar. Ik probeer me het radioverslag voor te 
stellen: “Goal in de Euroborg!” klinkt toch echt anders dan 
“Gescoord in het Hitachi Capital Mobility Stadion!”. Zou het 
wennen?

Het zal niet lang meer duren tot er in de buurt overdag en ’s 
nachts weer van alles te beleven is: de vakanties zijn voorbij, de 
Oosterpoorters gaan aan het werk of aan de studie of ’s nachts 
naar de kroeg en de reconstructie van de zuidelijke ringweg 
komt vast weer op gang. Nog even afwachten of er ’s zondags 
veel gejuich uit het Hitachi Capital Mobility Stadion zal komen. 

Volgende maand weten we wat er tussen 01.00 en 02.00 in onze 
buurt gebeurt.

OSTERPOORT24uur

00:00
-

01:00

Foto: Obed Brinkman
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CRYPTOFILIPPINE 51

1 1 5 3

2 7 4 2

3 4 1 5

4 6 3

5 8 9 1 5 9

6 2 4 2 6 3

7 1 5 7 7 6 3

8 3 4 8 9 4 3

9 4 2 7 7 2 8

10 4

11 2 2 1 7

12 6 7 5 9

13 4 2 7 3

14 8 1 9 5 9

15 5 1 7 4 9

16 6 3 4

17 8 1 8 8 2 7

18 5 1 3

19 8 3 1

20 5 9 5 3 9

1. Als je dit ervan maakt wordt het een 
latertje. (9)

2.  Hiermee werken is asociaal. (9)
3.  Sollicitatieprocedure? (8)
4.  Oproep aan de kunstenaar om aan de 

slag te gaan. (7)
5.  Aan die manier van werken valt (niet) te 

tornen. (3+2+4)
6.  Het is zinloos om hierop te sollici-

teren. (10+4)
7.  Hoewel onnauwkeurig uitgevoerd 

is het toch bevredigende arbeid. 
(15)

8.  Familie van de werk-
tafel. (13)

9.  Werken die men-
sen allemaal in de 
reclame? (16)

10.  Van een baan in Enge-
land wordt je niet rijk. (3)

11.  Die knaap doet passende arbeid. (10)
12.  Magazine met vacatures voor de klusser. (8)
13.  Zijn personeel bakt ze bruin. 

(9)
14.  Zo werken leidt tot bevor-

dering. (2+2+4)
15.  Fors uitgevallen vrijmibo? 

(5+3+2+6)
16.  Sollicitatiegesprek. (10)
17.  Dat is bepaald niet de verdienste van 

koningin Máxima. (14)
18.  Hij veronderstelt dat hij nieuw personeel 

benoemt. (8)
19.  Steun die je niet kunt aanwenden. (9)
20.  Millimeterwerk. (8+6)

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de ge-
kleurde vakjes een uitspraak die met het thema te maken heeft. 
De cryptische omschrijving daarvan is: ezelen. 

Dat is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op maandag 1 oktober binnen 
zijn bij de redactie van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 
CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 51. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com.

De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde 
van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg.  
Vermeld bij uw inzending altijd uw e-mailadres zodat er contact 
met de winnaar opgenomen kan worden. Het vermelden van uw 
straatnaam wordt ook zeer op prijs gesteld. 

HULP
GEVRAAGD
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Gratis juridisch inloopspreekuur 
Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente, de 
DUO, de IND, de belastingdienst, het UWV of een 
andere overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis 
Advocaten u graag te woord tijdens een van haar gratis 
inloopspreekuren.  
 
U bent in het Poortershoes met of zonder afspraak van 
harte welkom op de volgende vrijdagen tussen 13.30 uur 
en 16.30 uur:  
- September: 7 en 21;  
- Oktober: 5 en 19;  
- November: 2, 16 en 30;  
- December: 14;  
- Januari: 11 en 25;  
 
Kijk voor meer informatie over onze andere spreekuren 
op www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met  
050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl. 
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OOSTERKIDZZZ
Borgmanschool Groep 4A
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maan-
delijks met een Grunneger kouke* op bezoek in een van de vele 
hoekhuizen in onze wijk. In deze aflevering is dat bij Saartje 
Dijkema (73). Zij woont op de hoek van de Oosterweg en de 
Boumanstraat. Ze werkte als docent Nederlands en haalde ook 
lesbevoegdheden textiel en handvaardigheid. ‘Ik werkte op een 
gewone basisschool en ook in het speciaal onderwijs’ vertelt ze. 
‘Later gaf ik Nederlandse les aan anderstaligen. Ook toen ik al 
met pensioen was had ik nog regelmatig leerlingen, daar ben 
ik in 2013 mee gestopt.’ Naast haar werk als docent verzorgde 
Saartje aan huis allerlei creatieve workshops zoals kleding ont-
werpen, sieraden maken, weven en kantklossen. ‘Alleen klei, 
daar heb ik nooit mee gewerkt, dat materiaal trekt me totaal 
niet.’ Saartje leest veel en bezoekt als groot filmliefhebber vaak 
op donderdag de premiere-voorstellingen in het filmhuis op 
het Hereplein. 

MvdF 

HOE LANG WOON JE HIER?
‘Vanaf 1 april 1969. Mijn vader heeft dit huis destijds gekocht. Ik 
heb hier in het begin ook nog twee jaar met mijn 
zusje gewoond. Daarvoor zat er een meubel-
maker in dit pand. Die had nog etalages en een 
werkplaats hier beneden. En nog eerder was hier 
een slager, het schijnt dat de Boumanstraat naar 
deze slager is genoemd.’ 

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? 
‘Destijds heeft mijn vader de werkplaats tot 
woonruimte verbouwd. De grootste verandering 
was begin jaren negentig, toen heb ik gebruik 
gemaakt van een gemeentelijke subsidierege-
ling voor het opknappen van de panden in deze 
wijk. Er is toen op het dak een serre aangebracht 
op zo’n manier dat je er aan drie kanten omheen 
kan lopen. Sindsdien is het dak een prettige bui-
tenruimte. Die had ik eerst niet. Deze zomer heb 
ik er met veel plezier vaak gebruik van gemaakt. 
De verdieping op het dak gebruik ik als logeer-
ruimte en als atelier.’

WAT VIND JE VAN DE BUURT? 
‘De wijk voelt als een verlengstuk van mijn huis, 
dat is altijd al zo geweest. Als ik de Oosterbrug 
overkom dan ben ik meteen thuis. Ik loop hier ‘s 
avonds ook heel vaak een rondje door de buurt, 
heerlijk is dat. En alles is dichtbij vanuit de 
Oosterpoort: je staat in 10 minuten op de Grote 
Markt en in 5 minuten op het station.’ 

HEB JE VEEL CONTACT MET DE 
BUREN?
‘Nu meer dan toen ik nog werkte, dan was ik 
overdag altijd weg. Wel ging ik voorheen vaak 
even koffie drinken bij Giny Wildschut in de 
winkel en het toenmalige postkantoor op de 
Oosterweg. Nu hebben we af en toe een buurt-
barbecue met de buren van de Boumanstraat, dat 
is altijd heel gezellig. 

HEB JE OOK EEN LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT? 
‘Dat weet ik niet zo meteen, ik wandel veel in de buurt en het valt 
me altijd wel op hoe mooi bijvoorbeeld de Lodewijkstraat is, met 
dat groen en die mooie huizen zo langs het spoor.’ 

MIS JE IETS IN DE WIJK?
‘Ik mis de kleinschaligheid van al die winkeltjes die hier eerst 
waren. Vroeger was hier tegenover een kleine supermarkt van 
de familie Bakker, daar kwam ik natuurlijk ook vaak. Ze maak-
ten ook maaltijden, die mocht ik dan eerst uitproberen. Van hen 
kreeg ik ook de uienschillen die ik gebruikte om mijn schapen-
wol te verven. 

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?
‘Zo lang het kan.’ 

* Deze keer bracht de Oosterpoorter vanwege de brand bij 
bakkerij Knol een Friese koek mee. Hopelijk volgende maand 
gewoon weer een grunneger kouke.

KOEK OP DE
 H

OE
K



22

      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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Bij het CBK Groningen vind je de ate-

liercollectie: kunstwerken rechtstreeks 

uit de ateliers van kunstenaars. Drie 

keer per jaar wisselt de selectie. T/m 

5 januari 2019 werk van onder meer 

Klaas Jonkman, Renske van Enckevort 

en Helena Hoogenraad. Zie ook pagina 

6.

Het Buurtoverleg vergadert eens in 

de twee maanden op maandag in het 

Poortershoes, aanvang 20.00 uur. Eerst-

volgend overleg: 24 september 2018.

KINDERCLUB

Elke vrijdagmiddag van15.00-16.00. 

Voor kinderen vanaf 6 jaar. Gratis. Van 

tevoren aanmelden via Marin.Kuipers@

wij.groningen.nl 

KINDERDISCO

Zaterdag 6 oktober van 18.45 uur tot 

21.00 uur. Leden gratis, €1 voor niet-

leden.

KLAVERJASSEN EN SJOELEN

Iedere maandagavond, aanvang 20.00 

uur. Kosten € 2,00 p.p.

TAFELTENNIS

Iedere dinsdagavond, aanvang 20.00 

uur.

CREATIEVE CLUB

Dinsdag 25 september, aanvang 20.00 

uur. Kosten leden € 2,50 en € 4,00 voor 

niet-leden.

SUPER BINGO

Woensdag 3 oktober, aanvang 20.00 

uur, zaal open 19.00 uur.

KOPPELKAARTEN

Donderdag 11 oktober, aanvang 20.00 

uur. Kosten € 3,00 p.p.

BLOEMSCHIKKEN

Donderdag 11 oktober, aanvang 20.00 

uur. Vooraf opgeven i.v.m. aanschaf 

bloemen. Kosten leden € 3,00 en € 4,50 

voor niet leden

Info en opgave avondactiviteiten: Jan 

Tammes, 06 - 44 05 09 61

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 achter-

zaal kunt u heerlijk Afrikaans eten voor 

slechts 5 euro. Aanvang 16.00 uur. 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

The Brothel Brothers featuring Peggy 

Maradona Pop, soul, rock, country. 

Aanvang 21.30 uur Toegang gratis

DONDERDAG 20 SEPTEMBER

Club Proza. De schrijvers van Club Proza 

dragen nieuw geschreven korte verha-

len of columns voor. Aanvang 20.30 uur

ZATERDAG 22 SEPTEMBER

Royal House. Classic Rockcovers. Aan-

vang 21.30 uur 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Cocker Power, Joe Cocker Coverband. 

Aanvang 21.30 uur 

WOENSDAG 3 OKTOBER

De Dichtclub. 15 Groninger dichters pre-

senteren naast eerder geschreven eigen 

werk elk minimaal één nieuw gedicht.

Aanvang 20.30 uur

ZATERDAG 6 OKTOBER

Open podium. M.m.v. KvK huisband 

o.l.v. Lou Leeuw. Aanvang 21.30 uur 

ZONDAG 7 OKTOBER

Songclub: De deelnemende songwriters 

spelen elk één nieuw en één eerder 

geschreven eigen nummer. Gast van de 

maand: Ann Faverey. Aanvang 22.00 uur

DINSDAG 9 OKTOBER

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Een 

zelfgemaakte kennisquiz met vragen 

verdeeld over diverse rubrieken. Teams 

tot maximaal 5 personen. Deelname € 

2,50 p.p. Opgave via email: kroegvan-

klaas2@gmail.com

DONDERDAG 11 OKTOBER

De Meinder&Igor&DeJongeBoschfazant

&Kesanova Show. Meindert Talma, Igor 

Wijnker, Adriaan Bosch en Kees de Vries 

presenteren nieuwe verhalen, liedjes 

en mulimediapresentaties. Aanvang 

20.30 uur

VRIJDAG 12 OKTOBER

Pi Jacobs. Luisterconcert in het achter-

zaaltje.Amerikaanse singer/songwriter 

met een pure zwoele stem en intrige-

rend gitaarspel. Aanvang 22.00 uur

Alle activiteiten: toegang gratis, tenzij 

anders vermeld.

Elke vrijdag: Afterborrel Alle speciaal-

bieren van de tap voor € 3,00. 

VRIJDAG 5 OKTOBER 20.00

Koppeldarttoernooi. Inschrijven met 

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

olivierentertaining.nl.

WOENSDAG 10 OKTOBER 20.00

Klaverjastoernooi, 5 euro p.p. Opgeven: 

info@olivierentertaining.nl.

VRIJDAG 12 OKTOBER 21.00

Oktoberfest. Duitse schlagers, Dirndls, 

hapjes en Duits bier op de tap! 

CREATIEVE CLUB

Op dinsdag 25 september, 14.30-16.00 

uur gaan we starten met een gezellige 

creatieve club. Neem zelf uw brei-, 

haak- of borduurwerk mee en doe inspi-

ratie op bij elkaar. Eigen bijdrage € 1,50 

per keer.

MINDFULNESS YOGA 

Op vrijdag 28 september, 10.30-11.30 

uur, start er een nieuwe cursus mindful-

ness yoga, een rustige vorm van yoga, 

zeer geschikt voor 55 plussers. Eigen 

bijdrage € 57 voor 12 keer.

POORTERSHOES LIVE OP ZONDAG

Black Bottle Riot – 30 september 2018

Gooi Thin Lizzy, Lynyrd Skynyrd, e.a. in 

de blender en je krijgt een Southern 

Heavy Blues Rockin’ Band. Kaarten: 10 

euro.

Bestel een kaartje via liveopzondag@

gmail.com, of bel Bas 06 - 22 94 84 31

Voor een compleet overzicht van dit 

seizoen, zie poster.

Kroeg van Klaas

Café Olivier Poortershoes

Speeltuinvereninging De Oosterpoort

SERVICEPAGINA
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