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Gelukkig in de Oosterpoort

Als ik dit redactioneel typ is het de dag na het 

meerdaagse festival Let’s Gro. Een ‘inspiratiefes-

tival’ over de toekomst van de Stad en zijn omge-

ving. Dit jaar was het thema: geluk. Ik vond het 

een heel fijn festival en voor mij reden nog even 

stil te staan bij het geluk van de Oosterpoort.

Op het Let’s Gro festival was ook het CBS aan-

wezig. Het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

u weet wel, die knappe statistische jongens en 

meisjes die alles meten wat los en vast zit. Ook 

welzijn en geluk dus. Het CBS kijkt daarbij of 

we genoeg geld hebben om van te leven, hoe we 

wonen, hoe we met elkaar omgaan, hoe gezond 

we zijn, of  het onderwijs ons goeden diensten 

bewijst en hoe we met het milieu omgaan.

Nu blijkt dat wij Nederlanders supergoed scoren 

op al die dingen. Vaak behoorlijk beter dan de ons 

omringende landen. Meestal staan we met stip 

in de top 5. Behalve als het gaat om het milieu. 

Dan is de Nederlander het goorste jongetje van de 

klas. En de betekenis van het begrip ‘duurzaam-

heid’ moeten de meesten van ons nog opzoeken 

in het woordenboek.

Geluk is binnen Nederland niet eerlijk verdeeld. 

Goed opgeleide witte mannen zijn het geluk-

kigst. Ook geografisch zijn er verschillen. Stadjers 

(Grunnigers) zijn gelukkiger dan gemiddeld in 

Nederland. In de stad zijn de mensen ook wat 

blijer dan in de Ommelanden.

Volgens de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor 

van de gemeente Groningen zijn Oosterpoorters 

als het gaat om ‘de sociale leefomgeving’ dan 

weer beter af dan de mensen in de rest van de 

stad. Dat is toch geweldig nieuws!

Na een heerlijk wandelingetje in het herfstzon-

netje in de omgeving van Roderwolde – heel mooi 

daar hoor! – voelde ik me sowieso al helemaal tof. 

Dit nog eens nalezend kan mijn dag al helemaal 

niet meer stuk. Alleen nog wel even die rommel 

opruimen...

Klaas Kloosterman

REDACTIONEEL INHOUDCOLOFON
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GEWOON HAPPY OP DE HOEK 

Mirjam van der Feen (tekst en foto's)

Een terugblik op vijftig keer Koek op de Hoek

‘Een goede bakker’ dat is het meest genoemde antwoord op de 

vraag wat mensen missen in de wijk. En het eigen huis of de 

bank of stoep voor het huis worden verassend vaak genoemd 

als de fijnste plek in de wijk. Vijftig afleveringen Koek op de 

Hoek, en er komen nog meer, 

vormen een goede aanleiding 

om eens te kijken welke ver-

schillen en overeenkomsten 

we in onze wijk aantreffen. 

Verhuizen
Niet zo vreemd dat vooral 

de jongere bewoners vaak 

de inschatting maken dat ze 

over een tijdje uit de wijk of 

stad verhuizen. De studen-

ten van huize Dovemanszicht 

bijvoorbeeld, op de hoek van 

de Dijkstraat en de Nieuw-

straat vertelden in 2014 dat 

ze na hun studie de stad gaan 

verlaten. ‘Ik denk dat bijna 

voor ons allemaal geldt, dat 

we weer terug gaan naar het 

westen, daar komen we al-

lemaal vandaan. En daar is het 

meeste werk’ zei een van hen 

toen.  

Tevreden
De meeste mensen die aan 

het woord kwamen in deze 

rubriek hebben het naar hun 

zin in de Oosterpoort en op 

de plek waar ze wonen. Een 

groot aantal hoekbewoners 

zegt zelfs nooit meer te 

willen verhuizen. Ze zijn te-

vreden met hun huis en blij 

met de gemêleerde bevol-

king in de buurt. Een wijk 

‘voor elk wat wils’ zoals 

iemand het verwoordde. De 

bewoners die de afgelopen jaren aan het 

woord kwamen in Koek op de Hoek vormen daar een afspie-

geling van. Er kwamen onder meer docenten voorbij, leer-

krachten uit het basisonderwijs, gepensioneerden, studenten, 

een industrieel ontwerper, een software ontwikkelaar, twee 

museumdirecteuren, een cartoontekenaar, een student van de 

Zeevaartschool, verschillende ondernemers, en sportievelingen 

zoals die student die in het eerste van Be Quick speelde of een 

voormalig jeugd-zwemkampioen. De oudste hoekbewoner was 

90 toen de Oosterpoorter haar sprak, de jongste, een student 

Industrieel Product Ontwerpen aan de Hanzehogeschool, was 

17. 

Bakker en slager
Zo verschillend in achtergrond, zo eensluidend waren soms 

de antwoorden op de vraag wat mensen missen in de wijk. 

Een bakker wordt door veel Oosterpoorters gemist, maar ook 

een slager of een groenteboer werd vaak genoemd de 

afgelopen jaren. ‘De variatie in winkelaanbod, dat mis ik’ zei 

Jeanette Eggens vorig jaar in het kerstnummer. ‘Je hoefde 

vroeger de stad niet in. Er was een lampenwinkel, een schoe-

nenzaak, alles zat hier.’ Ook een park of groen waar je kunt 

zitten werd door iemand genoemd als iets wat niet of onvol-

doende aanwezig is in de buurt. 

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
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Winkels en water
Toch vinden veel mensen juist de aanwezigheid van nog een 

flink aantal winkels in de buurt een grote plus. Verder waar-

deren bewoners het water en het groen, bijvoorbeeld aan de 

Barkmolenstraat. Ook de zwemplek in het Winschoterdiep 

bij de Linie wordt vaak genoemd als favoriete plek in de 

wijk. Mijneke Roeland, op de hoek van de Nieuwstraat en de 

Dijkstraat vond dat haar levensgeluk was toegenomen sinds ze 

in de Oosterpoort woonde. Ook zij vertelde graag even aan het 

Winschoterdiep te zitten.  

Verbouwen
De Oosterpoorters op de hoek draaien hun hand ook niet om 

voor klussen of verbouwen. Veel bewoners hebben met veel 

zorg en aandacht hun hoekhuis vergroot, verbeterd of op een 

andere manier aan hun smaak aangepast. Niet zo raar als je 

bedenkt dat ongeveer driekwart van de mensen die aan het 

woord kwamen in de rubriek in een huis wonen van voor de 

oorlog. In zo’n oud huis valt altijd wel iets aan te passen of te 

isoleren. Toch zijn er ook flink veel hoekhuizen te vinden die 

pas in de afgelopen dertig jaar werden gebouwd. Buurtgeno-

ten uit de Linie, in de Barkmolenstraat en in de verschillende 

nieuwbouwpanden verspreid door de wijk kwamen ook langs 

in deze rubriek. Die groep had over het algemeen minder ri-

goureuze verbouwingen achter de rug. 

Goed met de buren
De Oosterpoorters op de hoek hebben over het algemeen goed 

contact met hun buren en 

straatgenoten. Er worden dan 

ook heel wat straatfeesten, 

buurtbarbecues, klusdagen en 

andere gezamenlijke acti-

viteiten georganiseerd in de 

wijk. Maar ook op de gewone 

momenten weten buren en 

buurtgenoten elkaar te vin-

den. Janneke Brakema, op de 

hoek van de Boermandestraat 

en het Winschoterdiep zei 

destijds: ‘Het is fijn wonen in 

dit pand, we staan allemaal 

voor elkaar klaar.’  OO

Meedoen aan  
Koek op de Hoek

Woon jij ook in een van de 
vele hoekhuizen in onze 

wijk? En vind je het leuk om 
te vertellen over de buurt en 
je huis? Doe dan mee aan de 
wijkrubriek Koek op de Hoek 

en stuur een mailtje naar 
mvanderfeen@gmail.com
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WAT TE DOEN BIJ EEN HARTSTILSTAND?
Op 2 november heeft Gerald Kleiker, bedrijfsleider van de COOP 

Meeuwerderweg, de AED geactiveerd die aan de gevel van 

de supermarkt is bevestigd. Een AED (Automatische Externe 

Defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de 

reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de 

hartstilstand het gevolg is van bepaalde 

levensbedreigende ritmestoornissen 

kan een elektrische schok van een AED 

de storing in het hartritme doen stop-

pen. De plaatsing van de AED is mo-

gelijk gemaakt door het Buurt Overleg 

Oosterpoort (BOO).

Wilt u leren hoe zo’n AED werkt om zo hartpatiënten in nood-

situaties te kunnen helpen, dan kunt u een training volgen bij 

de Stichting Reanimatie Noord Nederland. Deze training duurt 

drie uur en kost €35. Deze kosten zijn vaak te declareren bij 

uw ziektekostenverzekeraar. Voor meer informatie ga naar 

reanimatie-noordnederland.nl OO

BAKFIETSEN VOOR HET WEGBRENGEN VAN 
GROFVUIL
De gemeente Groningen biedt vanaf nu inwoners de moge-

lijkheid gratis een bakfiets te gebruiken voor het wegbrengen 

van grofvuil. De bakfietsen zijn een extra service om de stad 

schoon te houden en zwerfvuil tegen te gaan. 

Vier keer per jaar 
gratis 
Bewoners kunnen 

grofvuil vier keer 

per jaar gratis af-

leveren bij de twee 

afvalbrengstations 

in de stad. Men-

sen zonder auto of 

rijbewijs kunnen 

nu met deze gratis 

leen-bakfiets grofvuil naar het afvalbrengstation brengen 

zonder bijkomende kosten. 

Bakfiets reserveren 

Wanneer inwoners bakfietsen willen gebruiken voor het weg-

brengen van grof vuil, dan kunnen zij deze reserveren bij de 

Stadswerkplaats aan het A-kerkhof. Bij de Stadswerkplaats 

krijgen zij een verklaring ‘gebruik bakfiets grofvuil’ mee. Deze 

verklaring kunnen zij laten ondertekenen op het afvalbreng-

station en bij terugkomst weer afgeven bij de Stadswerkplaats. 

Eind dit jaar komen naast de reguliere bakfietsen een tweetal 

elektrische bakfietsen beschikbaar voor het wegbrengen van 

grofvuil. OO

LEVEND LABORATORIUM VOOR GEZONDE 
LEEFSTIJL
In november 2017 is op initiatief van de Hanzehogeschool 

de ‘Community of Practice for Healthy Lifestyle’ (COP4HL) 

van start gegaan. In dit project wordt er gezocht naar nieuwe 

manieren om de leefstijl van mensen te verbeteren en deze 

actiever en gezonder te maken. Een ‘Community of Practice’ 

is een organisatievorm waarbij het delen van kennis en het 

ontwikkelen van nieuwe kennis centraal staat. Het project 

wordt op Europees niveau uitgedragen; er worden in vijf 

verschillende landen ‘Communities of  Practice’ opgezet, 

namelijk in Nederland, Denemarken, Litouwen, Spanje en 

Portugal. 

In overleg met de Gemeente Gronin-

gen is de wijk Europapark aangewe-

zen voor het project. Met de principes 

van het ‘Living Lab’ – levend labora-

torium – worden de bewoners van de 

wijk  in staat gesteld om zelf aan het 

werk te gaan met de verschillende aspecten van een gezonde 

leefstijl en er mee te experimenteren. Het gaat hierbij niet al-

leen over bijvoorbeeld gezonde voeding of genoeg beweging, 

ook sociale betrokkenheid is een belangrijk aspect van gezond-

heid. Op deze wijze krijgt ook de gemeentelijke visie van een 

‘Gezonde Stad’ in het Europapark gestalte.  

Tot nu toe onderzoeken studenten van de Hanzehogeschool 

in de wijk  welke mogelijkheden er zijn voor sociale innova-

tie, met daarbij de focus op gezondheid. Daarnaast is er op 

3 oktober 2018 een kick-off geweest van het ‘Living Lab’ in 

het kantoor van Menzis, ook in de wijk.  Er is toen met elkaar 

gesproken over sociale innovatie, de behoeften in de wijk en de 

mogelijkheden van het ‘Living Lab’.  In november wordt een 

enquête verspreid, die naar verwachting meer duidelijkheid 

zal geven omtrent de perceptie van de bewoners ten aanzien 

van een gezonde leefstijl. Op basis daarvan zal er verder vorm 

worden gegeven aan het ‘Living Lab’.

Wanneer u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met 

Franske Holsteijn (f.c.holsteijn@st.hanze.nl) van het team aan-

gesteld vanuit de Hanzehogeschool. OO

WILDVANG:  EEN AVOND VOL CULTUUR IN HET 
CENTRUM BEELDENDE KUNST 
Op zaterdag 15 december om 20.00 uur vindt een nieuwe editie 

van Wildvang plaats. Wildvang is hét jaarlijkse evenement 

boordevol kunst, literatuur en muziek in het Centrum Beel-

dende Kunst (CBK) aan de Trompsingel 27. 

Tijdens Wildvang zal wethouder Paul de 

Rook bekendmaken welke twee talenten dit 

jaar het Hendrik de Vriesstipendium win-

nen. Genomineerd in de categorie beeldende 

kunst zijn: Rosa Everts, Marthe van de 

Grift en Wim Warrink, voor literatuur zijn 

genomineerd: Esmée van den Boom en Jelte 

Hommes. De stipendiumwinnaars van vorig jaar - Koos Buist 

en Nick ter Wal - presenteren tijdens Wildvang hun werk. En 

verder zijn er deze avond in samenwerking met Minerva Aca-

demie voor Popcultuur en SLAG performances van veejays en 

deejays, waaronder Myron Hamming. 

Nieuw dit jaar is een publieksprijs. Alle genomineerden ma-

ken bovenop de twee stipendia van 6.000 euro kans op een 

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
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publieksprijs van 1.000 euro. Bezoekers van Wildvang kunnen 

op de avond zelf stemmen op hun favoriet. De genomineerde 

met de meeste stemmen krijgt de prijs. Kijk voor meer info op 

www.cbkgroningen.nl. Het evenement is gratis toegankelijk OO

STEMWIJZER
De gemeenten Groningen, Haren en ten Boer worden samen-

gevoegd. Op woensdag 21 november worden er in deze nieuwe 

gemeente gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De StemWij-

zer voor deze gemeenteraadsverkiezing staat inmiddels online. 

Met deze online stemhulp kunnen kiezers proberen te achter-

halen welke politieke partij hun voorkeur heeft. De StemWijzer 

is te vinden op gemeente.groningen.nl/verkiezingen en op 

groningen.stemwijzer.nl. 

Top 5 verkiezingsthema’s 
Een belangrijke plek in deze StemWijzer hebben onderwerpen 

die de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer zelf hebben 

aangedragen. Een enquête onder de inwoners van de nieuwe 

gemeente leverde de topics op die volgens hen het belangrijkst 

zijn: 1- groen, 2-zorg, 3-verkeer, 4- huisvesting en 5-afval. 

28 stellingen 
De StemWijzer bestaat uit 28 stellingen waar u het mee eens 

of oneens kunt zijn. Grofvuil weer gratis opgehaald? Gratis 

openbaar vervoer voor ouderen? Meer geld naar bestrijding ar-

moede? Verplichte tegenprestatie voor mensen in de uitkering? 

Het beoordelen van deze stellingen levert u dit hopelijk wat 

meer duidelijkheid op over de vraag naar welke van de dertien 

politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkie-

zing, uw voorkeur uitgaat. OO

INGEZONDEN
TERUGTREDEND EN OPDRINGERIG
Dirk de Rijk (foto’s Evelien Brak) | De Nederlandse overheid 
in vier wandelingetjes en een treinrit 
Kort geleden kwam het bericht dat in 2100 de zeespiegel wel 

eens drie meter hoger kan zijn dan nu. Wat doet dat met een 

land dat grotendeels onder zeeniveau ligt? Niet bijster veel, zo 

kun je gewoon op een wandeling door je eigen buurt vaststel-

len, waarbij het nog steeds de ongeschreven en geschreven 

wetten van ‘lekker leven’ zijn die in het oog springen. 

Hier mag je niet roken – autorijden zo te zien 

wel. En dat doen de ouders van de kinderen 

die hier naar school gaan maar wat graag – 

net als vliegen en overbodige spullen kopen. 

Daardoor is de lucht in de stad zó slecht, dat 

ieder van ons dagelijks het equivalent van de 

rook van 5 sigaretten aan fijnstof inademt. 

Wereldwijd stijgt de temperatuur er veel 

sneller door dan voorheen werd aangenomen – het kan dus 

maar zo zijn dat deze ‘eerste rookvrije generatie’ een totaal 

ondergelopen Nederland nog gaat meemaken. Gelukkig berei-

den we hen daar al op voor door hun Nederlands áf en Engels 

áán te leren... 

Dus, prangt des te meer de vraag, wáárom mag je hier niet 

roken? ‘Om het goede voorbeeld te geven’. Dáárom, niet omdat 

ze net als autorijders, pretvliegers en plasticconsumenten  

ánderen schade berokkenen wordt het grondwettelijke zelfbe-

schikkingrecht van rokers ingeperkt.  

Even verderop aan de Meeuwerderweg vinden we 

een ander bord dat bevreemdt: reclame voor de 

bollebozenpartij die ‘alle fietsers tegelijk groen’ 

aanprijst als verworvenheid van de lokale poli-

tiek, als voorbeeld van daadkracht. Nou breekt m’n 

klomp – de gemeente heeft over deze verkeerspuin-

hoop doodleuk gezegd dat er géén regels gelden als 

fietsers van vier kanten tegelijk groen krijgen op 

een kruising. Dat 5 tot 10% (ouderen, gehandicap-

ten) van de Groningers zulke maalstromen van onwetenheid, 

onverschilligheid en/of hufterigheid inmiddels mijdt – who 

cares.v O ja, RUG en Hanze zeggen nu openlijk het aantal van 

30.000 studenten met buitenlandse instroom op peil te willen 

houden. Met de kennis omtrent zwarte gaten en nano-com-

puters zit het in de stad dus wel goed, maar of dat ook voor de 

kennis van de verkeersregels geldt, valt te betwijfelen.   

 Het tegendeel van een daadkrachtige over-

heid vinden we vlak bij de Oosterbrug. Hier 

lieten vastgoedjongens vorig jaar de bulldo-

zer los en verdween een tuin vol groen en 

stinzenplanten onder de totaalbetegeling van 

een parkeerplaats. Terwijl nu vast staat dat 

de gezondheid van omwonenden er wel de-

gelijk door wordt geschaad: de temperatuur 

in een stad kan wel 7 graden hoger liggen 

dan op het niet versteende platteland. Het groen dat hier was, 

mag gesteld worden op het equivalent van 5 airco’s. Neder-

landers weten echter overal voordeel uit te slaan: wat past er 

beter bij een hittegolf dan een ambitieus stukje terrasvorming 

op trottoirs  en in achtertuinen – ook het Verbindingskanaal 

tegenover het cultuurcentrum wordt steeds  prachtiger!  

 

Wat is een zebra? Een plaats waar je je leven niet 

zeker bent. Wat is een regenboogzebra? De feeste-

lijke variant daarvan. Nee, Groningen lijkt vastbe-

sloten ‘sich die Zukunft schönzusaufen’ zoals ze 

in het Duits zo mooi kunnen zeggen. Hier vlakbij 

ging de kunst uit zichzelf al te water en liet zien 

dat houding alles is. Als je zonder kleerscheuren 

de verkeersmêlee op de Museumbrug doorkomt, 

kun je de trein pakken. Ach, de trein... Onlangs liet 

ik mij door de NS vervoeren naar Assen. Helaas, 

een aartscynicus voorzien van kopje koffie, maar niet van een 

plaatsbewijs (geen tijd, mevrouw de conductrice) was ook in 

de coupé neergestreken. Terwijl het jonge volk gewapend met 

oordoppen en glazige blik alle richtingen opkeek, behalve die 

van deze naarling, zei deze met uitgestreken gezicht óók geen 

identiteitsbewijs bij zich te hebben. En terwijl de conductrice 

dus een bon uitschreef die nooit iemands adres zou bereiken 

daagde mij: als klant denk je misschien vooral aan je aan-

komsttijd, maar als búrger wil je dat er gehandhaafd wordt 

wanneer de regels voor ons aller samenzijn met voeten getre-

den worden. Maar daarvoor moet je dan kennelijk zelf aan de 

noodrem trekken. OO

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
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Poortershoes, Oosterweg 13 te Groningen

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

Niets doen geeft in 2019 
10% meer energiekosten! 

Energiebesparen 
kan iedereen. 

Advies op maat.

Oosterpoort3p0 
special op 

12 november: 
Informatie over 
Evaluatie en 

doelen

Maandag 
12 en 26 

november en 
10 december

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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Buurtcentrum Poortershoes, een dinsdagavond rond zes uur. 
Het is een drukte van belang. Er worden maaltijden rond-
gebracht, drankjes besteld en aan bijna alle tafeltjes rond 
de balie en in de biljartruimte zitten mensen in groepjes of 
lekker alleen met een krantje, te genieten van de maaltijd die 
drie keer in de week wordt geserveerd. Deze keer zijn er twee 
redacteuren van de Oosterpoorter van de partij.

Gino Huiskes

Wat opvalt is de gezelligheid. Eters gaan buurten bij een ander 

groepje of schuiven even aan bij iemand die in z’n eentje is 

langsgekomen 

voor de maal-

tijd. Kok Sytse 

Kramer verzorgt 

iedere avond 

waarop het res-

taurant open is 

drie hoofdmaal-

tijden: vlees, vis 

en vega. Vooraf 

zijn er twee 

soorten soep 

en na afloop is 

er een dessert: 

fantastisch lek-

ker! verzucht de 

fotografe. 

De soep en de 

hoofdmaaltijd 

mogen er ook 

zijn. Wel blijkt 

dat de redacteu-

ren onervaren 

zijn als culinair 

journalist: ze 

ontdekken dat ze allebei dezelfde soep (pindasoep) en het-

zelfde hoofdgerecht (kippenbout met couscous, ratatouille en 

wortelsalade) hebben besteld. Daar zijn ze heel blij mee, maar 

ook de andere gerechten zijn ongetwijfeld van hetzelfde ni-

veau: Linzensoep met pastinaak vooraf en Gebakken poon met 

mosterdsaus of Lasagna van aubergines, olijven, rozijnen en 

pijnboompitten als hoofdgerecht. Een complete driegangen-

maaltijd kost € 12,20, maar als je alleen soep en een hoofd-

gerecht bestelt betaal je minder dan een tientje voor je eten. 

Iedere week is er een nieuwe menukaart.

Jeroen Lap is sinds een jaar of twee verantwoordelijk voor het 

reilen en zeilen van het buurtrestaurant. Hij ziet het aantal 

gasten de laatste tijd stijgen, de meeste avonden zijn er tus-

sen de veertig en vijftig eters aanwezig. Deze avond werkt 

hij samen met vrijwilligster Carolien die net twee jaar in de 

buurt woont en 1 of 2 avonden aanwezig is. Leuk om te doen 

en vooral mooi dat het in de eigen buurt is, “een héél leuke 

buurt!”

De gasten komen trouwens niet allemaal uit de Oosterpoort. 

Jeroen schat dat het om 50% Oosterpoorters en 50% bewoners 

van andere wijken gaat. Niet alleen Stadjers trouwens, we 

treffen Herbert die elke dinsdagavond met de trein uit Leeu-

warden komt om in het Poortershoes te gaan eten. Hij heeft 

zich aangesloten bij een groep van 10 à 20 mensen die via Hu-

manitas elke week of één keer in de twee weken komen eten. 

Ze komen uit verschillende delen van de stad. Karin woont in 

een centrum 

voor begeleid 

wonen bij de 

Moesstraat 

en kan over 

die plek heel 

enthousiast ver-

tellen. Ze heeft 

nog gezien dat 

de boerderij die 

daar ooit stond 

gesloopt werd. 

John Boelens, 

jarenlang actief 

als buurt(huis)

werker schuift 

als begeleider 

aan bij de maal-

tijden van deze 

vrolijk keuve-

lende groep.

Intussen blijkt 

fotografe José 

een bezoekje te 

hebben gebracht 

aan kok Sytse. Die vertelt dat de keuken van het Poorters-

hoes ook een leer-werk-plek is voor de horeca-opleiding. 

Over zichzelf zegt hij dat hij een “zwerfkok” is. Je kunt hem 

natuurlijk vinden tijdens zijn vaste tijden in het Poortershoes: 

dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.30 – 19.30 

uur. Maar wie wil weten hoe hij al die lekkere maaltijden op 

tafel tovert kan op maandag bij hem terecht voor een kook-

workshop, ook in het Poortershoes. En verder is hij te vinden 

op festivals en niet te vergeten bij de Wolkenfabriek op het 

Suikerunieterrein.

De tijd vliegt. Als ons eten op is en we al onze gesprekken 

hebben gevoerd zijn de meeste gasten aan het afrekenen. “Was 

lekker” zeggen ze vaak. Vinden wij ook. Het buurtrestaurant 

in het Poortershoes is een aanrader: lekker, gezellig en zonder 

poespas. OO 

Foto: José Reijinga

Dineren in het 
Poortershoes
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Het was een lang gekoesterde droom van horecakoppel Ar-
nejan Kruithof en Marjon Millenaar; een eigen bistro waar ze 
hun passie voor koken en gastvrijheid konden etaleren. Op 1 
maart dit jaar werd deze droom werkelijkheid met de ope-
ning van Bistro de Grote Frederik aan het Frederiksplein. Het 
interieur is opgefrist, de gevel kreeg een nieuwe luifel met 
verwarming, het terras werd vernieuwd maar de knusse sfeer 
van het kleine pandje is zeker in tact gebleven.

Carolina van der Lande

Arnejan en Marjon hebben beide een schat aan horeca erva-

ring. “Als Texelaar kwam ik al vroeg met de horeca in aanra-

king”, vertelt Arnejan. “Eigenlijk heb ik altijd geweten dat ik 

daar in verder wilde. Nadat ik de Hotelschool in Groningen had 

gedaan heb ik stage gelopen in Brussel en Amsterdam. Daarna 

heb ik ruim vier jaar als kok bij 

Krasnapolsky gewerkt en drie jaar als 

sous-chef bij restaurant Christophe. 

Samen met mijn broer wilde ik een 

restaurant beginnen en via zijn toen-

malige Duitse vrouw zijn we zo’n zes 

jaar geleden bij een hotel-restaurant 

in Freiburg uitgekomen.”

Ook Marjon is zeker geen vreemde in 

de horeca. “Vanaf mijn 15de heb ik 

jarenlang bij restaurant de Pauw in 

Groningen gewerkt, waar ik veel heb 

geleerd over wijnen. Dat is trouwens nog steeds mijn passie. 

Na de Hotelschool heb ik nog twee jaar bij sterrenrestaurant 

Inter Scaldes in Zeeland gewerkt. Vijf jaar geleden kwam ik 

Arnejan, die ik nog kende van de Hotelschool, ineens tegen bij 

de Pauw. Hij vertelde over zijn zaak in Freiburg en we had-

den een heel gezellige avond. Toen besloot ik om er maar eens 

heen te vliegen en ben ik daar uiteindelijk gebleven.”

Het stel was al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie om 

met z’n tweeën een bistro te beginnen, toen ze hoorden dat 

de Grote Frederik te koop stond. Marjon kende het goed uit de 

periode dat ze in de Frederikstraat woonde, en het leek hen de 

ideale locatie om hun droom te verwezenlijken. Het contract 

was amper getekend toen Marjon zwanger bleek te zijn. “Al 

het goeds komt kennelijk tegelijk”, zegt Marjon. Het weerhield 

haar er niet van om met een dikke buik de kwast ter hand te 

nemen. Ook na de geboorte van dochter Jet hebben ze het goed 

voor elkaar. Marjon’s ouders, die in Groningen wonen, passen 

twee avonden in de week op en een student neemt twee andere 

avonden voor haar rekening. Daarnaast is er Marloes, die hen 

vijf dagen in de week bijstaat in de bediening. “Een kind is 

natuurlijk fantastisch, maar je hebt zelf ook nog een leven, je 

eigen droom om waar te maken. Gelukkig hebben we de och-

tenden en weekenden (zondag/maandag, red.) die we met onze 

dochter kunnen doorbrengen.”

Ze hebben er bewust voor gekozen om 

hun eigen concept neer te zetten en 

niet door te borduren op het bestaan-

de. “Eetcafeetjes heb je in Groningen 

al genoeg”, zegt Marjon. “Bovendien 

wil je niet dat mensen gaan zeggen: 

“die spareribs smaakten vroeger toch 

net iets anders.” Arnejan is gespecia-

liseerd in de klassieke Franse keuken. 

Daar ligt onze kracht en dat willen 

wij graag met mensen delen.” Het is 

ook een bewuste keuze om iets kleinschaligs te beginnen. “We 

houden niet van dat massale maar meer van een knusse en 

persoonlijke sfeer. Als mensen tevreden de deur uit gaan zijn 

wij helemaal in onze nopjes.” 

Info: degrotefrederik.nl Open: dinsdag t/m zaterdag vanaf 17:30 

uur OO

We houden 
van een  
knusse en 
persoonlijke 
sfeer

Nieuwe eigenaren de Grote Frederik
Foto: Evelien Brak
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Ook dit jaar werd er op zaterdag 3 november weer een Halloween Spooktocht door het Sterrenbos gehouden. De Speeltuinver-
eniging Oosterpoort en het Buurt Overleg Oosterpoort (BOO) organiseerden deze spannende wandeling door het Sterrenbos. 
De tocht begon en eindigde bij het gebouw van de Speeltuinvereniging. Aansluitend volgde een griezeldisco voor de kids in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
Het was wederom gezellig, griezelig, spannend en de opkomst was prima. Op de foto’s een impressie van de voor sommige 
kinderen (en volwassenen) toch wel beangstigende outfits. Foto’s: Ellen Heinen

Spooktocht
Halloween
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Onlangs is in het Europapark de Leyhoeve officieel geopend. 
Dit nieuwe complex biedt 55-plussers de mogelijkheid om zo 
lang mogelijk samen te wonen in een luxe appartement, ook 
als een van de twee speciale zorg nodig heeft. Piet en Rens 
Agema, bekend van Friet van Piet en talloze andere onder-
nemingen, zijn bewoners van het eerste uur. Hoe bevalt het 
ze hier en hoe is het hen in de afgelopen jaren vergaan? We 
maken een afspraak met Piet en spreken hem in zijn appar-
tement, vergezeld door zijn zoon Marco, schoondochter Silvia 
en kleindochter Jade. 

Carolina van der Lande

Bij binnenkomst in de centrale hal valt meteen op hoe warm 

en gezellig het oogt. Er is een bruin café met biljart en biblio-

theek, een restaurant en een pizzeria. Aan een paar hoge 

tafeltjes zitten jonge mensen achter 

een laptop te werken. Je waant je hier 

zeker niet in een standaard bejaar-

dentehuis. Piet en de familie staan 

ons al op te wachten. Rens is er niet 

bij, vanwege haar dementie is ze een 

paar maanden geleden verhuisd naar 

de zorgafdeling op de begane grond. 

In overleg met de familie is  besloten dat het niet verstandig is 

als ze steeds meegaat naar het appartement, dat levert teveel 

onrust voor haar op. Uiteraard kan Piet haar wel bezoeken 

wanneer hij wil en ze eten ook altijd samen. Ook gaan ze er 

nog wel met z’n tweeën op uit. Zo zijn ze gisteren nog naar 

een braderie aan de Peizerweg bij het bedrijf van zoon Erik 

geweest.

Het appartement van Piet en Rens Agema ligt op de vijfde 

verdieping en biedt vanaf het enorme balkon een schitterend 

uitzicht over de Oosterpoort en de rest van de stad. In maart 

dit jaar zijn ze hier komen wonen. Hoewel Piet nu dus al een 

paar maanden alleen woont, is hij zeer te spreken over zijn 

nieuwe onderkomen; er zijn veel voorzieningen, het personeel 

is aardig en het lijkt wel alsof de bewoners elkaar al jaren ken-

nen. “Iedereen zwaait naar elkaar of maakt een praatje. Dat 

zal wel komen omdat we allemaal leeftijdsgenoten zijn”. Ook 

verheugt hij zich al op de verdere ontwikkeling van het Euro-

papark, want tegenover zijn appartement is het Lunettenhof in 

aanbouw. “Er wordt gezegd dat er allemaal verschillende be-

drijven komen maar wat precies weet ik niet.” Wat hij zelf het 

liefst zou zien? “Een bakkertje of een viswinkel lijkt mij wel 

wat.” Wel mist hij zijn auto: “Ik kan gaan en staan waar ik wil 

maar moet altijd iemand vragen om mij er heen te brengen. 

Dat vind ik wel vervelend.”

Het gesprek gaat al gauw over vroeger. 

Piet groeide op in Kommerzijl en moest 

in zijn jeugd een keer een beroepskeu-

zetest doen. Hij kreeg het advies om 

fietsenmaker te worden. “Dat leek mij 

helemaal niets, dus werd ik maar krui-

denier. Daarna ben ik als bediende bij de Albert Heijn aan de 

Korreweg gaan werken. In die tijd werd alles nog los verkocht 

en afgewogen. Klanten deden bestellingen en die moest ik dan 

op dinsdag en donderdag bij ze brengen. In die tijd heb ik Rens 

ontmoet, zij werkte bij de vleeswaren.”

Piet gaat later aan de slag bij supermarkt Dreize aan de Meeu-

“ik kan gaan 
en staan Waar 
ik Wil”

Piet en Rens 
Agema in de 

Leyhoeve
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werderweg, op de plek van de huidige COOP.  “De kindertjes 

van de lagere school kwamen heel vaak bij mij om hun rapport 

te laten zien en kregen dan een reepje chocola of een lolly. Dat 

deed ik altijd. Als de oude Dreize dat zou horen, draait hij zich 

nog om in zijn graf. Je had in die tijd ook wel rotjochies die 

dingen stalen. Als ik ze betrapte stopte ik ze voor straf in de 

kast onder het aanrecht. Zo ging dat toen, maar ik heb daar 

wel een prachttijd gehad.” Terwijl hij 

nog bij Dreize werkte huurde Piet ook 

een banketbakkerswinkeltje aan de 

Oosterweg. Daar is zijn ondernemer-

schap begonnen. “Wij hadden een 

huis nodig en achter het bedrijfspand 

zat een woning, zodoende zijn wij 

daar terecht gekomen. In die tijd had 

ik het erg druk. Dan ging ik tussen de 

middag naar huis om als een razende 

gebakjes te maken. Daar waren ze bij 

Dreize niet zo blij mee.”

Na 17 jaar bij Dreize te hebben ge-

werkt neemt hij Snackbar Royal aan 

de Meeuwerderweg over. Dat was toen 

zo klein dat er maar drie klanten te-

gelijk in pasten. “Iedereen in de buurt 

kende mij toen al, dus het ging als een 

lopend vuurtje rond dat ik de snackbar 

had overgenomen. Mijn eerste klant 

was een taxichauffeur. Ik had nog 

nooit in een snackbar gestaan en had 

geen idee hoe alles werkte. Het enige 

dat ik wist was dat een frikandel klaar 

is als hij in het frituurvet drijft. Dus 

ik gaf hem dat ding mee toen hij ging 

drijven, maar hij kwam al snel weer 

terug. “Piet, dit is niet goed mien-

jong, dat ding is nog helemaal koud 

van binnen.” Die blunder zal ik nooit 

vergeten.”

Snackbar Royal werd Friet van Piet, 

de zaak breidde uit en er kwamen nog 

meer ondernemingen bij; vijf vesti-

gingen van het Kaes en Stoethuus, 

Supercamp en zelfs voor korte tijd 

een poelier. “Rens runde die zaak, 

maar we hebben het al gauw om-

gebouwd naar een zonnestudio. Het 

grote voordeel daarvan is dat je geen 

bederfelijke waar hebt”, zegt Piet. Het 

tekent zijn ondernemersgeest dat hij 

meer geïnteresseerd is in het proces 

dan in hetgeen hij verkoopt. De drie 

zonen René, Erik en Marco zijn uit 

hetzelfde hout gesneden, volgden in hun ouders’ voetsporen 

en namen geleidelijk de operationele kant van de bedrijven 

over. Piet bleef de boekhouding doen en was zo op de achter-

grond toch nog betrokken. Nadat Marco in 2004 Friet van Piet 

definitief had overgenomen, gaan Rens en Piet meer van hun 

oude dag genieten. Ze trekken met de camper door Europa en 

Portugal wordt al snel hun favoriete bestemming. Ze kopen er 

een chalet met een prachtig uitzicht over zee. Hier brengen ze 

zeven jaar lang een groot deel van hun tijd door, totdat ze van-

wege hun afnemende gezondheid genoodzaakt zijn om weer 

permanent in Nederland te gaan wonen. 

“Wij hebben het altijd goed gehad en hebben ook veel van de 

wereld gezien. We zijn echt niks, maar dan ook niks tekort 

gekomen, en nog steeds niet. Toen wij hier voor de eerste 

keer kwamen en ik op het balkon stond zei ik: zet maar een 

streep door Portugal, dit wordt ons nieuwe uitzicht. Waar vind 

je in Groningen nou een appartement met zo’n groot balkon? 

Prachtig gewoon!” OO

Foto: Evelien Brak
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HUISDIEREN IN DE OOSTERPOORT

Foto en tekst: Obed Briknman

Niet echt een huisdier, maar wel veel te vinden in onze wijk is deze reiger - een prachtige vogel. Je kunt hem veel vinden bij het 

Winschoterdiep, waar ik ook deze foto van hem maakte. Wil je met je huisdier in deze rubriek? Graag! het loopt niet storm met 

de aanmeldingen dus stuur vooral een email naar obedbrinkman@riseup.net

Werkzaamheden aan 

de bestrating in de 

Alexanderstraat in 

1933 (dank voor de 

tip, Catharina Groen-

dendal). Op de ach-

tergrond de winkel in 

verfwaren van H. Tor-

ringa in de Jacobstraat. 

Groningen Archieven, 

1785_1061. De rechter 

opname is gemaakt in 

juni 2017 door Google 

Street View.

OUDE
PANDJES
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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 be-
schrijven wat er te zien en te beleven valt in een tijdsbestek 
van één uur.

Om 2 uur ’s nachts ligt het grootste deel van onze wijk op één 
oor. Maar er zijn ook Oosterpoorters die dan pas beginnen 
aan hun ‘werkdag’...

Chantal Kuipers

Op een kwartier fietsen buiten de Oosterpoort werk ik. Meestal 

begin ik rond half elf waarna ik tegen twaalf uur mijzelf om-

kleed om op mijn dikke sokken de wacht te houden over de 

bewoners van het appartement met jong volwassenen die niet 

nog niet zelfstandig kunnen wonen.

TWEE TOT DRIE UUR 
Ik neem een slokje van mijn hete thee. Mijn studieboek ligt 

opengeslagen op schoot. Waar ik het overdag druk heb, kan 

ik op een rustige nacht soms twee hoofdstukken doorlezen. 

Buiten hoor ik geschreeuw, maar het leidt nauwelijks af. 

Vanuit mijn ooghoek zie ik iemand langs lopen en steek mijn 

hand omhoog. De jongen was op weg naar zijn kamer maar 

gebaart nu of ik mijn kantoor open kan doen. 

 “Hi, ben jij hier ook nog?“ Hij staat onvast op zijn benen. 

Het is zaterdagavond. Een perfecte nacht voor een drankje in 

de stad en dat dacht hij waarschijnlijk ook. “Heb je het leuk 

gehad?“ Zijn vrolijkheid is aanstekelijk.

”Het was heel leuk, maar ik ben wel moe.” Hij schreeuwt 

de woorden in mijn oor. “Leuk man, maar je moet wel wat 

zachter doen. Dan kunnen de anderen ook slapen.” Ik leg mijn 

vinger op mijn lippen.

“Ga ik doen.” Hij fluistert de woorden extra zacht, waardoor 

ik ook weer moet grinniken. Het doet me denken aan toen ik 

jong was, en mijn vader bezwoer dat ik echt niet teveel had 

gedronken.

“Welterusten. Tot morgen en lekker slapen” Ik kijk hoe hij 

naar zijn kamer loopt en sluit de deur. Nu ben ik zo wakker 

dat zelfs als ik zou willen ik nooit meer kan slapen. Ik besluit 

alvast koffie voor morgen klaar te zetten. Misschien kan ik dan 

morgenvroeg vijf minuten langer blijven liggen. Terwijl ik het 

water inschenk gaat mijn telefoon. 

“Ik kan niet slapen.” Het appje flikkert me tegemoet. Ik gooi 

het restje water in het apparaat en zoek naar de naam op de 

lijst. Misschien moet ik strenger zijn. Zeggen dat er geslapen 

moet worden maar ik snap hoe het is als je niet kunt slapen. 

Als ik zijn nummer heb gevonden klop ik op zijn deur.

“Ben je echt gekomen?” Hij kijkt me verbaasd aan.” Je kon 

toch niet slapen?” Ik duw hem aan de kant. “Ga maar zit-

ten, ik ben aan het gamen.” Ik kijk naar het spel waar ik niets 

van snap. ”Ik speel Zelda” en heel even herinner ik me dat ik 

vroeger ook wel eens deed. “Oh maar dat ken ik wel. Mag ik 

meedoen?” Ik ga naast hem zitten op de bank. “Als je wilt?“ 

Hij zegt het onzeker en ik zie op de klok dat het half drie is. 

Terwijl we gamen stel ik hem de vraag waarvoor ik hier ben.

“Waarom kun je niet slapen?” Het is de stomste vraag die je 

kunt stellen.

Hij haalt zijn schouders op. “Ik weet het niet.” en ik bedenk 

me dat je niet alles hoeft te weten. Misschien delen we de-

zelfde demonen zonder het te weten. “Ik ben er niet zo goed 

in.” Zelda stuitert op het scherm heen en weer. “Ik ga nu even 

bij de anderen kijken. Je mag me altijd bellen als je wilt.” Hij 

blijft zitten en ik loop de gang op. 

“Wil je een kaaskipnugget?” op de gang staan mensen te 

kletsen en te eten. Iemand tovert iets ondefinieerbaars uit een 

bakje. “Doe maar dan.” Met moeite slik ik het door.

Verderop hoor ik een hard getik en ik denk eraan hoeveel 

nachten ik zelf zonder slaap kan zonder dood te gaan. 

“Ik wil graag naar binnen.” Hulpeloos kijkt ze me aan. Ik kijk 

hoe ze onhandig aan het slot frummelt. “Misschien kun je je 

sleutel gebruiken.” Ik wijs naar de bos in haar hand. Lachend 

kijkt ze me aan.

“Goed idee.” Ze schudt met haar hoofd en ik ga weer mijn 

kantoor in om een aantekening te maken van de bewoner die 

niet kan slapen. Op klok is het drie uur. Nog vijf uur en dan zit 

mijn nacht erop en mag ik zelf naar bed. Op naar een nieuwe 

avond want niets is zo mooi als de magie van de nacht. OO

OSTERPOORT24uur

02:00
-

03:00
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CRYPTOFILIPPINE 53

1 4 2 7

2 9 5 5 7 1

3 1 3 5 4 7

4 8 6 1

5 8 2 3 8

6 8 2 1

7 8 5 7 7

8 8 5 5 4 3

9 7 9 6 4

10 3 9 3 5 4

11 4 9 5 9 4

12 9 1 2 6

13 9 6 1

14 7 6 6 3 9 4

15 2 1 6 3

16 2 7

17 6 1

18 2 6 3 2

1.  Het gevangeniseten is heel gewoon. (7)

2.  Zeer geschikt voor het bereiden van 

zeevis, zandgebakjes en duinpie-

pers. (10)

3.  Hutspot met alleen 

uien is niet vertrouwd 

meer. (10)

4.  De Duitse kok schreef 

dit kookboek… (3+5)

5.  … terwijl hij met veel gevoel de 

eettafel in orde maakte... (8)

6.  … nadat hij ze hierin beetje 

bij beetje bruin had gebak-

ken. (9)

7.  Om een slof koekje mee te 

eten? (11)

8.  Gedachtegang. (12)

9.  Hmm, er zit nog een gaatje 

in. (6)

10.  Om de lettervermicelli uit 

te lepelen. (9)

11.  Saaie kok. (10)

12.  Gedraagt zich als een beest 

aan tafel. (9)

13.  Digitale spijslijst. (9)

14.  Sommelier die de boel bela-

zert. (14)

15.  Complete dakbedek-

king in de keuken. (9)

16.  Keermoment? (7)

17.  Een aantal keukenarti-

kelen. (5)

18.  Als je hiermee eet schiet het niet 

op. (5+6)

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest 

u in de gekleurde vakjes een uitspraak die met het 

thema te maken heeft. Dat is de oplossing. Gelijke 

cijfers zijn gelijke letters. 

De oplossing moet uiterlijk op maandag 3 december bin-

nen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 

9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 53. Mailen mag 

ook: oosterpoorter@gmail.com. 

De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde 

van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerder-

weg. 

Vermeld bij uw inzending altijd uw e-mailadres zodat er con-

tact met de winnaar opgenomen kan worden. 

Het vermelden van uw straatnaam wordt ook zeer op prijs 

gesteld. 

Oplossing cryptofilippine 52:

1. Nieuwegein 2.Flauwe grap 3. Weglaten 4. Ouwe garde 

5. Nieuwe golf 6. Grauwe gans 7. Krentenweger 8. Leerweg 

9. Wegligging 10. Melkweg 11. Verweggistan 12. Vredesbewe-

ging 13. Ringweg 14. Wegsoezen 15. Weggevertje 16. SoZaWe-

gebouw 17. Ruwe grondstof 18. Overwegen 19. Halverwege 

20. Tweewegstekker.

De winnaar is Inge Remmelts uit de Mauritsstraat. Gefelici-

teerd!
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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
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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 Thom 
Mulder (56) en Ingrid Rommens (58). Zij wonen aan de zuid-
kant van het Eemskanaal, niet op de hoek van de straat, maar 
op de hoek van een rij in 2009 opgeleverde woningen. Thom: 
‘Dit huis werd toen omschreven als hoekhuis, kijk ik heb hier 
de brochure nog. We wilden persé deze plek, hiernaast gaat 
de oorspronkelijke rij huizen verder.’ Thom en Ingrid zijn 
eigenaar van firma Mulder, de bekende zaak in feestartikelen 
aan het Zuiderdiep. Ingrid: ‘We wilden samen iets doen. Ik 
was uitgekeken op mijn baan als leidinggevende bij het SKSG 
(Stichting Kinderopvang stad Groningen). En Thom, van 
oorsprong gymnastiekleraar, wilde ook iets anders. De kans 
deed zich voor om deze winkel over te nemen. Vanuit mijn 
theaterachtergrond heb ik affiniteit met zo’n zaak. We zijn 
daar in 2003 mee begonnen en nu, vijftien jaar later, doen we 
dat nog steeds met veel plezier.’

MvdF 

Hoe lang wonen jullie hier?
Thom: ‘Vanaf het begin. We vielen voor de prachtige 

plek aan het water, dicht bij het centrum.’ Ingrid: ‘We 

woonden daarvoor in een huis uit 1920. We wilden 

graag nieuw.’

Hebben jullie veel aan het huis gedaan? 
Thom: ‘Het huis was naar onze zin. We konden de 

indeling naar eigen inzicht aanpassen, het werd casco 

opgeleverd.’

Wat vind je van de buurt? 
Thom: ‘Eigenlijk is dit een eigen wijkje, dit is niet echt 

de Oosterpoort, maar we komen daar natuurlijk wel 

veel. Bij de Hubo, de bloemenzaak, de Coop.’ Ingrid: 

‘Het dorpse karaker en de gemêleerde samenstelling 

van de bewoners maakt de wijk speciaal. Net als al het 

groen, veel bewoners maken veel werk van het groen 

voor hun deur, in potten of een geveltuin.’

Missen jullie iets in de wijk? 
Thom: ‘Wat winkels betreft is er al langere tijd een 

kaalslag aan de gang, dat vind ik jammer.’ Ingrid: ‘Dat 

plein voor de Silo, daar ligt een kans, er gebeurt nu 

niks, dat stukje is echt te rustig.’

Kennen jullie de geschiedenis van deze 
plek?
Ingrid: ‘Ik niet, ik kwam niet veel in deze buurt. Vrien-

den van ons hebben filmmateriaal van hoe het hier was, 

daarom heb ik er nu wel een beeld van.’ Thom: ‘Ik weet 

nog goed dat dit het terrein was van de houthandel. En 

er was een tankstation, daar tankte mijn vader altijd.’

Hebben jullie veel contact met de buren?
Ingrid: ‘We hebben hier achter een strook gezamenlijk 

groen, daardoor heb je vooral in de zomer gemakke-

lijk contact met de buren. Naast een tennisbaan en een 

speelplaats zijn er ook drie kassen. Daar mag ik graag 

samen met anderen tuinieren. Veel buren wonen hier ook 

vanaf het begin, dat schept een band. Er worden regelmatig 

spontane activiteiten georganiseerd en er is met oudjaar altijd 

een borrel. Iedereen die wil aanschuiven komt erbij.’ Thom: 

‘Er is hier een prettige betrokkenheid op elkaar, zonder dat dit 

verplichtingen oplevert.’

Hebben jullie een lievelingsplek in de buurt? 
Ingrid: ‘Het water hier. Dat levert ook altijd wat leuks op, 

zoals met Eurosonic-Noorderslag, als al die slaapschepen hier 

liggen. Ook het losloopgebied aan de Barkmolenstraat is een 

speciaal plekje. Ik pluk daar wel takken en grassen. We liepen 

daar altijd met Dinkie, ons lieve hondje dat van de zomer 

helaas is verongelukt.’ Thom: ‘Cultuurcentrum de Oosterpoort 

is een favoriete plek van mij. Ik vind overigens dat de nieuw-

jaarsbijeenkomst daar weer moet komen, maar dat terzijde.

Blijven jullie hier nog lang wonen?
Thom: ‘Zo lang mogelijk.’ Ingrid: ‘Ja, mee eens, dit is een hele 

fijne plek.’

KOEK OP DE
 H

OE
K
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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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incl. een kopje koffie of thee. U hoeft zelf 

alleen een bakje mee te nemen. 14.30 – 

16.00 uur

DONDERDAG 20 DECEMBER 

Buurtborrel.16.30 -19.00 uur

Speeltuinvereniging 
De Oosterpoort 

Info en opgave avondactiviteiten: Jan 

Tammes, 050-3124585 of jtammes@

home.nl

IEDERE MAANDAGAVOND 

Klaverjassen en sjoelen. Er kunnen nog 

klaverjassers bij. Kosten € 2,00 p.p. 

Aanvang 20.00 uur.

IEDERE DINSDAGAVOND

Tafeltennis. Aanvang 20.00 uur.

ZONDAG 25 NOVEMBER 

Sinterklaas. Deelname gratis voor 

kinderen tot 9 jaar. Aanmelden vóór 22 

november via speeltuinverenigingooster-

poort@gmail.com. 13.45 tot 15:00 uur

DINSDAG 27 NOVEMBER

Creatieve Club. Kosten voor leden €2,50 

en €4,00 voor niet-leden. Aanvang 20.00 

uur

ZATERDAG 1 DECEMBER

Kinderdisco. Leden gratis, €1 voor niet-

leden. 18.45 uur tot 21.00 uur

WOENSDAG 5 DECEMBER 

Super Bingo. Iedereen is welkom. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 

19.00 uur

DONDERDAG 6 DECEMBER 

Koppelkaarten. Er kunnen nog koppels 

bij. Kosten € 3,00 p.p. Aanvang 20.00 

uur.

DONDERDAG 13 DECEMBER

Bloemschikken. Kosten leden €3,00 en 

€4,50 voor niet leden. Vooraf opgeven 

i.v.m. aanschaf bloemen via speeltuin-

verenigingoosterpoort@gmail.com. 

Aanvang 20.00 uur.

ZONDAG 16 DECEMBER

Kinderkerstactiviteit. Leden gratis, €1 

voor niet-leden. Aanmelden vóór 9 

december via speeltuinverenigingoos-

terpoort@gmail.com. 13:30 tot 16:00. 

lke vrijdagmiddag van15.00-16.00. Voor 

kinderen vanaf 6 jaar. Gratis. Van tevoren 

aanmelden via Marin.Kuipers@wij.

groningen.nl

ZATERDAG 15 DECEMBER 

Wildvang. Een nieuwe editie van 

Wildvang in het CBK, Trompsingel 

27. Bekendmaking van de winnaars 

van het Hendrik de Vriesstipendium 

(zie ook elders in dit nummer van de 

Oosterpoorter). Aanvang 20.00 uur

 

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM 

Iedere maandag. NYctG (New York 

comes to Groningen). Concerten in de 

Jazz Club van het Conservatorium.

Geen entreekosten 14.00 – 15.00 uur

Maandag 26 november. Vergadering 

Buurtoverleg in het Poortershoes

Aanvang 20.00 uur

Kroeg van Klaas 

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA 

JAM PARTY, m.m.v. diverse muzikanten 

(doe mee!). Er is een DJ die de pauzes 

vult met African roots en in de achterzaal  

heerlijk Afrikaans eten voor slechts 5 

euro. Aanvang 16.00 uur. 

ZATERDAG 17 NOVEMBER

McNOLIA. Swingende Pop- en rockcover-

band. Aanvang 21.30 uur 

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Mannen met Kleintjes. Deze ukelelefana-

ten vormen de beste (en waarschijnlijk 

enige!!!) ukelele band van Nederland. 

In de handen van de “Mannen met 

Kleintjes” verandert de ukelele in een 

onwaarschijnlijk muziekinstrument. 

Met veel humor brengen de Mannen 

een smakelijke mix van dampende rock, 

dansbare disco en herkenbare popklas-

siekers. Aanvang 21.30 uur   

ZATERDAG 1 DECEMBER

Open podium, m.m.v. de KvK huisband 

o.l.v. Lou Leeuw. Doe mee! Aanvang 

21.30 uur    

ZONDAG 2 DECEMBER 

The Songclub (Sinterklaaseditie). De 

deelnemende songwriters hebben elk 

een lootje getrokken met een opdracht 

waarover ze een nummer moeten 

schrijven. Daarnaast spelen ze elk een 

eerder geschreven eigen nummer. Met: 

CT Heida, Annemarieke Coenders, Lex 

Koopman, George Welling, José  Cuti-

leiro, Lesley Baker, Eke Koopman, Robin 

IJzerman en Abel de Kam. Aanvang 

22.00 uur

DINSDAG 4 DECEMBER 

(elke tweede dinsdag van de maand). 

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Een zelfge-

maakte kennisquiz met vragen verdeeld 

over diverse rubrieken. Teams tot 

maximaal 5 personen, deelname € 2,50 

p.p. Opgave via email: kroegvanklaas2@

gmail.com. Aanvang 20.00 uur

WOENSDAG 5 DECEMBER

(elke eerste woensdag van de maand. 

De Dichtclub. 15 Groninger dichters pre-

senteren naast eerder geschreven eigen 

werk elk minimaal één nieuw gedicht 

van eigen hand. Aanvang 20.30 uur

VRIJDAG 7 DECEMBER 

Top 200 live-introquiz. De band Vieux 

speelt live 60 intro’s uit de Top 2000. 

De deelnemende quizteams moeten 

telkens artiest en titel benoemen. Tussen 

de quizrondes door speelt de band 2 

sets live muziek (popcovers).Teams tot 

maximaal 5 personen, deelname € 2,50 

p.p. Opgave via email: kroegvanklaas2@

gmail.com. Aanvang 20.00 uur

DONDERDAG 13 DECEMBER 

(elke tweede donderdag van de maand)

De Meindert&Igor&DeJongeBoschfazan

t&Kesanova Show. Meindert Talma, Igor 

Wijnker, Adriaan Bosch en Kees de Vries 

presenteren nieuwe verhalen, liedjes en 

mulimediapresentaties, vaak met een 

hilarisch tintje. Aanvang 20.30 uur

ZATERDAG 15 DECEMBER

Blanks. Een 6 koppige coverband uit 

Groningen die van alle markten thuis is. 

Muziek uit de hitlijsten van de afgelopen 

50 jaar. Aanvang 21.30 uur 

DINSDAG 18 DECEMBER

Popkwiz door Lotte Meier en Peter 

Meindertsma. De vragen (albumhoezen, 

lyrics, foto’s, geluidsfragmenten etc.) 

zijn verdeeld over de decennia van 1955 

tot nu. Teams tot maximaal 5 personen, 

deelname € 2,50 p.p. Opgave via email: 

kroegvanklaas2@gmail.com. Aanvang 

20.00 uur

Alle activiteiten gratis, tenzij anders 

vermeld.

Poortershoes 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 

Bingo. Inleg: € 3,00 (acht ronden). Er is 

een extra ronde voor €1,00. 14.00-16.30

ZONDAG 2 DECEMBER 

Poortershoes live op zondag: Kaz Lux en 

Rudy de Queljoe. Op één podium twee 

oud-leden van Brainbox, de legendari-

sche band (eind jaren 60) waar ook Jan 

Akkerman deel van uit maakte. Dark 

Rose, Down Man, To You, Doomsday 

Train, Virgin, wie kent ze niet?

DINSDAG 11 DECEMBER 

Kerststukjes maken. Deelname € 3,50 

AGENDA
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