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Coverstory

In deze Oosterpoorter vindt u een artikel over de 

vormgeving van uw wijkkrant - en dan met name 

die van het voorblad (de cover). Die is in de loop der 

jaren behoorlijk veranderd. Van de ‘tekst-only’ versie 

van het eerste nummer met advertenties zoals die 

van Dijkman’s Slijterij en Wijnhandel: “een zaak van 

vertrouwen!”, tot uiteindelijk de prachtige voorkant 

van de Oosterpoorter van vorige maand (die van Hal-

loween), door onze vorige hoofdredacteur uitgeroepen 

tot “mooiste voorkant ooit!”.

Lezersonderzoek 

Wij willen ook graag weten wat ú van de 

Oosterpoorter vindt. Daarom kondigen we in deze 

krant alvast een lezersonderzoek aan. Kunt u zelf 

aangeven welke rubrieken en verhalen u leuk vindt en 

welke minder leuk. Of u het cryptogram graag invult, 

of dat u elke maand eerst doorbladert naar ‘Koek op 

de hoek’. 

Een krant maak je met elkaar 
De Oosterpoorter wordt elke maand in elkaar gezet 

door een grote groep vrijwilligers. Daar kunnen ove-

rigens altijd nog wel een aantal bij. Zeggen anderen 

over jou dat je vaak zulke leuke stukjes schrijft, laat 

dan eens van je horen via oosterpoorter@gmail.com.

Twee weken geleden organiseerde het bestuur van 

buurtcentrum Poortershoes een inloopavond voor 

alle organisaties in de wijk die zich inzetten om het 

wonen in de Oosterpoort zo leuk mogelijk te maken. 

Uiteraard waren wij als Oosterpoorter ook aanwezig. 

Het idee van de bijeenkomst was om te kijken of 

die organisaties nog meer leuke dingen met el-

kaar en met het Poortershoes kunnen doen voor de 

Oosterpoort.

Het lijkt ons als Oosterpoorter leuk om bij wijze van 

experiment een keer echt sámen met de buurt de 

krant te maken. Om samen met buurtbewoners de 

artikelen te schrijven voor het januari- of februari-

nummer. Misschien vindt u/vind jij het leuk om met 

onze fotografen op pad te gaan om foto’s te maken 

voor het volgende nummer. Misschien wilt u/wil jij 

wel meekijken en meehelpen bij de opmaak van de 

krant. Misschien hebt u/heb jij wel heel andere ideeën 

over hoe de krant eruit zou moeten zien en wat er 

eigenlijk in zou moeten staan.

Dat gaan we allemaal binnenkort uitproberen door in 

één weekend een krant te maken, redactie en buurt-

bewoners samen in het Poortershoes. U hoort er meer 

van. Houdt onze Facebookpagina en Twitter in de 

gaten. Voor nu wenst onze redactie u alvast prettige 

feestdagen.

Klaas Kloosterman

REDACTIONEEL INHOUDCOLOFON
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BUURTOVERLEG
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 26 

november was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

Buurtagent
Er blijkt enige verwarring te zijn over de gelegenheid om met 

de wijkagent in gesprek te gaan. Als datum daarvoor stond 

deze avond in de notulen vermeld. Een aantal buurtbewoners 

was naar het Poortershoes gekomen om van deze mogelijkheid 

gebruik te maken. Helaas bleek de datum niet correct te 

zijn (het vindt in januari plaats). Hierop werd teleurgesteld 

gereageerd. Onder meer door een aantal buurtbewoners 

uit de Meeuwerderweg en de Meeuwerderbaan. Zij ervaren 

overlast van drugsdealers in hun buurt. De bij de vergadering 

aanwezige buurtwerker zal de wijkagent vragen of ze contact 

wil opnemen met deze buurtbewoners.

Eén van de mensen die hierop af zijn gekomen, krijgt de 

gelegenheid om zijn verhaal te doen. Het gaat om een 

bewoner van De Meeuwen (sinds 2006). Daar wordt op 

vrijdag en zaterdag veel overlast ervaren van racerij met 

gepimpte voertuigen op de Europaweg. Het gaat vooral om 

geluidsoverlast en dan vooral ’s avonds en ’s nachts. De klacht 

is door hem gemeld bij de politie.

BORG-schouw
Tot voor kort kende de gemeente Groningen de zogenaamde 

BORG-schouw, waarbij burgers toetsten in hoeverre werd vol-

daan aan het kwaliteitsprofiel dat hoort bij het beheer  van de 

gemeentelijke openbare ruimte volgens de BORG systematiek 

(Beheerplan Openbare Ruimte Groningen). Die BORG-schouw 

is opgeheven, gegevens over dit onderwerp worden nu door 

middel van een enquête vergaard. Een van de leden van het 

buurtoverleg is bereid deze voor de Oosterpoort in te vullen, 

maar wil graag input van de anderen. Het buurtoverleg zal dit 

aan haar leden vragen.

Oma’s Soep en Live op Zondag

Gezien de huidige financiële situatie is er geen ruimte voor een 

aanvullende bijdrage voor deze initiatieven. Oma’s Soep heeft 

de prijs voor de Ondernemers Challenge gekregen waaraan  

een leuk geldbedrag is gekoppeld. Het is een mooi project dat 

verschillende generaties aan elkaar koppelt.

Het derde concert in de reeks Live op Zondag is uitverkocht, 

de anderen nog niet. Er moet geld bij. Het Poortershoes levert 

ook een bijdrage door de ‘winst’ op de catering ten gunste te 

laten komen van de initiatiefnemers. Afgesproken wordt om in 

februari nog een keer te kijken naar de mogelijkheden.

Poortershoes
Donderdag 29 november organiseert het bestuur van het 

Poortershoes een visiebijeenkomst waarbij allerlei organisaties 

die actief zijn in de Oosterpoort zijn uitgenodigd om hun visie 

te geven omtrent de richting die het Poortershoes zou moeten 

volgen. Ook het buurtoverleg (BOO) en de Oosterpoorter zijn 

hiervoor uitgenodigd.

AED bij de Coop
De AED bij de Coop hangt er. Het Buurtoverleg heeft de AED 

aangeschaft en de Coop heeft de installatie bekostigd. Er is 

een bijdrage aangevraagd en binnengekomen van Philips. Het 

Buurtoverleg financiert het onderhoud van de AED voor de 

komende vijf jaar. Het BOO onderzoekt de mogelijkheid om 

ook een AED in het Poortershoes te plaatsen.

Bomenkap
De bomen tussen de Ikea en Belga Fietsen zullen massaal 

worden gekapt. Niemand weet waarom. De VvE’s in Kop van 

Oost en het Eemskwartier houden dit in de gaten en volgen 

ook de ontwikkelingen rond het Sontplein en het kruispunt bij 

het Sontplein. Een pilot om de fietsroute aan het Eemskanaal 

met lampjes aan te geven is weer teruggedraaid. De lampjes 

veroorzaakten overlast bij omwonenden en mogelijk ook voor 

het scheepvaartverkeer.

ORZO-bijeenkomst 8 november
Op 8 november organiseerde ORZO een inloopavond voor 

buurtbewoners en gemeenteraadsfracties rond de aanleg 

van de Zuidelijke Ringweg. Een nuttige bijeenkomst. Vrijwel 

alle raadsfracties waren vertegenwoordigd. Met een aantal 

partijen wordt nog contact onderhouden. Een groot deel van de 

raadsfracties heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan 

het College over de ontstane situatie. Eén ding is zeker: het 

gaat niet goed, het moet beter.

Op 20 december vindt de buurtborrel plaats in het Poortershoes 

van 16:30 tot 19:00 uur. Wilt u ook een vergadering van het 

buurtoverleg bijwonen? U bent van harte welkom. De volgende 

vergadering is op 28 januari 2019 in het Poortershoes om 20:00 

uur. OO

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Vergaderdata 2019

De vergaderdata van het 
buurtoverleg in 2019 zijn: 
28 januari, 25 februari, 25 
maart, 27 mei, 24 juni, 23 
september, 28 oktober, 25 
november, in het Poorters-
hoes vanaf 20:00 uur
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
WERKGROEP 3P0: DUURZAAMHEID IN DE 
OOSTERPOORT
Vanaf nu zal de werkgroep 3P0 met enige regelmaat een 

rubriek verzorgen in de Oosterpoorter. Het thema ‘duurzaam-

heid’ staat daarin centraal.

Duurzaamheid 

Veel Oosterpoorters houden zich bezig met duurzaamheid. 

Wat betekent dat eigenlijk? Minder CO2, meer schone energie, 

minder afval, circulaire economie, minder plastic.. De industrie 

en de politiek hebben daar natuurlijk grote invloed op, maar 

wat kunnen wij hier in de Oosterpoort doen? En wat kunnen 

we leren van elkaar en mogelijk samen doen? 

We hebben de afgelopen jaren een zonnepanelenproject in de 

Albertstraat/Alexanderstraat gestimuleerd, bedacht om varkens 

te laten bivakkeren in de Meeuwen, een duurzame pubquiz 

georganiseerd, en zo meer. We zijn actief bezig om het autode-

len meer van de grond te krijgen in de wijk en proberen een 

beter afvalbeleid te realiseren. Ook hebben we een spreekuur in 

het Poortershoes, elke 2de en 4de maandag van de maand, om 

19:00 uur.

Wij noemen ons de werkgroep Oosterpoort 3P0. Marco Age-

ma, als voormalig duurzame frietbakker van Friet van Piet, 

is de initiatiefnemer. Oosterpoort 3P0 maakt deel uit van de 

overkoepelende stichting Planet3p0 die ook in andere wijken 

probeert dit soort initiatieven van de grond te krijgen.

Vragen 

Er zijn veel vragen over duurzaamheid. Welke isolatie is ren-

dabel? Hoe zit dat nu met die warmtepompen? Hoe kan ik dat 

financieren? Kan ik niet beter even wachten? Zal ik nu toch 

een andere auto kopen of kan ik beter kiezen voor een deel-

auto? Moet ik niet bewuster mijn boodschappen doen?

Deze rubriek wil informatie geven over dat soort zaken. En we 

laten zien wat bewoners van de Oosterpoort zelf al hebben ge-

daan. Waar ze enthou-

siast over zijn, of ook 

kritisch. Welke plannen 

er in de maak zijn. Ook 

gaan we de ontwikke-

lingen in de Oosterpoort 

volgen, bijvoorbeeld: 

hoeveel gasgebruik 

hebben we, of hoeveel 

elektra? Of hoeveel 

zonnepanelen zijn er 

dit jaar bijgekomen en 

welke buurtwinkels zijn 

duurzamere producten 

gaan verkopen? 

Deze ontwikkeling 

zetten we in DE KLOK, 

een vast onderdeel van 

deze rubriek. Gas- en 

elektra-gebruik kun je 

vertalen in CO2-kilo’s, 

net zoals  benzine en 

diesel. We proberen 

het CO2-gebruik in de 

Oosterpoort te bere-

kenen. Om in 2025 

CO2-neutraal te zijn, 

kun je bedenken wat je 

daarvoor jaarlijks moet 

doen. Dat krijg je ook in 

DE KLOK te zien.  

Nieuwe actieve mensen zijn welkom bij ons. We zijn nu vooral 

benieuwd naar jullie vragen over duurzaamheid. Stuur deze 

aan de redactie of kom op ons spreekuur. Ook zijn we be-

nieuwd naar jullie eigen ervaringen met duurzaamheid en jul-

lie plannen of tips. Mogelijk is het interessant om die te delen 

met je buurtgenoten en misschien kunnen we jullie helpen met 

het realiseren van deze plannen. In de volgende Oosterpoorter 

gaan we daar verder op in.

We zijn benieuwd naar jullie reacties op deze nieuwe rubriek!

Illustratie: Ystvan de Jong
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LEZERSONDERZOEK DE OOSTERPOORTER
Met veel plezier en toewijding zet onze redactie zich elke 

maand in om een nieuwe Oosterpoorter te produceren. Daarom 

staat voor aankomende editie onderstaand initiatief op de rol.

Hoe en wat gaan we doen? 
Wij leggen u een vragenlijst voor om uw mening over de vorm 

en inhoud van De Oosterpoorter te peilen. Bijvoorbeeld: wat 

vindt u van de advertenties? Of: hoe tevreden bent u over de 

rubrieken? De vragenlijst verschijnt in fysieke en digitale 

vorm. U kunt dus kiezen of u de antwoorden met pen en pa-

pier aan ons doorgeeft of via internet. Uw deelname is volledig 

anoniem. Als u kans wilt maken op een leuke prijs, kunt u uw 

e-mailadres achterlaten. Uiteraard gebruiken wij deze alleen 

om u te informeren dat u iets heeft gewonnen. 

Waarom gaan we het doen? 
Onze krant is goed, maar kan altijd beter. Uiteindelijk draait 

het om de mening van de lezer. Met uw antwoorden kunnen 

wij zo goed mogelijk bij uw wensen aansluiten. Zo kunnen 

wij in de toekomst de kwaliteit van de krant waarborgen en 

blijven verbeteren. 

Wanneer gaan we het doen? 
Wat is er beter dan het nieuwe jaar met een frisse start te 

beginnen? De vragenlijst zal daarom in de januari-editie 

verschijnen. Na de uiterlijke inleverdatum bundelen wij de 

resultaten en kunt u ze nalezen in een samenvattend artikel in 

de februari- of maarteditie! 

Wij hopen van harte dat u meedoet! Hartelijke groeten en al-

vast goede feestdagen, de redactie. OO

SINTERKLAAS BIJ SPEELTUINVERENIGING DE 
OOSTERPOORT
Op zondag 25 november kwam Sinterklaas op bezoek bij 

buurt- en speeltuinvereniging de Oosterpoort. Zijn komst werd 

ingeluid door twee clowns. Ongeveer 45 kinderen waren aan-

wezig om Sinterklaas te verwelkomen. Voor al deze kinderen 

had de Sint een persoonlijk woordje en een prachtig cadeau. 

Een zeer geslaagde middag! OO

KERSTMAALTIJD IN DE CAFÉ MERLEYN, CAFÉ 
OLIVIER EN DE KROEG VAN KLAAS
Op initiatief van buurtbewoner Jacco van Wijk organiseren 

Café Merleyn, Café Olivier en de Kroeg van Klaas een Kerst-

diner op eerste kerstdag voor mensen uit de wijk die alleen 

zitten met kerst en 

graag gezellig met 

anderen willen eten. 

Dat kunnen mensen 

van allerlei leeftijden 

zijn, alleenstaanden, 

maar ook bijvoorbeeld 

buitenlandse studen-

ten die niet naar huis 

kunnen. In Café Olivier 

wordt het voorgerecht 

geserveerd, in Merleyn 

het hoofdgerecht en 

in de Kroeg van Klaas 

het nagerecht. Bij elke 

gang sponsoren de 

cafés bovendien een 

drankje.

3 kroegen, 3 gangen, 3 drankjes samen voor €3,-. Voorgerecht 

in Café Olivier vanaf 18.00 uur. Hoofdgerecht in Café Merleyn 

vanaf 19.00 uur. Dessert in de Kroeg van Klaas vanaf 20.30 uur.

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Illustratie: Thomas Nast, “Merry Old Santa Claus”. 
Januari editie 1881 van Harper’s Weekly.

Foto’s: Mirjam van der Feen
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Er is plaats voor maximaal 50 personen, dus als je mee wilt 

doen, geef je dan tijdig op. Dat kan bij een van de deelnemen-

de kroegen. OO

SPEELTOESTEL
Het piratenschip in de binnentuin tussen Winschoterdiep en 

de Nieuwstraat was aan vervanging toe. De gemeente heeft 

bewoners laten kiezen uit twee nieuwe grote speeltoestellen. 

De voorkeur ging uit naar dit multifunctionele klimtoestel met 

twee glijbanen. Op de speelplek kwamen ook een nieuwe wip-

wap en een duikelstang. De nestschommel was er al. Onder de 

speeltoestellen is een ondergrond aangebracht van kunstgras. OO

POLITIEBERICHT
Sinds enige tijd zijn wij Miranda Dijksman en Pieter-Paul Lo-

cadiaij de wijkagenten van de Binnenstad–Zuid te Groningen. 

Ons streven is een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare 

omgeving voor een ieder.

Om een nog beter veiligheids-

beeld te kunnen krijgen willen 

wij graag met u als wijkbewo-

ner of ondernemer in gesprek. 

Middels een geheel vrijblijven-

de inloopavond hopen wij met 

u in contact te komen.

De inloopavond in de Oosterpoort is maandag 21 januari van 

19.30 uur tot 21.00 uur.

We zien u graag in Buurtcentrum Poortershoes, Oosterweg 13 

in Groningen. OO

HEB JIJ EEN LEUK IDEE VOOR DE OOSTERPOORT?
Maar weer je niet hoe je het moet uitvoeren? Of heb je geld 

nodig om het uit te voeren? 

De Komeet biedt buurtbewoners en actieve instellingen de 

mogelijkheid om ideeën die de leefbaarheid in de Ooster-

poortbuurt stimuleren ook daadwerkelijk te realiseren. Ook 

JOUW idee kan in aanmerking komen voor een bijdrage van De 

Komeet! 

Het doel moet zijn om een impuls te 

geven aan het leefklimaat, de veilig-

heid, sociale samenhang en/of de 

saamhorigheid. Kortom, de leefbaar-

heid in de Oosterpoortbuurt vergro-

ten. Een voorbeeld zou kunnen zijn 

het organiseren van een straatfeest, 

zodat de bewoners van een straat 

elkaar beter kunnen leren kennen. 

Meerdere buurtbewoners moeten 

betrokken zijn bij de aanvraag.

Over de Komeet 
De Komeet was een leefbaarheidsfonds voor de Oosterpoort-

buurt en is in 2009 opgericht door Nijestee. Door veranderin-

gen in de wetgeving is het voor Nijestee niet langer mogelijk 

om betrokken te zijn bij dit fonds. Het oorspronkelijke fonds 

werd opgeheven per 1 juli 2016. Het nog aanwezige budget is 

overgenomen door WIJ Rivierenbuurt. Zodra het budget op is, 

houdt De Komeet op met te bestaan. Dus maak gebruik van 

deze regeling nu het nog kan!

Aanvraagprocedure 

Stuur een e-mail naar Kim Westerdijk, waarin je jouw idee 

voor de buurt omschrijft en ondersteunt met een begroting. 

Je aanvraag wordt beoordeeld door een aantal buurtbewoners, 

onafhankelijk van WIJ. Je hoort dan meestal binnen twee of 

drie weken of jouw idee wordt goedgekeurd. Je kunt ook bellen 

of mailen voor meer informatie. Kim Westerdijk–van der Burg 

(buurtwerker), 06 - 113 04 237  

kim.westerdijk@wij.groningen.nl OO

HOUVAST VIA LEVENSVERHALEN
Oosterpoorter Eva Noort tekent sinds 

november 2018 in Groningen loop-

baanportretten en levensportretten 

op vanuit haar bedrijf kleinegrote-

verhalen. Noort combineert in haar 

diensten haar expertise als loopbaan-

begeleider en historica. Uitgangspunt 

van haar werkwijze is het ontdekken 

en opschrijven van rode lijnen in het 

levensverhaal van de klant. Hier-

mee biedt zij klanten houvast bij loopbaanoriëntatie of bij het 

terugblikken op hun leven. 

De naam kleinegroteverhalen drukt uit dat mensen vaak klein 

denken over hun eigen levenservaringen, terwijl deze onder-

tussen grote impact hebben op hun keuzes en gedrag in loop-

baan en leven. Eva’s eigen levensverhaal is ook te vinden op de 

website: www.kleinegroteverhalen.nl 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.

Maandag 
14 en 21 januari

tussen 
19:00 -21:00 

in het 
Poortershoes.

Wil jij besparen? 
Kom naar het 

gratis 
inloopspreekuur.

Laat jij geld liggen??

Goedkoop dubbelglas 
met oog voor detail

glasgilde.nl
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“ Meditatie is aards en juist niet zweverig” zegt Agnes 
Zanstra. “Vroeger was het gekoppeld aan een reli-
gieuze beleving, tegenwoordig doen we het ook om 

rustig te worden van binnen, zodat we beter afstand kunnen 
nemen van de alledaagse stress. Het is uit de religieuze con-
text gehaald toen wetenschappelijk bewezen werd dat het als 
oefening een positief effect heeft op de gezondheid.

Evelien Brak (tekst en foto)

Af en toe naar binnen kijken wordt soms gezien als navelsta-

ren maar het biedt juist een frisse blik op de buitenwereld.

Vlak voordat ik afstudeerde in de theologie ben ik gestopt 

met de studie. Ik denk dat je wel mag zeggen dat ik van mijn 

geloof ben gevallen. In de kerk 

en evenmin in de studie was 

plaats voor een persoonlijke 

beleving, vond ik. Het ging 

vooral om gedachten over 

religie, maar niet over de eigen 

beleving ervan. Van de studie 

herinner ik me een docent 

godsdienstpedagogiek die een 

oefening met ons deed waarbij 

we op de grond moesten liggen 

en we ons op een punt in ons 

lichaam moesten concentreren. 

Dat was mijn eerste ervaring 

met een soort meditatie en 

dat ben ik verder gaan onder-

zoeken door het volgen van 

verschillende opleidingen, 

waaronder Shiatsu massage en 

haptonomie en ik studeer ver-

der bij de Internationale School 

voor Spirituele Psychologie 

hier in Groningen.

Waarom ik ooit dominee wilde 

worden? Ik vond de kerk zó 

saai! Ik wilde de boel veran-

deren en vernieuwen. Maar 

omdat alles letterlijk en figuurlijk van bovenaf geregeld wordt 

en omdat het woord belangrijker leek dan de eigen ervaring en 

het echte contact, heb ik daar vanaf gezien. Wat ik soms wel 

mis is het gemeenschapsgevoel. Er bestaat een beeld van me-

diteren alsof hiermee alle stress voorgoed is op te lossen, maar 

soms kom je dingen in jezelf tegen die aandacht nodig hebben. 

Het is geen wondermiddel naar snel geluk, maar ik hoor wel 

vaak dat het rust geeft en ontspanning. Het vraagt oefening 

en het is heel persoonlijk. Sommige mensen maken hun hoofd 

leeg door te sporten of te fietsen. Anderen hebben meer baat 

bij yoga, meditatie of een massage.

In het Poorterhoes geef ik een meditatiecursus. Ik werk met 

stiltemeditatie en een aandachtsgerichte oefening, waarbij je 

contact maakt met verschillende punten in je lichaam. Vooral 

in het begin gaan je gedachten vaak dwalen. Dit betekent niet 

dat je iets fout doet, maar zodra je het opmerkt ga je weer 

terug naar die plek in je lichaam. Op den duur kun je voelen en 

ervaren wat er in jezelf gebeurt. Voor de één zijn de oefeningen 

makkelijker dan voor de ander. Voor deze vorm van meditatie 

is het niet nodig om in een bepaalde houding te zitten. Cursis-

ten zitten of liggen, als het maar comfortabel is.

In mijn praktijkruimte geef ik Shiatsu (drukpunt) massa-

ges. Ook dit is een manier om spanningen die in je lichaam 

opgeslagen liggen los te laten. Hier hoef je zelf even niets te 

doen, alleen maar te ontspannen en dit is belangrijk in deze 

tijd waarin veel mensen last hebben van stress. Stress kan zich 

vastzetten in je lichaam. Door massage leer je de spanning los 

te laten en door meditatie leer je te voelen wanneer je gespan-

nen bent en hoe je de rust en stilte in jezelf kunt hervinden.”

Agnes heeft haar praktijk ‘Alleszins’ aan huis in de Frede-

rikstraat, maar in de wijk komt ze voor een nek-schouder 

massage ook aan huis. Voor meer informatie kun je kijken op:  

www.alleszins.com. Aanmelden voor de meditatiecursus kan via 

www.poortershoes.nl OO 

Agnes Zanstra

Een frisse blik op de 
buitenwereld
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O p woensdag 21 november kozen de inwoners van Ten 
Boer, Haren en Groningen de gemeenteraad die vanaf 
1 januari 2019 de samengevoegde gemeente Gronin-

gen gaat besturen. 

Gino Huiskes

Het waren geen verkiezingen waar iedereen reikhalzend naar 

uitkeek. Veel inwoners van Haren zijn boos over de manier 

waarop de fusie tegen de wil van een meerderheid van de 

Harense gemeenteraad tot stand is gekomen. Een deel van hen 

ging daarom niet stemmen. Maar ook in de rest van de nieuwe 

gemeente Groningen was er niet zo heel veel te merken van 

een verkiezingskoorts, ook al deden de leden van de diverse 

partijen hard hun best om kiezers te trekken. Uiteindelijk ging 

44,1 % van de kiezers naar de stembus.

De stembureaus 
Waar stonden die stembussen? In de wijken waar de 

Oosterpoorter in de bus valt zijn vijf stembureaus gevestigd. 

Je kunt stemmen in het Poortershoes, het Prins Claus Conser-

vatorium, het Centrum Beeldende Kunst (in Cultuurcentrum 

de Oosterpoort), in de Bekenkampschool en in het Hitachi 

Capital Mobility Stadion van FC Groningen. Als Oosterpoorter 

ben je niet verplicht om in één van die stembureaus te stem-

men, je kunt in de hele gemeente terecht. En omgekeerd zijn 

het natuurlijk niet alleen wijkbewoners die in de genoemde 

stembureaus komen stemmen. Mensen gaan ook op weg naar 

de stad in het Poortershoes stemmen, of gaan tijdens de pauze 

van hun werk naar het dichtstbijzijnde stembureau. De uit-

slagen per stembureau zeggen dus wel een beetje, maar zeker 

niet alles over de politieke voorkeuren van de buurtbewoners. 

Geen keiharde conclusies dus, maar we proberen wel een paar 

opvallende uitslagen uit de cijfers te destilleren. 

Oosterpoorters en hun politieke voorkeuren 

Als je de uitslagen in de hele gemeente vergelijkt met die in de 

Oosterpoort blijken de verschillen niet heel groot te zijn. Groen 

Links is in de hele gemeente de grootste partij geworden met 

21 % van de stemmen. Ook in de Oosterpoort is Groen Links de 

grootste partij met zelfs 25,8 % van de stemmen. Bij het CBK 

zien we zelfs een percentage van 34,2 voor Groen Links. Voer 

voor politici die iets willen zeggen over de verhouding tussen 

‘cultuur’ en ‘links’. 

Wat verder opvalt zijn de stemmen voor de Partij voor de Die-

ren. 6,6% van de stemmen in de hele gemeente, 8,0 procent 

in de Oosterpoortbuurt met een uitschieter in het Poortershoes 

naar 11,5%. Ook de SP kreeg veel stemmen in het Poortershoes: 

11,1%. 

Partijen die het relatief minder goed doen in de Oosterpoort 

zijn de Stadspartij voor Stad en Ommeland (hele gemeente 

5,1%, Oosterpoort 3,9%) de ChristenUnie (hele gemeente 6,7%, 

Oosterpoort 3,8) het CDA (hele gemeente 5,4%, Oosterpoort 

2,8) en de PVV (hele gemeente 3,3%, Oosterpoort 2,2, maar 

met een uitschieter in het Conservatorium met 3,5%). Student 

en Stad kreeg relatief veel stemmen in het Poortershoes en 

weinig stemmen in de Bekenkampschool en het Stadion. 

Over de uitslagen in het Stadion gesproken: daar zien we een 

paar bijzondere zaken. Groen Links krijgt daar relatief weinig 

stemmen (al is het wel de grootste partij) en de PvdA juist 

veel. Zeker is het niet, maar het zou best kunnen dat onder 

de bewoners van de Leyhoeve veel trouwe PvdA-kiezers te 

vinden zijn. En ja, als je in een stadion gaat stemmen dan is de 

Sportpartij een voor de hand liggende keuze. Die partij kreeg 

in het Stadion 3,0% van de stemmen, tegen 1,2% in de hele 

Oosterpoort en in de gemeente. De enige partij die geen zetel 

in de nieuwe gemeenteraad krijgt had van de stadionstemmers 

best een raadslid mogen leveren. 

En nu afwachten wat de nieuwe Raad en het nieuwe college 

van B&W voor de nieuwe gemeente en voor de Oosterpoort-

buurt in petto hebben. OO

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
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O osterpoorter Rob Mulder maakte een bewogen jaar 
door. Na grote bekendheid te hebben verworven 
met het tv-programma Expeditie Grunnen, dat hij 

bedacht voor RTV Noord, kostte een vuurwerkaffaire hem de 
kop bij die regionale omroep. Inmiddels elf maanden later 
heeft hij een online platform uit de grond gestampt, Grandi-
oos Groningen, waarmee hij wekelijks ruim 45.000 Gronin-
gers bereikt. “Even met de kop schudden en dan weer door. 
Het is afgezaagd, maar wel waar; waar een deur dicht gaat 
gaan andere open”, zegt hij in een openhartig gesprek met 
De Oosterpoorter.

José Reijinga (tekst en foto)

Op 28 december vorig jaar maakte Mulder een tv-reportage 

over illegaal vuurwerk. Hiermee wilde hij aantonen hoe 

eenvoudig Groningers aan zwaar illegaal vuurwerk kunnen 

komen. Binnen drie uur kocht hij een Cobra 6 en een 12 inch 

Shell. Vuurwerk waarmee auto’s kunnen worden opgebla-

zen. “Ik wilde daarmee een 

maatschappelijke misstand 

aantonen. Heel relevant en 

ook dit jaar weer actueel. 

Maar dat was niet het enige. 

Ik toonde ook aan dat als je 

illegaal vuurwerk bij je kin-

deren onder het bed vindt, je 

dat niet bij de politie af kunt 

leveren. Dat komt je meteen 

op strafvervolging te staan”, 

aldus Mulder, die zelf nu 

door het Openbaar Ministerie 

wordt vervolgd voor het ‘voor 

handen hebben van zwaar 

vuurwerk’. De rechtszaak 

daarover heeft ergens in 2019 

plaats.

En zo stond je op 8 januari 
opeens met lege handen. 
Was dat geen enorme klap? 

“Ja, dat was het natuurlijk 

wel, maar ik kreeg erg veel 

steun. Kim Boonstra van De 

Amstel bijvoorbeeld begon 

een actie om me te steunen. 

Heel lief. Die actie werd door 

vele duizenden mensen gesteund. En ik werd door meerdere 

bedrijven gebeld die me aan opdrachten hielpen. Verder kreeg 

ik honderden berichten via mail, whatsapp en social media. 

Hartverwarmend. Het hielp mij en mijn gezin er snel weer bo-

venop. Dat zorgde ervoor dat ik op 8 januari niets meer leek te 

hebben en op 10 januari mijn eerste filmpje online had, waarin 

ik voor het oog van de provincie mezelf er weer bovenop hielp. 

Ik zal dat nooit meer vergeten, geweldig was het.”

Je bent vrij snel verder gegaan met het online programma ‘In 
mijn Eendje’ en je bent Grandioos Groningen begonnen. Erg 
leuk, vind ik zelf, maar wat beoog je daarmee? 

“Deze provincie heeft verschillende nieuwsorganisaties, maar 

er is veel meer dan nieuws. Ik hou van mensen en wil in 

verschillende programmaseries vooral heel veel Groningers 

aan het woord laten. Van jong tot oud en over verschillende 

onderwerpen. We doen dat helemaal online. Er is een website, 

een app, er zijn social mediakanalen en er is een YouTube ka-

naal. Allemaal onder de naam Grandioos Groningen, een online 

videomagazine voor stad en provincie Groningen. We hebben 

naast In mijn Eendje (een wekelijks rondje door de provincie 

met allerlei plotselinge ontmoetingen) nu ook Bie de Boer als 

programma, waarin we verhalen uit en over het boerenleven 

vertellen. Daar komen in rap tempo nieuwe programma’s bij. 

We maken het zo breed mogelijk; voor alle doelgroepen en 

leeftijden.”

Het was een bewogen jaar voor je, maar toch won je twee 
landelijke journalistieke prijzen (NL Awards), kocht het Gro-
ninger Museum een kunstwerk van je en heb je in december 
en januari een expositie in het Drents Museum. Zo slecht 
ging het dus eigenlijk niet. 

“Hahaha, nee, als je het zo zegt viel het eigenlijk allemaal best 

mee. Ik ben vooral met de expositie heel blij, dat is toch een 

kroon op dit jaar.”

Bijzonder, want zo’n kans krijgt niet iedereen, lijkt me. 
“Ik voel me erg bevoorrecht. Ik heb in mijn leven in de 

reclame, dat heb ik 25 jaar gedaan, heel veel creatief werk ge-

maakt. De negen kunstwerken die ik exposeer zijn in opdracht 

van mezelf gemaakt, da’s andere koek. Ik ben heel benieuwd 

wat mensen ervan zullen gaan vinden. En ik maak een diepe 

buiging voor de directie van het Drents Museum dat ze me 

deze kans geven.” OO

Even met de kop schudden en 
dan weer door
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OUDE HELDEN KAZ LUX & RUDY DE QUELJOE 
ZORGEN VOOR KIPPENVEL 

D e zesdelige concertreeks die de Oosterpoorter Bas 
Ooms samen met zijn vriendin Jellie Ponne in buurt-
centrum Poortershoes organiseert, kan halverwege 

al gerust een succes worden genoemd. Na geslaagde optre-
dens van Black Bottle Riot (september) en The Tightropes 
(november) prijkt op de eerste zondagmiddag van december 
zelfs voor het eerst ‘uitverkocht’ op de poster bij de ingang 
aan de Oosterweg. 

Peter van der Heide

Zo’n 120 bezoekers hebben de weg weten te vinden naar Poor-

tershoes Live op Zondag. Een halve eeuw nadat Kaz Lux als 

zanger werd gevraagd toe te treden tot Brainbox spreekt zijn 

naam kennelijk nog volop tot de verbeelding. 

Terwijl aan de 

bar koffie, bier 

en bitterbal-

len gretig aftrek 

vinden, stroomt 

de zaal iets voor 

tweeën vol. In 

diezelfde ruimte 

kon in november 

nog tijdens de 

gemeenteraads-

verkiezingen 

worden gestemd. 

De sympathieke 

Brabander Lux (1948) staat buiten te kletsen, rookt nog snel 

een shagje en haast zich vervolgens naar het podium. Naast 

hem zit Rudy de Queljoe, de bescheiden gitarist van Molukse 

komaf die na het vertrek van Jan Akkerman toetrad tot Brain-

box en ook furore maakte met onder meer Dragonfly, Massada 

en Vitesse. Wat u zegt, een brok Nederpopgeschiedenis op het 

bescheiden podium van het Poortershoes. 

De twee zeventigers hebben er na al die jaren nog altijd plezier 

in, zo blijkt al snel. En dat is innemend om te zien, temeer 

omdat Kaz Lux al jaren te kampen heeft met gehoorproblemen. 

Hij laat zich er met zijn akoestische gitaar op schoot allerminst 

door uit het veld slaan. Met enthousiasme en overtuiging zet 

hij I’m Walking (Fats Domino) in, gevolgd door Summertime 

Blues (Eddie Cochran). In het instrumentale Mobilae schittert 

De Queljoe met zijn spel op zijn elektrische gitaar: onvervalst 

krontjongen. “Dit nummer deed het toen goed in Molukse 

kringen”, vertelt Lux.

Wijkbewoner Jinne zegt in de pauze onder de indruk te zijn. 

“Ik ben zelfs wat emotioneel, dit zijn wel twee muzieklegen-

des die hier optreden. Waardevol! En kippenvel, de grize giet 

my oer de grouwe.” Als Groninger is het even raden naar de 

betekenis van de Friese woorden, maar het is duidelijk, de ril-

lingen lopen hem over de rug. 

Eerlijk is eerlijk, Kaz Lux heeft als karakteristieke zanger bete-

re tijden gekend. Af en toe lijkt hij zichzelf te overschreeuwen 

in een poging er toch nog alles uit te halen, maar aan bezieling 

geen gebrek. Natuurlijk serveert hij ook de nummers die in het 

geheugen van vele oudere jongeren zijn opgeslagen: Dark Rose 

en Down Man. “En dit is een liedje uit de Top 2000”, zegt Lux 

lachend. Zijn uitvoering van George Gershwins Summertime 

piekte inderdaad ooit op plaats 229 in die eindejaarlijst van 

NPO Radio 2. Bert Heerink houdt het Brainboxmateriaal tegen-

woordig met Jan 

Akkerman levend 

– en met groot 

respect voor Kaz 

Lux – onder de 

naam My Brain-

box. Maar het was 

Kazimierz Lux die 

ze in 1969 zong 

en wereldberoemd 

maakte met zijn 

unieke stemge-

luid.

Ooms kijkt ondertussen glunderend toe, een bierflesje in zijn 

achterzak. Hij mag tevreden zijn, want het door hem genomen 

initiatief om op de zondagmiddag smaakvol muziek te pro-

grammeren in het Poortershoes, voorziet gezien de publieke 

belangstelling duidelijk in een behoefte. Lux en De Queljoe 

gooien er nog een toegift tegenaan nadat ze applaus en bloe-

men in ontvangst hebben genomen. “Eentje van Don Gibson. 

Het valt me wel op dat we veel nummers hebben gespeeld van 

overleden lui.” Hij lacht en zet nogmaals in. Respect. 

Poortershoes Live op Zondag gaat op 6 januari 2019 verder 

met The Blind Roofers. Daarna volgen nog Jerôme Hol Trio (3 

februari) en Johnny Laporte Live met Ruben Hoeke (3 maart). 

Meer informatie is te vinden via www.poortershoes.nl/poorters-

hoes-live-op-zondag. OO

Foto: Arthur Feelders

Rock, Blues, Funk en Jazz
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W ijkkrant de Oosterpoorter zit 
alweer in haar 47e jaargang. De 
u waarschijnlijk bekende krant 

ziet er fleurig uit, bevat altijd weer interes-
sante artikelen en ligt op vaste momenten 
op de mat. Maar dat is niet altijd zo geweest. 
Toen de eerste Oosterpoorter in februari 
1951 uitkwam, initiatief van ouderenver-
eniging De Dubbele Vieve, buurtvereni-
ging Poort- en Parkwijk, speeltuinvereni-
ging De Oosterpoort, winkeliersvereniging 
De Oosterpoort en voetbalvereniging De 
Oosterpoort, was het nog een zwart-witte 
krant die heel onregelmatige verscheen. Hij 
werd zelfs jaren achtereen vaker niet, dan wel 
gemaakt.

Rudi Niemeijer

Tegenwoordig komt de Oosterpoorter tien 

keer per jaar uit, op een vast moment in de 

maand. Maar wel net zoals vroeger wordt de 

Oosterpoorter volledig door vrijwilligers ge-

maakt. De hoofdredacteur bepaalt samen met 

de redactie de inhoud, redacteuren schrijven 

de tekst, de eindredacteur maakt de teksten 

correct en consistent, fotografen voorzien de 

tekst van afbeeldingen en vormgevers maken 

de krant op. En een keur van medewerkers 

werkt mee aan de rubrieken, advertenties en 

de cryptogram.

De uitstraling van de krant is met de tijd 

mee veranderd. Was de krant in 1951 nog een 

tekstgeoriënteerd advertentieblaadje waarin 

afbeeldingen schaars waren, tegenwoordig 

kun je bijna spreken van dat ‘rijkgeïllu-

streerde buurtmagazine’. En dat is niet alleen 

te wijten aan de vormgeving. Het team van 

de Oosterpoorter werkt nauwgezet en volgens 

een strak schema samen, zodat er een soepel 

digitaal redactie- en vormgevingsproces is 

ontstaan. Artikelen worden gemaild, gecon-

troleerd, digitaal ingekort, op de juiste plaats 

‘in de cloud’ gezet, samengevoegd met foto’s 

en door de vormgevers ‘just in time’ opgepakt. 

Dat hele proces heeft een positieve invloed op 

de kwaliteit van de krant, waarbij de vormge-

vers zich alleen met de vormgeving bezighouden en re-

dactieleden kunnen vertrouwen op een creatieve weergave 

van hun schrijfwerk.

Cover 1: februari 1951 
Dit eerste nummer heeft een typische ‘van alles 

wat’-uitstraling, waarin het merendeel van de 

ruimte is gereserveerd voor advertenties. Het 

ontbreken van illustraties en foto’s valt op, net 

als het wat willekeurig gebruik van typogra-

fie. Het formaat was voor die tijd een modern 

tabloid. Het beeldmerk wordt gevormd door een 

bovenkast vetgezet schreefloos lettertype. 

Cover 2: december 2003 
Meer dan vijftig jaar na het eerste nummer is 

er van de oorspronkelijke stijl niets meer te 

herkennen. Het beeldmerk is het woord ‘de 

Oosterpoorter’ in een fantasielettertype afge-

beeld. Door de zwart-witte pentekening komt 

de cover contrastrijk en haast smetteloos over.

Cover 3: juni 2011 
Acht jaar later is het beeldmerk van de 

Oosterpoorter geëvolueerd naar de vorm zoals 

we hem de afgelopen jaren zijn gaan kennen: 

het woord ‘de Oosterpoorter’ in hoofdletters 

gezet, met extra vergrootte O’s. Op de cover 

valt het gebruik van het lettertype Arial op, een 

lettertype dat sinds 1998 gratis met Windows 

computers wordt meegeleverd.

Cover 4: januari 2013 
“Kleurrijk!” zullen de lezers van de 

Oosterpoorter hebben gedacht, toen ze het 

januarinummer in de bus kregen. Aan het 

beeldmerk is weinig veranderd en ook de drie 

aangehaalde artikeltitels komen terug. Het Arial 

lettertype is duidelijk een blijvertje.

Cover 5: november 2018 
Deze nieuwe vormgeving laat weinig onveran-

derd, en toch zijn er duidelijke overeenkomsten 

met de vorige cover: de dubbele O’s komen 

terug, de editie-informatie wordt op dezelfde 

manier weergegeven en ook het gebruik van 

een enkele intrigerende coverfoto is hetzelfde 

gebleven.

De huidige layout van de krant is van de hand 

van vormgever Ystvan de Jong, van bureau 

Qorona. Ystvan is in de loop van 

2016 de krant komen ver-

sterken en heeft een flinke 

creatieve draai aan de vorm-

geving kunnen geven: we heb-

ben afscheid genomen van het 

fantasieloze Arial-lettertype, 

de kleuren zijn vernieuwd en 

de stijl met de drie kolommen is 

helemaal omgegooid. Zodat we de 

eerstvolgende jaren weer kunnen 

genieten van een ‘rijkgeïllustreerd 

buurtmagazine’. OO

De  
coverstory
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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 
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HUISDIEREN IN DE OOSTERPOORT

Foto en tekst: Obed Briknman

In de Parklaan woont Nynke met haar kat Kees. Kees is 7 maanden oud en komt van een boerderij in Ten Post. Nynke vond hem 

via Marktplaats. Kees viel al eens uit het slaapkamerraam en werd aangereden door een auto maar hield daar gelukkig niks aan 

over behalve een kromme staart. Kees is een lief beestje en is altijd blij als Nynke thuis komt. Wil je ook in de Oosterpoorter met 

je huisdier mail dan naar  obedbrinkman@riseup.net

De vijf pijpen van de Hunzecen-

trale, gezien vanaf het spoorvia-

duct Hereweg begin jaren ‘90, met 

achter het spoor de Lodewijkstraat. 

De pijpen waren elk 121,4m hoog en van 

grote afstand te zien. Er werd massaal 

afscheid genomen van dit herkennings-

punt van Stad toen ze 20 jaar geleden 

(25 april ’98) werden opgeblazen. De 

functie van de Hunzecentrale werd 

overgenomen door de Eemscentrale aan 

de Eemshaven. Groninger Archieven, 

foto Sjors Visscher, 2138_4274. Inzet 

Evelien Brak

OUDE
PANDJES
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W at speelt zich 
zoal rond de 
klok af in de 

Oosterpoort, de Meeuwen, 
de Linie, de Eemskanaal-
buurt en alle andere plek-

ken 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.

Evelien Brak (tekst en foto)

Het is vrijdag 23 november, 2 uur ‘s nachts. Het vriest en er 

staat een venijnig koud windje. Even overweeg ik om vals te 

spelen en de deur uit te gaan en net te doen of het 3 uur is. 

Wie zou het weten? 

Maar er kan net 

iets gebeuren en 

dan was ik er niet 

bij geweest. Wat 

zou er kunnen 

gebeuren tussen 

3 en 4 uur? Vanaf 

mijn balkon kan 

ik zien en horen 

dat de wereld 

vannacht klein en 

heel stil is. Het 

lijkt wel stiller dan 

anders. Zelfs de 

hardnekkige brom 

in mijn huis is er 

vannacht niet.

Van de volle maan 

is niet meer dan 

een oplichtend 

plat schijfje te zien achter dikke mist. De kerktorens zijn 

opgeslokt. Geen spoor van te zien.

Het is zeven minuten voor drie als ik dik ingepakt op de fiets 

stap. Allemachtig wat is het koud. Er klopt niet veel van hoe ik 

me dit heb voorgesteld. Ik was van plan om de volle maan een 

rol te laten spelen in dit avontuur. Kijken waar in de buurt ze 

het mooist te zien is en daar een beetje romantisch bij mijme-

ren. Misschien zou er nog iemand wakker zijn die ook graag 

naar de maan kijkt...

In mijn straat is het doodstil. De groepjes studenten en de 

eenzame fietser die op elk tijdstip van de nacht naar de stad of 

naar huis fietsen zijn afwezig.

Ik besluit om naar het fietsbruggetje te gaan waar de verlich-

ting zo mooi fonkelt. Beweegt er tenminste nog íets. De Meeu-

werderweg is verlaten. De klok van de Jozefkerk slaat drie keer 

op het moment dat ik het kruispunt Griffeweg oversteek en ik 

zie dat de verlichting op de Trompbrug uitgeschakeld is. Wat 

een dooie boel. En lieve help wat is het koud.

Twee kromgebogen fietsers passeren het kruispunt naar de 

Oosterweg. Daar onder een lantaarnpaal, staat een lange 

jongen in een dun jasje ingespannen alle kanten op te kijken. 

Hij houdt een telefoon aan z’n oor en luistert zo te zien naar 

aanwijzingen om een adres te vinden. Ik besluit om hem aan 

te spreken en ga ook in de lichtcirkel staan en ik wacht tot hij 

klaar is met z’n gesprek. De jongen kijkt weer naar links en 

naar rechts en beent dan met grote passen van mij vandaan. 

Hij heeft me niet gezien. Hoe bestaat het, hij heeft me echt 

niet gezien. Ik ben verbluft, maar even later denk ik: ik ben 

dus onzichtbaar. Dát is pas avontuurlijk! Ik stap weer op. Flink 

rechtop zittend 

en goed om me 

heen kijkend fiets 

ik langzaam de 

Oosterweg af. In de 

verte komen twee 

fietsers me tege-

moet. Dit is een 

test! Het zijn een 

man en een vrouw 

en als we elkaar 

passeren roept de 

vrouw vriendelijk 

ha-ai! alsof ze me 

kent. Ik ben weer 

zichtbaar.

De kou is niet te 

harden, m’n dikke 

handschoenen 

niet afdoende. 

‘Wiew wiew wiew’; het zwoegende geluid van de dynamo op 

m’n voorband. Dat hoor je niet veel meer sinds de led licht-

jes. Onder het viaduct over het Winschoterdiep vraag ik me af 

of ik echt nog wel naar Europapark wil fietsen. Het is stil op 

straat en daarginds zal het echt niet veel anders zijn. Ik pak 

het fietspad langs de Meeuwen. Er komt een fietser aan. Een 

buitenlandse student zeker, uit een streek waar ze aan de ‘ver-

keerde’ kant van de weg rijden, want hij zit nog steeds op mijn 

weghelft. Hij krijgt mij gelukkig in de gaten en zwenkt naar 

rechts. Ik roep hoi! Ik krijg geen antwoord en dat had ik ook 

niet verwacht. Hij denkt vast dat íe onzichtbaar is.

Bij het bruggetje over het Winschoterdiep neem ik een be-

sluit. Ik ga naar huis. Het is uitgestorven, er valt echt niets te 

beleven. Én het is veel en veel te koud. Wie heeft deze rubriek 

24 uur Oosterpoort eigenlijk bedacht? Die ligt zelf natuurlijk 

lekker op één oor! OO

OSTERPOORT24uur

03:00
-

04:00
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CRYPTOFILIPPINE 53
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CRYPTOFILIPPINE 54

1-18. Schokkend, deze waterige aanslag. (6)
2-18. IJspret. (12)
3-18. Door de stress zo’n scheet gelaten? (8)
4-18. Hoort Avicii niet meer uit te wasemen.  (5)
5-18. Zonder de lange moest hij heel wat plaatsen inleveren. 

(12)
6-18. Mochten we niet doen in Rusland. (10)
7-18. Eerst die oplichterij met die maan… (13)
8-18. …en daarna ook nog spoorloos hiermee verdwijnen! (10)
9-18. ‘t Zat in de goedheiligman dat het mis moest gaan. 

(7+3+5)
10-18. Hij zal nooit meer voor zijn moeder zingen... (7+8)
11-18. .. en hij nooit meer een tango dansen. (10)
12-18. Goed zonder rode draad of blauwe knoop. (4+6)
13. (On)fortuinlijke periode. (2+9+5)

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de ge-
kleurde vakjes een hoopvolle gedachte. 

Dat is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op maandag 31 december binnen 
zijn bij de redactie van de Oosterpoorter. Mail uw oplossing naar 
oosterpoorter@gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr. 54. Opsturen 
mag ook: Redactie De Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, 
Groningen. Het vermelden van uw straatnaam wordt zeer op 
prijs gesteld. 

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

Oplossing cryptofilippine 53:

1. Normaal 2. Kookeiland 3. Ontworteld 4. Het diner 5. Haptisch 
6. Hapjespan 7. Schoenlepel 8. Hoofdgerecht 9. Lekker 10. Tekst-
bord 11. Droogkoker 12. Knaagdier 13. Keuzemenu 14. Flessen-
trekker 15. Pannenset 16. Maaltijd 17. Zeven 18. Lange tanden.

De oplossing is: MET TIEN GEBODEN ETEN

De winnaar is Acronius Jellesma uit de Oosterweg. Gefeliciteerd!

1-18
1 2

2-18
5 9 2 3

3-18
1 8 7 6

4-18
1 8 4

5-18
6 5 6 9 7 3

6-18
8 7 3 3

7-18
2 4 6 2 5

8-18
5 2 4 2 1

9-18
5 3 9 6 9 5 9

10-18
7 2 6 1 5 7 2

11-18
8 9 3

12-18
3 8 8 6

13 4 4 8 4 7 7 5 4

17

Groningen 
Meeuwerderweg 96-98
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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 5
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I n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter 
maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een 
van de vele hoekhuizen in onze wijk. In deze aflevering 

is dat bij Mark Doeglas (60). Hij woont in het laatste huis aan 
de Kleine Sophiastraat, samen met zijn vriendin Nathale (49) 
en de poezen Iet en Karnagel. “Dit was een hoekhuis, totdat 
de huizen aan de Lodewijkstraat gebouwd werden.” Marks 
huis grenst aan de achterkant aan een grote gemeenschap-
pelijke binnentuin. “Wij werken regelmatig in de tuin, net als 
onze achterbuurvrouw Maud. Andere buren zijn wat minder 
betrokken. Afgelopen zomer hebben Nathale en ik de vijver 
nog schoongemaakt en verder houden we de paden bij, we 
maaien het gras en doen andere klusjes.” Mark is zelfstan-
dig ICT-specialist. Zijn vriendin is assistent-accountant en 
hobby-imker, sinds ze een paar maanden geleden een bijen-
volk van de buurvrouw kreeg. 

MvdF 

HOE LANG WOON JE HIER?
“Vanaf 1985. Mijn zus woonde hier eerst, vanaf 1977. Mijn va-

der heeft het huis destijds voor haar gekocht. Toen was het een 

bouwval, landbouwplastic en ijzerdraadwerk zeg maar.” 

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? 
“Mijn zus en mijn vader hebben het huis in de jaren zeven-

tig compleet verbouwd. Er kwam een architect aan te pas en 

de benedenverdieping is toen helemaal veranderd. Er zaten 

nog bedsteden in het huis en de wc was buiten, op de plaats. 

Ook moest je via een ladder naar de verdieping klimmen. Dat 

is allemaal aangepast, er kwam een badkamer in huis, de 

bijkeuken is gebouwd, het dak is vernieuwd en er kwam een 

dakkapel in. In 1992 heb ik nog een keer meegedaan met een 

groepsrenovatie, er kwam toen voor en achter dubbelglas en 

de kozijnen werden vernieuwd. Vanaf 2013 zijn we opnieuw 

bezig met een grote opknapronde. We hebben de zitkamervloer 

vervangen en achter nog nieuwe kozijnen en boven dubbelglas 

aan laten brengen. Nu is de keuken aan de beurt. Daar is een 

nieuwe geïsoleerde vloer ingekomen en volgende week wordt 

de nieuwe keuken geïnstalleerd. Ik heb straks voor het eerst 

een vaatwasser.”

WAT VIND JE VAN DE BUURT? 
“Ik kwam in 1985 in een oergezellig buurtje terecht. Er waren 

regelmatig buurtfeesten en er was veel contact onderling. Tot-

dat iedereen allemaal aan het werk ging, toen was er geen tijd 

meer voor die lange nachten in de tuin.” 

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK?
“‘Ja, ik heb op de archieven wel eens de map van deze huizen 

bekeken. Zo weet ik dat op de plek van deze huizen destijds 

stadstuinen waren. Dit was het eerste commerciële woning-

bouwproject in de stad, bedoeld voor mensen die voor die tijd 

goed verdienden. Het  zijn dus beslist geen schipperswonin-

gen, zoals veel mensen denken. Ze hebben een hardstenen 

ondermuur en een eigen dakgoot, dat is anders dan bij schip-

perswoningen. Voordat mijn zus hier woonde was dit het huis 

van een marktkoopman. Die stond op de markt met ijzerwaren 

en fietsen. Die marktkoopman heeft hier heel lang gewoond, 

het huis hiernaast was ook van hem.”

MIS JE IETS IN DE WIJK? 
“Nee eigenlijk niet” 

HEB JE EEN LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT? 
“Ja hier thuis. En de Volkshuisvestingtuin in de Mauritstraat, 

daar kom ik ook graag. En verder denk ik aan de Kroeg van 

Klaas, echt een gezellig café, hoewel ik mijn kroegtijgerjaren 

nu wel achter me heb gelaten.”

HEB JE VEEL CONTACT MET DE BUREN?
“Met een aantal buren wel. Ik heb wel regelmatig contact met 

mijn overbuurvrouw Gerda, zij woont hier ook al vanaf begin 

jaren negentig. Verder is het verloop in de straat vrij groot. En 

we hebben natuurlijk contact met alle aanwonenden aan de 

gezamenlijk tuin, tenminste als ik ze zo ver krijg dat ze ook 

wat doen.”

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN? 
“Dat was ik wel van plan. Wat mij betreft vertrek ik hier hori-

zontaal.”

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

qorona.nl
info@qorona.nl
06 - 52 72 40 34
Ystvan de Jong
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Speeltuinvereniging 
De Oosterpoort 

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 16 DECEMBER 

Kinderkerstactiviteit. Leden gratis, 

€2 voor niet-leden. Aanmelden voor 

14 december via marin.kuipers@wij.

groningen.nl. 13:30 tot 16:00.

 

WOENSDAG 2 JANUARI 

Super Bingo. Iedereen is welkom. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 

19.00 uur

 

DONDERDAG 3 JANUARI 

Koppelkaarten. Er kunnen nog koppels 

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

uur.

 

ZATERDAG 5 JANUARI 

Kinderdisco. Leden gratis, €1 voor niet-

leden.18.45 uur tot 21.00 uur

 

DONDERDAG 10 JANUARI 

Bloemschikken. Vooraf opgeven i.v.m. 

aanschaf bloemen. Kosten leden €3,00 

en €4,50 voor niet leden. Aanvang 20.00 

uur

 

ZATERDAG 19 JANUARI  

Kinderkledingbeurs. Deelnamekosten 

€5. Van te voren aanmelden via 

speeltuinverenigingoosterpoort@gmail.

com als je op de beurs wilt staan. 13.00 

uur tot 16.00 uur

 

Info en opgave avondactiviteiten: Jan 

Tammes, 050-3124585 of jtammes@

home.nl.

 
Café Merleyn, Café Olivier 
en Kroeg van Klaas

DINSDAG 25 DECEMBER 

Diner voor iedereen uit de buurt die 

liever samen met anderen uit eten wil 

dan alleen thuis te zitten. Voor mensen 

van alle leeftijden, voor alleenstaanden, 

buitenlandse studenten, voor iedereen! 

In Café Olivier wordt het voorgerecht 

geserveerd, in Merleyn het hoofdgerecht 

en in de Kroeg van Klaas het nagerecht. 

Bij elke gang sponsoren de cafés een 

drankje.

Grafisch Centrum 

Warmoesstraat 41

18 NOVEMBER T/M 23 DECEMBER 

Expositie van de droge naald etsen van 

Herman Knottnerus. De expositie is van 

10:00 tot 17:00 geopend op de volgende 

data:

- zaterdag 24 en zondag 25 november 

- zaterdag 1 en zondag 2 december 

- zaterdag 8 en zondag 9 december 

- zaterdag 22 en zondag 23 december 

 

en verder tijdens de cursusuren van het 

Grafisch Centrum.

21 T/M 23 DECEMBER 

Tijdens WinterWelVaart is het Grafisch 

Centrum Groningen te gast op de 

zeilklipper de Gouden Bodem. De 

Gouden Bodem ligt tijdens 

WinterWelVaart aan de Lage der A, 

vlakbij de Vissersbrug. Er worden 

demonstraties gegeven in verschillende 

grafische technieken (15 december 

houtdruk, 16 december etsen en 17 

december zeefdruk) Er is muziek aan 

boord! 13.00 – 17.00 uur

Kroeg van Klaas 

Elke zondagmiddag is er een Africa Jam 

Party, m.m.v. diverse muzikanten. Er is 

een DJ die de pauzes vult met African 

roots en in de achterzaal heerlijk Afri-

kaans eten voor slechts 5 euro. Aanvang 

16.00 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  

Top 2000 Popkwiz. Popkwiz door 

Lotte Meier en Peter Meidertsma. 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

ZATERDAG 22 DECEMBER 

Hangover Paradise. Een proggressieve-

rockband, geïnspireerd door de muziek 

van grote bands zoals Genesis, Marillion, 

Rush en  Pink Floyd. Aanvang 21.30 uur

DONDERDAG 27 DECEMBER 

Oudejaarsquiz. Een quiz met 50 vragen 

over zaken die het afgelopen jaar 

speelden. Uiteenlopende onderwerpen 

komen aan bod (kunst, film, muziek, 

actualiteit, wetenschap, natuur enz.). 

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.

 
Café Olivier

VRIJDAG 21 DECEMBER 

Koppeldarttoernooi. Inschrijven met 

koppels, inleg 5 euro p.p. Vleesprijzen. 

Opgeven tot 19 december per mail of 

telefoon. Aanvang 21.00 uur

ZATERDAG 22 DECEMBER  

Klaverjas- en sjoeltoernooi. Inschrijfgeld 

5 euro p.p. Vleesprijzen. Opgeven tot 20 

december per mail of telefoon. Aanvang 

20.00 uur

ZONDAG 23 DECEMBER  

The Christmas Citygame! Met een 

tablet leuke kerstopdrachten doen 

in de Oosterpoort e.o. Geschikt voor 

iedereen! 29,50 per groep. Opgeven tot 

21 december per mail of telefoon. 12.00 

– 18.00 uur

MAANDAG 24 DECEMBER  

Olivier’s Kerstquiz. Hilarische PubQuiz 

met draadloos quizsysteem. Inschrijfgeld 

5 euro p.p. Opgeven tot 23 december per 

mail of telefoon Aanvang 20.00 uur

DINSDAG 25 DECEMBER  

Kevin Paré. Avondvullende live muziek. 

Aanvang 22.00 uur

WOENSDAG 26 DECEMBER  

Blues Cowboys. Avondvullende live 

muziek met Lou Leeuw, Lex Koopman en 

Marcel Wolthof. Vanaf 22.00 uur

MAANDAG 31 DECEMBER  

New Years Eve. Café Olivier is de hele 

nacht open, voor iedereen! Met hilarisch 

entertainment! Vanaf 20.00 uur

DINSDAG 1 JANUARI 

Nieuwjaarsborrel. Vanaf 17.00 uur.

 
Poortershoes

Het Poortershoes is gesloten van vrijdag 

21 december t/m zondag 6 januari.

WOENSDAG 19 DECEMBER 

Kerstbingo. Er worden 8 rondes gespeeld, 

de inleg is € 3,00. 14.00-16.30 uur

DONDERDAG 20 DECEMBER 

Een gezellige buurtborrel met een 

kerstbuffet voor slechts € 5,00. 

Georganiseerd samen met WIJ 

Rivierenbuurt. 16.30-19.00 uur 

WIJKAGENTEN BINNENSTAD-ZUID IN 

POORTERSHOES 

Maandag 21 januari, Poortershoes. Om 

een nog beter veiligheidsbeeld te kunnen 

krijgen willen de wijkagenten graag met 

de wijkbewoners en de ondernemers in 

gesprek tijdens een inloopavond. 19.30 

uur tot 21.00 uur.

AGENDA



24


