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Speeltuin 75 jaar
Bezuinigingen  Poep
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Kamps De Vries & Kamps Makelaars
Verlengde Lodewijkstraat 15
9724 EK Groningen

Telefoon 050 - 311 16 40
Fax 050 - 313 96 31

E-mail info@kdvk.nl
Internet www.kdvk.nl
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Selectie van panden welke wij in het eerste kwartaal hebben verkocht:
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De heer Winterwerp in 1936 vlak na 
de opening van de speeltuin, hij test 
de glijbaan.

Maartnummer

U hebt de Oosterpoorter de vorige 
maand gemist. We hebben  wel-
iswaar een sterk verkleinde krant 
uitgebracht, maar deze niet bezorgd. 
Hij was alleen te vinden in een aantal 
winkels.
We hadden problemen met de 
computer en konden daardoor geen 
Oosterpoorter maken. 
Daar kwam een gebrek aan  M/V 
kracht bij.  Vandaar dat u in deze 
Oosterpoorter een vraag vindt naar 
redactieleden.
Wij hopen dat u, lezer en adverteer-
der, ons tekortschieten billijkt.

Redactie
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Mening omwonenden
De ontwikkelingen met betrekking tot 
de Zuidelijke Ringweg zijn zowel voor 
studenten als voor onderzoekers 
aan de faculteit een interessant 
onderzoeksthema. In de komende 
maanden zullen een groep studenten 
en twee promotieonderzoekers zich 
richten op de Zuidelijke Ringweg. 
Doel is meer inzicht te verkrijgen in 
de manier waarop de ontwikkelingen 
die gaande zijn van invloed zijn op 
de denkbeelden van omwonenden 
over het project. Ten eerste richten 
de onderzoeken zich op de relatie 
tussen woontevredenheid van 
bewoners en de veranderende 
bereikbaarheid en milieubelasting 
die het project met zich meebrengt. 
Daarnaast wordt de wijze 
waarop samenwerking tussen de 
projectorganisatie en bewoners 
plaatsvindt en de meningen van 
bewoners hierover tegen het licht 
gehouden. 

Platform 
bewonersorganisaties 

De projectorganisatie Zuidelijke 
Ringweg Groningen heeft 
bewonersorganisaties, waaronder 
het Buurtoverleg Oosterpoort, 
uitgenodigd voor de eerste 
bijeenkomst van het platform 
bewonersorganisaties.

De bijeenkomst is op maandag 
18 april van 19.30 tot 21.00 uur 
in het Noorderpoort, school voor 
technologie, Muntinglaan 3.
De projectorganisatie stelt het van 
groot belang te vinden bewoners 
en organisaties te betrekken bij de 
uitwerking van de plannen. Hiervoor 
richt zij verschillende platforms op. 
Deze platforms hebben als doel te 
informeren over de voortgang van 
de plannen, om wensen en ideeën 
te inventariseren én met elkaar in 
gesprek te gaan over de ombouw 
van de ringweg en de gevolgen 
daarvan voor de omgeving.

Twee bomen

De gemeente kondigde op 28 
februari in een brief aan de 
omwoners aan dat ze de twee bomen 
op de hoek van de Polderstraat en de 
Oosterweg wil kappen.

De gemeente vindt de bomen 
gevaarlijk, er vallen regelmatig 
takken af. Ze geven overlast 
aan omwonenden door takken 
en bladeren die op de huizen 
vallen. Men wil ze vervangen 
door één boom, een plataan van 
ongeveer 5 meter hoog. Om het 
willekeurig parkeren op het pleintje 
te voorkomen is het plan drie 
parkeerplaatsen aan te leggen, 
waarvan één voor invaliden. 

Bezwaar
Niet alle omwonenden zijn blij met 
de kap. Zij hebben het Buurtoverleg 
Oosterpoort gevraagd om hulp,. 
Het overleg is het met hen eens. 
Het vindt de maatregel te radicaal 
en vraagt in een brief aan de 
gemeente de kap uit te stellen en een 
nieuw onderzoek te doen naar de 
gezondheid van de bomen.
“Mogelijk zijn andere aanvullende 
voorzieningen nodig om deze 
bomen te behouden. Gezien de 
waarde van deze bomen heeft u o.i. 
onvoldoende aangetoond dat kap 
de enige oplossing is,” meent het 
Buurtoverleg.

Interviews
In het kader van deze onderzoeken 
wordt in de komende periode 
een aantal omwonenden (wellicht 
meerdere malen) benaderd om een 
vragenlijst in te vullen of om deel te 
nemen aan een interview. We hopen 
op uw medewerking. 

Contactpersoon: Niels Heeres 
(n.heeres@rug.nl) 

Onderzoek zuidelijke ringweg door universiteit

Op de afdeling Planologie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan 
de RUG wordt al sinds lange tijd onafhankelijk onderzoek verricht 
naar de planning en besluitvorming rondom grote infrastructurele 
werken. Een deel van deze onderzoeken vindt plaats in het kader van 
een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat, dat onder de titel 
‘Duurzame Wegen’ sinds enkele jaren loopt. 

Nog geen duidelijkheid over 
Oosterweg 83

De Commissie Bezwaarschriften 
heeft nog geen uitspraak gedaan 
over de bezwaren, die de 
omwonenden hebben tegen de 
plannen van Richard Woldring tot het 
bouwen van vijf appartementen naast 
de vroegere kerk aan de Oosterweg. 

Eigenlijk had de commissie eind 
februari een uitspraak zullen doen, 
maar in plaats daarvan stelde ze 
aan de omwonenden zogeheten 
aanvullende vragen. Wilma van der 
Munnik van de bewonersvereniging 
uit de Boumanstraat, Mauritsstraat en 
Oosterweg vertelt, dat de vereniging 
die begin maart heeft beantwoord 
en dat ze nu met spanning zit te 
wachten op de commissie. 

Parkeren in de Kop van 
Oost bij Ombudsman

Zoals al eerder gemeld heeft de 
gemeente de kwestie van het 
parkeren in de Kop van Oost 
voorgelegd aan de gemeentelijke 
ombudsman. De ombudsman, 
mevrouw Willy Kol, heeft de 13 
bewoners van de Kop van Oost 
uitgenodigd voor een individueel 
gesprek. De gesprekken zullen in de 
week van 18 april plaatsvinden.

Eerder hadden deze mensen een 
gesprek met wethouder Dekker 
gehad, maar die zag geen aanleiding 
hen een parkeervergunning toe 
te kennen. De gemeenteraad was 
hier niet over te spreken, met name 
Sabine Koebrugge van de VVD vond 
dat de wethouder de zaak verkeerd 
beoordeelde.
Volgens Dekker was van begin 
af aan van de bouw duidelijk dat 
parkeren alleen mogelijk was in de 
parkeergarage. Voor een parkeerplek 
daar moest 20.000 euro worden 
betaald. De bewoners stellen 
hiertegenover dat de bouwer en de 
makelaar hebben gesuggereerd dat 
de bewoners een parkeervergunning 
zouden krijgen voor de openbare 
ruimte.
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HOUT: deuren, schuifluiken, kasten, keukens, kozijnen, algemeen 
timmerwerk.  INSTALLATIEWERK: koper, dik- en dunwandig, staal, 
unipipe, warm– en koud water, gas, cv, radiatoren, vloerverwarming. 
ELEKTRA: groepuitbreiding, keukeninstallatie.  HANGENSLUIT-
WERK: skg**.  KUNSTSTOFDAKBEDEKKING: pvc, hwa.  
TEGELWERK: badkamers, keukens.  IJZERWERK: scheeps-
reparatie, dekken, gangboorden, bolders, stuurhut, roef, 
machinekamer,             constructies e.d.,            intimmering schepen. 
 
Erik Smidt               Oosterweg 49               06-55580573 

www.bouwallrounder.nl 

 

 



OOG VOOR DETAIL 

Voor totaalverbouwingen, van begin tot eind 
 

 

€ 50.50 
€ 40.50 
€ 27.50 
€ 29.50 
€ 23.50 
€ 17.50 
€   9.50 
€   5.75 
€   6.50 
€   9.75 
€ 15.00 
€ 22.50 
€ 25.00 
€ 16.50 
€ 27.50 
€   6.50 
€ 19.50 

Meeuwerderweg 106 
050 – 3133497 

 
O.a. tapijt, vinyl, laminaat, 

gordijnen, zonwering 

 Voorheen de Komeet 

Griffeweg 13

9724 GE  Groningen

T 050 - 360 35 22

M 06 - 51271035

advies@keukenenkeuken.nl

www.keukenenkeuken.nl

Aangesloten bij CBW nr. 36309

Vaak wel, niet altijd. Waar ze alles van keukens 

afweten en steeds iets nieuws en beters willen 

bieden, kunnen door een uniek idee alle goede 

dingen in één keukenzaak samenvallen. 

Die keukenzaak vindt u dichtbij aan de Griffeweg, 

vlak bij het Winschoterdiep. Hoge kwaliteit, een 

smaakvolle inrichting, veel en gemakkelijk kiezen 

en alles op maat te leveren. En dan ook nog scherpe 

prijzen of gespreid betalen met een gunstige lease. 

Achter de bescheiden gevel vindt u een aangenaam 

rust en opvallende keukenopstellingen. 

En een groot presentatiesysteem voor uw nieuwe 

keukenidee. Kasten vol monstermaterialen. 

Inspirerende decoratie. Maar vooral: vakmensen. 

Zij willen u en uw woonsmaak leren kennen om 

u perfect te kunnen adviseren en daarna uw 

keukendroom zonder haperen te realiseren. 

Laat Keuken&Keukens met uw meedromen. 

De muziek speelt, de koffie is vers. 

Door dat unieke idee van Keuken&Keukens 

is mooi niet altijd duur.

 Mooi is duur...

 ...maar niet altijd

Wiebe Terpstra, meer 
dan 25 jaar vakman  H
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GEMEENTENIEUWS

Jouwstraat.nl
Jouwstraat.nl is een nieuw sociaal 
netwerk voor actieve buren en 
straatgenoten. Deelnemers maken 
een persoonlijk profiel aan en 
kunnen vervolgens berichten, 
de straatagenda, straatfoto’s en 
filmpjes toevoegen en bekijken, die 
volledig gericht zijn op hun eigen 
straat. Daarnaast kunnen ze tips 
& adviezen uitwisselen. Onder het 
motto ‘Beter een goede buur dan 
een verre vriend’ wil het team met 
Jouwstraat.nl het ‘wij’-gevoel in de 
straat en buurt bevorderen. Want 
hoe meer contacten buren hebben, 
hoe leuker, veiliger en gezelliger 
een straat wordt. Burgemeester 
Peter Rehwinkel heeft een profiel 
aangemaakt op dit nieuwe sociale 
netwerk voor straatgenoten. Hij is 
er te vinden als actieve buur op de 
Grote Markt 1 in Groningen. Meer 
informatie: www.jouwstraat.nl 

Fietsers in regen krijgen sneller 
groen licht
Bij het kruispunt Oosterburg wil de 
gemeente als proef regensensoren 
plaatsen, zodat het verkeerslicht 
voor fietsers eerder op groen 
springt als het regent. Een aantal 
steden in Nederland heeft de 
regensensoren al ingevoerd. 
“Groningen wil als dè fietsstad van 
ons land niet achterblijven”, aldus 
het stadsbestuur. Het kost enige 
tijd om de sensoren te plaatsen en 
de verkeerslichten opnieuw af te 
stellen. Daarom begint de proef met 
regensensoren dit voorjaar. De proef 
kost ongeveer vijftienduizend euro.

Fietsenstalling en fietsverbinding 
bij station Europapark
Bij het nieuw te bouwen station 
Europapark komt een bewaakte 
ondergrondse fietsenstalling voor 
1500 fietsen. De stalling wordt 
in fases aangelegd en kost ruim 
drie miljoen euro. De huidige, 
bovengrondse fietsenrekken komen 
te vervallen. Verder zijn er plannen 
gemaakt voor de aansluiting van 
de fietsroute vanuit het Europapark 
op de Helperzoom. Om een veilige 
oversteek te creëren, komt daar 
een verhoogd plateau met een 
andere kleur, extra verlichting en 
waarschuwingsborden. Mocht de 

oversteek daarmee in de toekomst 
toch nog niet veilig genoeg zijn, dan 
wil de gemeente een kleine bocht en 
een middenberm in de Helperzoom 
aanleggen. De gemeente verwacht 
in december 2012 het station, de 
fietsenkelder en de fietsverbinding in 
gebruik te kunnen nemen.

P+R Europapark straks bereikbaar 
via Europaweg
Automobilisten op de Europaweg 
hoeven straks niet meer om te 
rijden voor P+R Europapark. Het 
P+R–terrein krijgt een rechtstreekse 
verbinding met de Europaweg in het 
verlengde van de Boumaboulevard. 
Aan deze weg wordt ook een 
busplein aangelegd met haltes 
voor P+R-bussen en stads- en 
streekbussen. Het nieuwe busplein 
krijgt een plaats op de bestaande 
helling. Vanaf de P+R naar Stad komt 
er een extra busbaan. Daarnaast 
gaat de gemeente investeren in 
de kwaliteit van P+R Europapark. 
Het is de bedoeling dat het terrein 
voorzieningen krijgt op het gebied 
van veiligheid, reisinformatie en 
comfort. De totale kosten bedragen 
drie miljoen euro. 

Gratis compost afhalen in 
Groningen op 22 en 23 april
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 
kan iedereen gratis compost afhalen 
op vier plaatsen in de stad Groningen 
van 11.00 tot 16.00 uur. Wel dient u 
de compost zelf in een meegebrachte 
zak te scheppen. Compost wordt 
gemaakt uit GFT-afval. Composteren 
is goed voor het milieu want 
organisch afval wordt hergebruikt. 
Bovendien draagt compost bij aan 
het vastleggen van CO2 in de 
bodem. De gratis compost is een 
gebaar van de gemeente Groningen 
als dank voor uw GFT-afval. Op 
onderstaande locaties is de compost 
af te halen:

•	 Afvalbrengstation 
Woldjerspoor, 
Duinkerkenstraat 99 

•	 Afvalbrengstation 
Vinkhuizen, Electronstraat 2

•	 Wijkpost Noorddijk 
(Kardinge), Parkallee 96

•	 Parkeerplaats Vereniging 
Amateurtuiniers Vinkhuizen, 
Friesestraatweg 420-1 

350 schapen weer aan de slag in 
Stad
Vanaf woensdag 30 maart zijn 
ze weer in de stad aan het werk: 
de ruim 350 Schoonebeekers 
en Veluwse heideschapen die 
bermen en groengebieden in de 
stad kort houden. Voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar zet de 
gemeente Groningen schapen in bij 
het ecologisch beheer van het groen 
in de stad. Deze manier van werken 
past in het streven om van Groningen 
een duurzame stad te maken. Door 
bermen en taluds door schapen te 
laten beheren verbetert de structuur 
van de bodem en kunnen nieuwe 
zaden kiemen. Hierdoor vertoont 
de beplanting meer variatie. De 
schapen dragen zaden mee in hun 
vacht en verspreiden zo allerlei 
plantensoorten. De kudde is tot eind 
september in de stad aan het werk.
Via het gps-programma Foursquare 
is vanaf dit seizoen precies te 
volgen waar de herder zijn schapen 
laat grazen. Daarnaast zijn de 
belevenissen van herder en kudde te 
volgen via Twitter: http://twitter.com/
StadskuddeGrunn

Boomstammen uit balkgat 
Europapark worden 
straatmeubilair 
Tientallen oude boomstammen uit 
het balkgat bij het Europapark krijgen 
een tweede leven als straatmeubilair. 
De gemeente Groningen en ProRail 
dragen het recent aangetroffen hout 
deze week over aan de stichting Petit 
Mbao. Deze liefdadigheidsinstelling 
biedt mensen met of zonder 
beperking een plek waar ze zich 
kunnen ontwikkelen. 
Het is de bedoeling dat medewerkers 
van de stichting de boomstammen 
later dit jaar verzagen tot 
planken. Daarvan maken ze 
vervolgens banken, zitjes en ander 
straatmeubilair die onder meer in 
het Helperpark en bij het nieuwe 
station zullen terugkeren. Duurzaam 
hergebruik van de bovenste plank 
dus, met een sociaal tintje.

Houtzaagmolen  
Waar een nieuw station al niet toe 
leidt. Vanwege de nieuwbouw op 
het Europapark moet de spoordijk 
worden verbreed. Om ruimte te 
maken moet het naastgelegen 

> p. 8
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balkgat ter hoogte van de 
Helperzoom worden verkleind. 
En dan kom je een stapel oude 
boomstammen tegen. Door het 
water verzadigd waren ze door 
de decennia heen naar de bodem 
gezonken. Men vermoedde al dat 
daar boomstammen lagen: immers, 
een balkgat was er voor bedoeld om 
een hoeveelheid boomstammen van 
een nabijgelegen houtzaagmolen (in 
dit geval aan het Winschoterdiep) in 
op te slaan voor verdere verwerking.

Petit Mbao 
Inmiddels is een derde deel van de 
vijver gebaggerd. Dat leverde zo’n 
zestig boomstammen op, waaronder 
veel eiken- en elzenhout. Dezer 
dagen worden de schoongemaakte 
boomstammen overgedragen aan 
de stichting Petit Mbao. Een deel 
van het hout gaat dan alvast naar 
de houtzaagmolen in Woltersum om 
daar te worden verzaagd.

3500 vissen 
Bij het verkleinen van het balkgat 
aan de Helperzoom is de vijver 
eerst leeggepompt. Tegelijkertijd is 
een halve meter slib op de bodem 
gesaneerd. De vissen – 3500 stuks 
– heeft de Hengelsportfederatie 
in opdracht van de gemeente 
professioneel en diervriendelijk 
overgezet naar het veilige 
Helperdiep/Winschoterdiep.

MvOurWorld 
De opbrengst van de bankjes komt 
weer ten goede aan het project 
MvOurWorld waar de Stichting Petit 
Mbao al enkele jaren mee bezig is. 
MvOurWorld is een oude coaster 
uit 1952. Dit zeeschip ligt vanaf 
maart tegenover de Euroborg in het 
Oude Winschoterdiep. Vrijwilligers 
bouwen het om tot een zeewaardig 
pleziervaartuig. Op de MvOurWorld 
doen vrijwilligers, stagiaires en re-
integrerende mensen veel kennis 
op. De stichting is erkend als 
werkleerbedrijf.
11-02-2011

GEMEENTENIEUWS

<  p. 7

Bezuinigingen gesubsidieerde banen treft ook 
Oosterpoort

De gemeente Groningen bezuinigt fors op de gesubsidieerde banen. 
De buurtconciërge en vier functies bij het Poortershoes zullen in 2015 
verdwenen zijn.

‘Voor de mensen zelf is het natuurlijk het ergst’, zegt Jannie Ensing, 
de zakelijk leider van het Poortershoes. ‘Annie bijvoorbeeld werkt hier 
al veertien jaar als baliemedewerkster en in 2015 is ze al zo dicht bij 
de pensioengerechtigde leeftijd, dat zo nooit meer betaald werk zal 
vinden.’ Het Poortershoes zal dus met minder mensen toe moeten. Dat 
betekent dat ze meer vrijwilligers zullen aantrekken of misschien de 
openingstijden moeten aanpassen. 

De baan van Jan Velthuis, de buurtconciërge van o.a. De Oosterpoort, 
zal ook verdwijnen. ‘Gelukkig pas in 2015 en dan kan ik met pensioen’, 
zegt Jan Velthuis. Klusjes in de wijk als het schoonmaken in de wijk en 
contacten onderhouden met de gemeente, zullen door de wijkbewoners 
zelf of niet meer gedaan worden. Maar in onze wijk was dat eigenlijk al 
het geval, omdat Jan meestal in de Rivierenbuurt te vinden is.

Jannie Ensing vertelt dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen 
deze bezuinigingen bij de gemeente en hoopt dat veel mensen, ook van 
De Oosterpoort, gebruik maken van deze mogelijkheid.

Waar blijft het geld voor de spoorwegovergang?

De Stadspartij wil weten of de gemeente en Prorail de spoorwegovergang bij 
de Esperantostraat koppelen aan de verbreding van de Zuidelijke Ringweg 
en het ongelijkvloers maken van het Julianaplein. Dit zou kunnen betekenen 
dat de 20 miljoen die de provincie gereserveerd heeft voor de autoverbinding 
tussen Oosterpoort en Helpman niet wordt benut. Of voor iets anders wordt 
gebruikt.
De reservering is te vinden in het provinciale MIT-rapport van 2010 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). 
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Bij het betreden van de kapsalon is 
het eerste dat opvalt dat deze salon 
zich onderscheidt van alle anderen. 
Het interieur is apart te noemen, 
maar straalt zeker gezelligheid 
uit. Met een grote kinderhoek, een 
sfeervol zitgedeelte en een enorme 
fotowand. De kapstoel is bovendien 
in het midden van de ruimte 
geplaatst. 
Tinus legt uit hoe het 
allemaal begon: “Ik woonde 
destijds in de Martenstraat 
en wilde graag een kapsalon 
beginnen. Dit pand, waar 
rieten meubels werden 
verkocht, bleek te koop 
te staan. Mijn man en ik 
hebben toen besloten om 
dit te kopen. Voorin wilde 
ik een kapsalon beginnen 
en de achterruimte was 
ideaal voor mijn man’s 
tandartspraktijk. Boven was 
bovendien voldoende ruimte 
om te kunnen wonen, 
al moest dat eerst nog 
volledig worden verbouwd. 
In de begintijd hebben we 
dan ook beneden in de 
praktijkruimte gewoond. 

Excentrieke kapsels 
Ik was in die tijd 
aangesloten bij de 
Technische Artistieke 
Kappersclub, de Takon. Zij 
stimuleerden mij om aan 
wedstrijden mee te doen. 
Een paar maanden na de opening 
van mijn salon deed ik mee aan 
een wedstrijd in de Martinihal aan 
het onderdeel Avant Garde kapsels. 
Precies iets voor mij, want ik hou 
heel erg van excentrieke kapsels. Ik 
heb daar een heel bijzonder kapsel 
gecreëerd met heel veel schuine 
lijnen en kleur. Toevallig zat de vaste 
kapper van Hennie Huisman in de 
jury en die was zo enthousiast over 
mijn creatie dat hij mij heel veel 
punten gaf. Ik heb die wedstrijd dus 

gewonnen. De Gezinsbode heeft 
daar een groot artikel aan gewijd, 
waarna er opeens heel veel mensen 
bij mij kwamen die allemaal zo’n 
excentriek kapsel wilden. Dat was 
natuurlijk een uitstekende start voor 
mijn salon. 25 jaar na dato heb ik 
nog steeds klanten die mij op die 

manier hebben leren kennen.”

Vaste klanten 
Tinus heeft door de jaren heen 
een groot vast klantenbestand 
opgebouwd. Haar klanten komen 
zeker niet alleen uit de Oosterpoort. 
Tijdens dit interview druppelen er 
dan ook steeds meer mensen binnen, 
die elkaar allemaal lijken te kennen. 
Binnen de kortste keren lijkt het 
meer op een gezellig theekransje 
van vrienden dan op de wachtruimte 

bij een gewone kapper. Niemand 
schijnt haast te hebben en er wordt 
heel wat afgekletst. Er komen zelfs 
eierkoeken met vlierbessenjam en 
slagroom op tafel, om de verlate 
verjaardag van een vaste klant te 
vieren.
“Ik heb ooit advies gevraagd van 

een vormgever over de 
inrichting van mijn salon”, 
vertelt Tinus. “Hij zei dat ik 
de kapstoel in het midden 
moest plaatsen richting 
de wachtruimte, zodat er 
contact zou ontstaan tussen 
de kapper, de klant en de 
mensen die wachten. Zoals 
je ziet, werkt dit inderdaad 
uitstekend. ” 

Komt een klant bij de 
kapper 
”Een tijdje geleden kwam 
hier een klant binnen, die 
voor Oog TV werkt, met het 
idee om hier een programma 
op te nemen. Een soort 
reality soap zeg maar, omdat 
hier altijd zoveel gebeurt. 
Dat vond ik een erg leuk 
idee. Hij heeft hier gewoon 
een camera neergezet en 
is een paar dagen gaan 
draaien. Dat materiaal 
heeft hij gemonteerd tot zes 
afleveringen van een paar 
minuten, die onlangs op 
Oog TV zijn uitgezonden. 
‘Komt een klant bij de 

kapper’ heet het. Geweldig vond ik 
dat. Ik mag hier dan wel al ruim 25 
jaar zitten, maar vind het nog steeds 
verschrikkelijk leuk. Ik ga dan ook 
nog wel even door! ”
Iedereen die Komt een klant bij 
de kapper gemist heeft kan het 
terugzien op de site van Oog TV. 
Klik op ‘Stadjers TV’ en daarna op 
‘meest recent’. De laatste aflevering 
is op 6 april geplaatst. 

CvdL

25 jaar Knipsalon Tinus

Hoewel er ondertussen vrij veel kapsalons zijn gevestigd aan de Meeuwerderweg en in de directe omgeving, was 
Tinus toch echt de allereerste. Afgelopen december vierde zij zelfs het 25-jarige bestaan van haar bijzondere 
kapsalon. Reden voor de Oosterpoorter om zich af te vragen hoe zij zich zo lang staande heeft gehouden tussen 
de moordende concurrentie.
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Als u niet wilt kiezen tussen prijs en kwaliteit
Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw bedrijfsadministratie, jaarrekening en 
aangiften (IB, OB, VPB). Ook voor particulieren. 

[ t ] (050) 317 65 70
info@buikema-vanderark.nl www.buikema-vanderark.nl

Oosterhaven 10
9723 AP  Groningen

b e l a s t i n g e n  e n  a d m i n i s t r a t i e s

lunchen 
vergaderen 
genieten

LUNCHCAFÉ

KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4
9724 GG  GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL 
OPEN: mA. T/m vR. 10.00 -17.00 u. TEL. 06-51208521

Adverteren in de 
OOsterpoorter?

Bel 
06 44450500

of 

mail naar 
opadvertenties@gmail.com
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XXX BOE

Biefstuk eten

Er zijn van die situaties waar je adequaat moet 
ingrijpen.
In het geval van gebroken botten bijvoorbeeld. Of 
wat alledaagser: poepluiers.
Maar er zijn ook situaties die wat minder prangend 
zijn.
Vuile vloeren of losgeraakte knopen van kleding 
bijvoorbeeld.
Nou zijn er van die mensen, veelal vrouwen, die 
ook in die tweede categorie adequaat ingrijpen. Het 
maakt niet uit op welk tijdstip je verschijnt, het huis 
is altijd vlekkeloos.

Tot die categorie behoort zij niet. Ach, het is heus 
wel fijner als de vloer kruimelvrij is en je kwetsbare 
blote voeten niet direct contact maken met een 
Legoblokje maar de prioriteit ligt ergens anders. 
Echter kan ze niet ontkennen dat ze af en toe een 
jaloerse blik werpt op die stralend schone ramen 
van “die andere mensen” maar blijkbaar is de 
jaloezie  niet groot genoeg.

Want in zo’n situatie bevindt ze zich deze middag. 
Ze heeft de keuze uit het zandbakzand terug 
transporteren vanuit woonkamer naar zandbak of de 
houten lijsten van enkele schilderijen schilderen. 
Even later liggen de oude kranten op tafel 
uitgespreid en staat de pot verf pontificaal in het 
midden.
Ze draait de eerste lijst om om de inhoud en 
glasplaat eruit te halen. Er valt een gesloten 
envelop uit. Nieuwsgierig draait ze hem om. Haar 
naam staat er op en de datum 1 november 2003. 
De dag waarop ze vanuit Amsterdam naar 
Groningen verhuisde. Het is alweer bijna acht jaar 
geleden dat ze deze lijst als afscheidsgeschenk van 
haar huisgenoot kreeg.
Met trillende vingers maakt ze de envelop open. 
Daarin een ontroerende brief van de huisgenoot met 
memoires aan de mooie jaren dat ze bijna wekelijks 
biefstuk gingen eten in hun stamrestaurant, hoe hij 
haar whiskey leerde drinken, hoe zij hem leerde 
over de definitie van vriendschap aan de hand van 
het poldermodel en hoe ze dit alles bezegelden met 
irish coffee.

Dit is nou duidelijk zo’n situatie die om adequaat 
ingrijpen schreeuwt.
Ze pakt de telefoon: “Ik heb je brief gevonden, 
wanneer gaan we biefstuk eten?”

xxxBoe 

Vrij poepen op de Meeuwerderbaan

In het nieuwe hondenbeleid van de gemeente 
Groningen staat dat hondenpoep op drie plaatsen 
in De Oosterpoort niet meer opgeruimd hoeft te 
worden en dat honden nergens meer los mogen 
lopen, zelfs niet meer op het ‘hondenveldje’, het 
braakliggende terrein achter De Meeuwen. Dit 
hondenbeleid zal nog voor de zomer definitief 
vastgesteld worden.

De gemeente heeft strenge regels opgesteld voor 
de 7000 hondenbezitters in de stad. Zo moeten de 
hondenuitlaters altijd opruimmiddelen bij zich hebben 
voor de uitwerpselen van hun viervoeters. Een 
heterdaadje, de hondenpoep laten liggen, kost het 
baasje € 100,-. Voor sommige bewoners is dit fijn: de 
stoep is nu rijk geschakeerd met hondendrollen van 
diverse formaten in verschillende stadia van versheid. In 
het donker over de stoep lopen betekent thuis met een 
stokje in het profiel van je schoenen peuteren om de 
stinkende resten te verwijderen. De gemeente heeft drie 
plaatsen in de wijk aangewezen waar de opruimregels 
niet gelden, namelijk langs de Meeuwerderbaan, de 
ventweg van de Europaweg en het voetpad langs de 
ringweg aan de kant van de Frontier.

Verder heeft de gemeente gesteld dat honden in onze 
wijk niet los mogen lopen. Hans en Jeroen, eigenaren 
van een dwergschnauzer, vinden dit vervelend voor hun 
Sammy. ‘Waar moeten we dan naartoe? Helemaal naar 
het Stadspark of het Noorderplantsoen? Dat is veel te 
ver. Daar hebben we hoogstens één keer in de week tijd 
voor.’ Op de vraag of zij vanaf nu hun hondje aangelijnd 
houden op het hondenveldje, klinkt een gedecideerd 
‘nee’. Dit kan hen op € 70,- komen te staan.

Kattenpoep

De Meeuwen heeft last van kattenpoep. Onder het 
klimtouw in het noordelijke deel van het park is het 
vergeven van de poep, meldt Bewonerscomité de 
Meeuwen. Er ligt daar geel zand met veel kattenpoep. 
‘Niet hygiënisch voor kleine kinderen, helemaal niet als 
bij nat weer de poep vervolgens van onder de schoenen 
mee het klimtouw in gaat en vervolgens ook aan de 
handen van de kinderen komt,’ stelt het comité.

Het vraagt daarom aan de gemeente om maatregelen 
in de vorm van kunstgras of rubberen tegels onder het 
klimtouw.
Wijkbeheerder Harry Delemarre belooft uiterlijk op 
11 mei, het eerst volgende wijkoverleg, uitsluitsel te 
geven. Hij heeft daarvoor een collega van de beheer 
speelvoorzieningen in de arm genomen.
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All-In-Wellness bij Plaza 
Sportiva 

Op de redactie ontvingen wij de 
uitnodiging voor de kick off van 
All-in Wellness, een holistische 
praktijk, op 22, 23 en 24 maart. 

Nieuwsgierig togen wij naar de 
Euroborg. Daar aangekomen 
werden wij ontvangen door 
een groep enthousiaste - en 
allerminst zweverige - masseurs 
die de vermoeide sporters een 
stoelmassage aanboden. 

Holisme, legt projectmanager 
Annemarie Verheijen uit, betekent dat 
de mens beschouwd wordt als één 
geheel van zowel lichaam als geest. 
Daarbij wordt gekeken naar zowel 
fysieke als emotionele, mentale, 
sociale en spirituele aspecten.

En zoals ze op hun site schrijven:
“All-in-Wellness zet zich in voor 
holistische geneeswijzen en het 
verspreiden van bekendheid hierover. 
AiW is zich als een olievlek aan het 
uitbreiden en krijgt meer en meer 
aandacht onder een gevarieerd 
publiek, van leek tot professional…”

Afgezien van de meest uiteenlopende 
vormen van massage, zoals hot 
Stone, Ayurvedisch, Shiatsu en 
uiteraard de klassieke massage, 
bieden zij meerdere vormen van 
therapie waaronder Trager, Healing, 
coaching en counseling.
Op hun site www.all-in-wellness.nl 
wordt hierop uitgebreid ingegaan. 
De verschillende therapieën en 
massages kunnen via de receptie 
van Plaza Sportiva geboekt worden 
050 – 850 8050 of via de directe 
telefoonnummers van de masseurs / 
therapeuten, die op de site te vinden 
zijn. 
Interessant om nog te vermelden is 
dat de kosten voor een consult vaak 
vergoed worden. 

Carnaval bij Friet van Piet

Begin maart alweer vierde Friet van Piet carnaval. Marco, de eigenaar, 
ontlokte dat de volgende ontboezeming, enig reclame is er niet vreemd 
aan. Maar let vooral op zijn idee.

O ja, carnaval. Is dat niet iets van onder de grote rivieren? Nou, wij kunnen 
er ook wat van.
Elk jaar halverwege januari worden de feestkostuums van zolder gehaald 
en dan storten we ons in het feestgedruis. Dit duurt bij ons enkele weken 
en gaat door tot ze er in het zuiden al flauw van zijn.
Niet alleen de kleding, ook het assortiment kent dan enkele feestmaaltijden 
met uiteraard gezellige prijzen.
En de hoempapa muziek schalt uit de bescheiden speakers.
Voor het personeel zijn deze weken een genot om te werken, omdat het 
toch wat teweeg brengt. De klanten waarderen ons initiatief en verblijven 
met nog meer plezier bij ons. Vooral de kinderen worden helemaal vrolijk 
bij het aangezicht van zoveel fleurige pakken.
Misschien wel een idee om vanaf 2012 een heus O’poort carnaval 
weekend te organiseren. Met een praalwagen uit elke straat, een 
carnavalsstoet maken en de straten versieren.
Dit zou ook kunnen samengaan met de jaarlijkse braderie van de KCO in 
een soort zomercarnavaloptocht.

Marco Agema

Wie zou geen lid  willen worden van dit vrolijke gezelschap?

Altijd al journalistieke neigingen gehad? Altijd al graag wuillen 
bemoeien met alles wat in je omgeving gebeurt? Eindelijk dat ei kwijt 
kunnen over jouw idee van de wijk of van het leven! 
Kom bij de redactie van de Oosterpoorter, met stip de leukste club 
van de wijk.
Een keer per maand  vergaderen we in het Buurtpand aan de 
Mauritsstraat. Na afloop meer of minder lang voortgezet in een van 
de talrijke etablissemneten hier ter wijke.
Bel of mail ons: 06 44450500, oosterpoorter@gmail.com.

Anke van den Brink, Tineke Overdijk, Ellen Westerveld, 
Ronald Brands, Patricia Frijns, Wim Maat, Carolina van der 
Lande
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Sloop en nieuwbouw 
Baptistenkerk 
Meeuwerderweg: 
wel of niet?

Voor de Meeuwerderweg 
75 is respectievelijk een 
sloopvergunning en een 
bouwvergunning aangevraagd 
door de heer Lokken van ‘Lokken 
en zn Investments BV’. Deze 
vergunningen zijn half december 
2010 aangevraagd maar nog 
niet toegekend. In principe 
zijn de sloopvergunning en 
bouwvergunning al wel getoetst en 
goedbevonden.

Parkeren
De heer Holband van Ruimtelijke 
Ordening vertelt dat er eerst 
parkeergelegenheid voor de 
toekomstige bewoners zal moeten 
worden geregeld alvorens men de 
vergunningen kan toekennen. Deze 
parkeergelegenheid is conform 
de norm van de Nota Parkeren 
en moet in dit geval voorzien in 6 
parkeerplekken. De heer Holband 
vertelt dat het in Oosterpoort niet 
eenvoudig zal zijn om dit te realiseren 
en dat al menig bouwplan gestrand is 
op deze voorwaarde. 
Als het parkeerprobleem is opgelost 
kunnen omwonenden na verlening 
vergunning en bekendmaking, binnen 
zes weken bezwaar aantekenen bij 
de gemeente. 

Als alles doorgaat; hoe gaat het er 
dan uitzien?
Bij het Loket Bouwen en Wonen 
wordt duidelijk wat er precies gaat 
veranderen. Het kerkgebouw 
bestaat uit 3 delen. In het eerste en 
hoogste deel met de ingang aan 
de Meeuwerderweg worden drie 
verdiepingen aangebracht. In de 
zijkant aan de Warmoestraat en het 
achterdeel bij de Oliemulderstraat 
worden twee verdiepingen gemaakt. 
In totaal worden er 20 zelfstandige 
appartementen gerealiseerd met 
een gemiddelde grootte van 22,1 
m2. Op de begane grond komen 
6 appartementen, op de eerste 
verdieping ook en op de andere 
verdiepingen 2 maal 4. 

Verbouwing
Er worden dus diverse vloeren 
en wanden aangebracht. De 
verdiepingsvloeren worden i.v.m. 

geluidswerendheid uitgevoerd 
in breedplaatvloer. Er komt voor 
deze hele constructie een nieuwe 
fundering, waarschijnlijk op 
palen. Bij de nieuwe fundering zal 
afdracht plaatsvinden richting de 
bestaande fundering. Gesloopt 
wordt de aanbouw en achtergevel 
aan de achterzijde van de kerk, 
de gevel wordt op de nieuwe plek 
heropgebouwd. In de achtergevel 
komen op grote hoogte 2 
geblindeerde ramen, in het 
dak komen 6 enkele en 2 
dubbele ramen. 
Aan de voorkant van het 
pand aan de Meeuwerderweg 
verandert niks.

Asbest
De kosten voor de sloop en 
verbouwing bedragen zo’n 
400.000 euro. Hiervan wordt 
ook het verwijderen van de 
asbest wat aangetroffen is in 
de voormalige kerk, betaald. 
Het gaat hierbij ondermeer 
om restanten pijp op zolder 
en brandwerende platen. 
Indien nodig zal men bij het 
verwijderen van de asbest 
stofoverlast voorkomen door 
de betreffende plekken te 
sproeien. Tijdens de sloop/
bouw zullen er aan de zijgevel 
Warmoestraat, achtergevel 
Oliemulderstraat en voorgevel 

Meeuwerderweg bouwhekken staan 
met containers voor het sloopafval 
en er komen rijplaten (voor transport 
bouw/sloopmateriaal). 

Het is allemaal dus nog zeer de 
vraag of het doorgang vindt, wij 
houden u op de hoogte! 

AvdB
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Jan Plezier
In 1912 maakte broodbezorger 
Winterwerp met de - arme - kinderen 
in de Oosterpoort voor het eerst 
een uitstapje naar het Stadspark. 
Hij vond dat “as kinder in stad bie 
hoes omhangen, worren ze moar 
tiepelzinnnig en doun ondeugd”. 
Een traditie was geboren, elk jaar 
gingen de kinderen op stap met 
de Jan Plezier, eerst in de stad 
later naar buiten. Om zo’n tocht te 
bekostigen vroeg Winterwerp een 
paar cent extra om te sparen voor 
het uitstapje. Vanwege het begin 
van deze uitstapjes, zegt Kuipers, 
heb ik mijn boek als ondertitel “99 
jaar speelplezier bij een 75-jarige 
speeltuin” meegegeven. De laatste 
tocht van Winterwerp - naar Zeegse 
- was in 1931. Hij en de kinderen 
werden na afloop met muziek 
ingehaald op het Frederiksplein waar 
hij een stoel kreeg aangeboden als 
dank voor zijn inzet.
 
Hazelhoff
In 1925 was de Buurtvereniging 
Oosterpoort opgericht, maar 
pogingen ook een speeltuin van de 
grond te tillen mislukten voortdurend. 
Tot in 1936 Cees Hazelhoff zich 
ermee bemoeide. Hij was directeur 
van het badhuis aan de Oosterweg 
en had goede contacten met de 
gemeente, die op zijn voorstel inging 
een terrein beschikbaar te stellen 
voor een speeltuin. Op 11 mei van 
dat jaar werd de Speeltuinvereniging 
Oosterpoort opgericht. Kort daarna 
ontstaat er een competitiestrijd, onder 
leiding van Hazelhoff komen zij tot 
elkaar en worden beide verenigingen 
samen gevoegd. De eerste 
voorzitter van de nieuwe Buurt- en 
Speeltuinvereniging werd Hazelhoff. 
(Vermeldenswaard is dat hij de 
vader was van Max Dendermonde, 
journalist en schrijver, o.a. “De wereld 
gaat aan vlijt ten onder”).
 
Groot gebied
De nieuwe vereniging kreeg van de 
gemeente een groot terrein aan de 
zuidkant van de Oosterpoortwijk. 
De speeltuin werd begrensd 

door de huidige Blekerslaan, de 
Meeuwerderweg, de houthandel van 
Nanninga aan de Wichersstraat en 
tot de woningen aan het spoor. De 
zuidelijke ringweg was er uiteraard 
nog niet. De huidige speeltuin 

beslaat nog geen tiende van het 
oorspronkelijke terrein. Er hadden 
zogenaamde noodwoningen gestaan 
en voor toezicht was hier een 
politiepost gebouwd. Een achtkantig 
gebouw, stond ongeveer op de plek 
waar nu de Onderhoudswinkel zit. 
Deze werd in gebruik genomen 
als portiersloge voor de speeltuin. 
De portiers voorzagen in hun 
inkomen door naast hun taak als 
toezichthouder (tegen een kleine 
vergoeding), koffie en thee te 
schenken bij vergaderingen en te 
bedienen bij bruiloften en partijen. 
Door acties kwam er geld binnen 
en werd er een speeltuingebouw 
gebouwd, dat in april 1941 werd 
geopend door Eltjo Rugge (SDAP-
wethouder!). Hier werden vele clubs 
gehouden, een van de bekendste 
was de figuurzaagclub. Tussen 1948 
en 1958 werden films gedraaid door 
Chris Rendering. Vrijwel iedere 
Stadjer is heeft hier wel eens naar 
een film gekeken.
 
Standen
Over het algemeen waren 
arbeiderskinderen lid van de 
speeltuinvereniging. Er stonden 
soms huilende kinderen aan het 

Speeltuinvereniging jubileert
Joop Kuipers stelde boek samen over geschiedenis speeltuin
 
De speeltuinvereniging bestaat 75 jaar, maar in feite is er al 99 jaar georganiseerd speelplezier in de 
Oosterpoort. Joop Kuipers, jarenlang vrijwilliger van vele activiteiten in de speeltuin, legt uit hoe dat kan. Hij 
heeft ter gelegenheid van het jubileum een boek samengesteld met als titel “Buurt- en speeltuinvereniging De 
Oosterpoort, 1936-2011”.

De heer en mevrouw Hazelhoff voor 
het gemeentelijk badhuis aan de 
Oosterweg.
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hek, vertelt Kuipers, waarvan de 
ouders geen lid wilden worden. Veel 
onderwijzers en ambtenaren vonden 
de speeltuin ‘te min’. Daarentegen 
steunde de middenstand de speeltuin 
financieel en waren de meeste 
bestuursleden middenstanders of 
hoger opgeleiden.. 
 
Het boek
Het is een schitterend boek 
geworden met veel foto’s, velen 
zullen hier herinneringen aan op 
halen
Het voorwoord in het boek is 
geschreven door Imke Streuding-
Hazelhoff, een 86 jarige dochter van 
de oprichter die er zelf als kind ook 
speelde.
Het boek is niet alleen bedoeld voor 

de leden of de lezers van nu, maar 
ook als een eerbetoon aan al die 
honderden vrijwilligers die er die er 
vele uren doorgebracht hebben om 
anderen te begeleiden.
Bestaande leden van de Buurt- en 
Speeltuinvereniging De Oosterpoort 
wordt een gratis boek aangeboden 
door het bestuur. Deze is af te halen 
op 14 mei 2011 tussen 11.00 en 
16.00 uur in het speeltuingebouw 
Meeuwerderweg 159.

(Het boek is te bestellen bij 
Uitgeverij Profiel in Bedum, Primera 
of een boekhandel. Zie de bon).

WM

 

Viering

Zaterdag 7 mei, van 11 tot 17 
kinderfeest. 
Met om 14 uur Christiaans 
Crazy Show en om 16 uur de 
meidengroep Djumbo.
 
Vrijdag 13 mei van 14 tot 21 uur 
is er in het speeltuingebouw een 
tentoonstelling, opgezet door 
Joop Kuipers, met honderden 
foto’s over de speeltuin van 1912 
tot nu.
 
Vrijdag 13 mei van 19 tot 21 
uur is er een receptie voor 
genodigden.

Aanbieding boek
Tijdens de receptie wordt 
het boek  “Buurt- en 
speeltuinvereniging De 
Oosterpoort, 1936-2011” 
aangeboden aan een van de 
leden van B&W van Groningen.

 
Zaterdag 14 mei, aanvang 20 
uur feest voor leden met onder 
anderen de band Tof. De toegang 
is 10 euro per persoon.

De politiepost als zodanig in gebruik bij de zogenaamde noodwoningen die 
er in 1914 waren gebouwd. Op de plek waar later de speeltuin zou worden 
aangelegd. Hier residerde later de speeltuin portier in.

Portier Kosse te midden van een groep kinderen aan het 
eind van de vijftiger jaren. Een kindervriend, was Kosse niet 
aanwezig gingen de kinderen weer naar huis.

Imke Hazelhoff 
als 12 jarige 
deet zij mee 
aan de optocht 
in 1936.
Nu, 86 jaar 
oud, schreef 
het voorwoord 
in het boek.



16

De Oosterpoorter - Buurtkrant van Oosterpoort, Meeuwen, Linie, Europapark en Kop van Oost

inlijsten
verkoop en verhuur 

Tel. 050-3130226

de Witte Lelie
lijsten en kunst

€ 14.25

Wassalon 
Tiemes

Meeuwerderweg 30
9724 ET Groningen
Tel. 050 - 3120939

Open: Maandag t/m Vrijdag 
van 8 tot 18 uur.

Dagelijks geopend
van 12.00 tot 22.00 uur

Wij bezorgen 
 in de hele stad, 

za. t/m ma. in de Oosterpoort e.o. 

van dinsdag t/m vrijdag

Chinees-Indisch Antilliaans
afhaalrestaurant

ma 13.30 - 18.00
di, do, vr   9.00 - 18.00
wo 14.30 - 18.00
za   9.00 - 17.00
do, vr, za 13.30 - 14.30 gesloten

inlijsten
verkoop en verhuur 

Tel. 050-3130226

de Witte Lelie
lijsten en kunst

€ 14.25

Wassalon 
Tiemes

Meeuwerderweg 30
9724 ET Groningen
Tel. 050 - 3120939

Open: Maandag t/m Vrijdag 
van 8 tot 18 uur.

Dagelijks geopend
van 12.00 tot 22.00 uur

Wij bezorgen 
 in de hele stad, 

za. t/m ma. in de Oosterpoort e.o. 

van dinsdag t/m vrijdag

Chinees-Indisch Antilliaans
afhaalrestaurant

ma 13.30 - 18.00
di, do, vr   9.00 - 18.00
wo 14.30 - 18.00
za   9.00 - 17.00
do, vr, za 13.30 - 14.30 gesloten

 de Witte Lelie 


 
 

inlijsten en verkoop 
 

Ook kunstcadeautjes 
Stadjerspaskorting 

Openingstijden: 

dinsdag t/m vrijdag 13–18 
zaterdag 13–17 uur 

Meeuwerderweg 122 
Tel. 050-3130226 

Top Cleaning

Meeuwerderweg 30
9724 ET  Groningen
Telelefoon 050 - 3120939

Open:  maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur
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Galerie De Witte Lelie 

Op 16 januari opende galerie De 
Witte Lelie feestelijk haar deuren, 
met een hapje, een drankje en 
muziek. De bovenverdieping van 
het pand aan de Meeuwerderweg 
122 is omgetoverd van een 
bedompte zolder tot een strakke 
expositieruimte. Eigenaar Roelf 
Schaank heeft 4 maanden lang 
al zijn vrije tijd in de verbouwing 
gestopt, en het resultaat mag er 
dan ook zijn. 

Lijstenmakerij en galerie de Witte 
Lelie is al 8 jaar gevestigd aan 
de Meeuwerderweg. Voorheen 
exposeerde kunstenares Gerda 
Onnes, de partner van Roelf 
Schaank, hier haar werk. Zij legt 
zich momenteel voornamelijk toe op 
het geven van schilderworkshops 
en cursussen in hun woonplaats 
Kantens, en Roelf runt de galerie en 
lijstenmakerij nu alleen.

Figuratieve kunst 
“Het is de bedoeling om hier 
ongeveer zes keer per jaar een 
expositie te houden”, vertelt Roelf. 
“De kunst kan heel verschillend zijn, 
van landschappen en stadsgezichten 
tot bijvoorbeeld dieren, maar ook 
ruimtelijk werk. Het is wel allemaal 
figuratief, met abstracte kunst heb 
ik niet zoveel. De eerste expositie 
was van Minne Onnes, de vader van 
Gerda. Hij was vroeger zeeman en 
schildert voornamelijk zeegezichten. 
Schilderen zit de familie Onnes 
sowieso in het bloed, want Gerda’s 
opa was kunstenaar en haar broer 
schildert ook. 
Van 24 april tot en met 5 juni hebben 
we prachtige landschapsschilderijen 
van Jan Jansma. Deze schilder 
groeide begin jaren 60 op in 
Oostmahorn en is in zijn jeugd 
gefascineerd geraakt door de 
natuur. Hij schildert veel duin- en 
kwelderlandschappen, maar ook 
dieren hebben zijn aandacht.
Wat ik erg leuk vind is dat 
Robin d’Arcy Shillcock ook bij 
mij gaat exposeren. Dat is een 
kunstenaar uit de Oosterpoort die 
hoogstwaarschijnlijk werk gaat 
maken van bijzondere mensen, 
huizen of andere opvallende dingen 
uit deze wijk. Als het klaar is komt 
het hier te hangen, maar dat wordt 
waarschijnlijk ergens volgend jaar. 

Moeilijke tijden 
Hoewel ik heel blij ben met mijn 
nieuwe galerie, zijn het momenteel 
geen gemakkelijke tijden voor de 
kunsthandel. De BTW verhoging 
van 6% naar 19% en het feit dat 
galeries vaak 40 tot 60% provisie 
vragen, maken kunst momenteel erg 
duur. En hoe minder kunst er wordt 
verkocht, hoe minder lijsten natuurlijk 
ook. Met mijn galerie wil ik er graag 
voor zorgen dat kunst toegankelijker 
wordt. Door zelf minder provisie te 
vragen, wordt het voor de kunstenaar 
interessant om bij mij te exposeren 
en kunnen we de prijs ook relatief 
laag houden. Gerda verkoopt haar 
werk daarom tegenwoordig ook bijna 
alleen nog maar in eigen beheer. Dat 
scheelt ongeveer 50% galeriekosten, 
waardoor ze haar schilderijen voor 
de helft van de prijs kan aanbieden. 
Zo proberen wij het kopen van kunst 
voor mensen aantrekkelijk te houden.

Kom eens langs 
Over belangstelling voor de eerste 

twee exposities heb ik zeker niet te 
klagen gehad. Toch hoop ik dat veel 
mensen, die misschien niet zo snel 
een galerie binnenstappen, gewoon 
eens een kijkje komen nemen. Al is 
alleen maar om te zien hoe mooi de 
ruimte is geworden of om te genieten 
van de kunst. Mijn deur staat altijd 
open.” 
Meer informatie over galerie De Witte 
Lelie en de schilderworkshops van 
Gerda Onnes vindt u hier: http://www.
galerie-dewittelelie.nl

CvdL
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Zaterdag 16 April 

Cafetaria Friet van Piet 
doet ook mee

en moet om 11:00 uur starten!

Walk for Life Groningen

Das pas

for

LIFE

Lekker

7 de editie van het loopevenement

t.b.v. kankerresearch bij jongvolwassenen

Steun ook de strijd tegen kanker
en kom vrijdagmiddag 15-4 voor

het goede doel naar Friet van Piet 
of moedig ons Zaterdag aan!

rondom het Paterswoldsemeer
Locatie:

Voor meer info zie:
walkforlifegroningen.nl

kringloopbedrijf ” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32 /
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00 /
( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens bruikbare
of kleding weg?spullen

Wij halen het bij u op en zijn er blij mee!
Voor een afspraak kunt u bellen met 050-3132200.

Langsbrengen op één van de onderstaande
adressen is ook mogelijk. Heeft u een heel huis

dat leeg moet? Wij zorgen daarvoor en kunnen
de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen

uw Frietspecialist
Onbetwist

52 keer per jaar een nieuw menu van de week
365 keer per jaar een tip van de dag

v
in

a e
o

f
n

ti

p e tati geric t
r s e h

aliteitsb f
kw ese

s rvicebewuste
Meeuwerderweg 112

       Groningen

   tel: 050-3133120

De Enige cafetaria in de 
provincie  met een 
Snackster 2008 / 2009.
 

  

Per 1 februari openen we een nieuwe fysiotherapiepraktijk in de 
Oosterpoort! Tevens vestiging in Rivierenbuurt (Merwedestraat 54).
We bieden: 
algemene fysiotherapie  COPD bewegingsprogramma
manuele therapie Cyriax hulpmiddelen uitleen
medische fitness     oedeemtherapie
medical taping  valtraining
dry needling triggerpoint massage
                       
U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van de huisarts.
Eveneens is behandeling in de avonduren mogelijk.
Ons adres: Meeuwerderweg 2,  9724 ET Groningen. Tel: 050-3641922
website:  www.fysiocompleet.nl. email: info@fysiocompleet.nl
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Drie interviews

Corneel Canters (38)

“ Ik woon in de Nieuwstraat en ben muzikant. Ik speel 
in meerdere bands. Zo zit ik in Flux en speel ik met 
Meindert Talma in Ausputzer een band van hem. Ik ben 
drummer. Verder heb ik een eigen studio in mijn woning. 
Geen opnamestudio, maar een mixstudio. Ik werk alleen 
maar thuis. Dat kan prima, want ik werk niet met een luid 
volume. Ik heb een eigen bedrijf, ook in allerlei andere 
zaken.  Zo heb ik net een cd van Meindert Talma afgemixt 
zodat hij uitgebracht kan worden. De cd heet ‘De zee 
roept’. Hij komt in mei uit. Het is een project van Meindert 
Talma en de zeevaartschool van Terschelling. Ik heb even 
conservatorium gedaan. In het oude RKZ heb ik een 
oefenruimte waar ik vrijuit kan drummen. 
De Oosterpoort is voor mij een combinatie van 
levendigheid en de rust die ik ook zoek.  Er wonen leuke 
mensen, lekker gevarieerd, niet één soort type.”

Rick Lommerts (22) en Jorco van Hezef (22) 

“Wij wonen aan de Oosterweg in het meest beruchte huis 
van de Oosterpoort met vijf studenten, vijf vrienden.
We doen veel gezellige dingen samen. Bier drinken, 
samen eten, voetbal kijken, voor het huis zitten met een 
pintje en samen achter de vrouwen aan. Jorco: “Ik ben op 
dit moment gestopt met de studie en ik zoek een andere 
studie. Ik deed technische bedrijfskunde. Op dit moment 
werk ik in een machinefabriek als schoonmaker.”
Rick: “Ik ben in de afrondende fase van de studie Sport 
en Management. 
We voetballen allebei in het eerste van Be Quick. 
Wij als huis zijnde hebben een hekel aan AJAX. Als 
er iemand moet winnen doe dan maar PSV of FC 
Groningen.”

Amaan Saarma (19)

“Ik kom uit India om mijn Bachelor in Economie in 
Groningen te doen. 
Ik wilde een ander onderwijssysteem zien. Nu woon ik in 
het grote studentenhuis aan het Winschoterdiep. Hiervoor 
woonde ik in New Delhi. Vergeleken met de Oosterpoort 
is het daar heel dichtbevolkt . Ik vind het  leuk dat ik hier 
in de omgeving kan fietsen en wandelen. Dat is absoluut 
onmogelijk in New Delhi. Daar zijn helemaal geen 
trottoirs. Ik hou van de straten hier die geplaveid zijn met 
keien. Het geeft me een prettig gevoel als ik daar over 
wandel of fiets. Het is hier vrediger dan in New Delhi. Je 
ontmoet wel veel meer mensen in New Delhi, gewoon 
omdat het er zoveel zijn. Je gaat met meer mensen 
vriendschappelijk om. Ik ben hier nu zes maanden en 
ik heb nog met niemand buiten mijn studentenhuis 
gesproken. Nog nooit een praatje met iemand gemaakt.”

Tineke Overdijk (voortbewegen@hotmail.com)
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Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen 
t 050 - 369 36 93 | groningen@lefier.nl | www.lefier.nl

Wonen is voor iedereen anders. Lefier 
biedt oplossingen voor uiteenlopende 
woonwensen. Samen met bewoners 
werken we aan een prettige wijk om in 
te wonen. Verbonden, doelgericht en 
integer: lefier! 

lefier

DE KOMEET  
Komplete woninginrichting

. Tapijten

. Laminaat

. Gordijnen

. Matrassen

. Ledikanten

. Dekbedden

. Woningtextiel

Meeuwerderweg 100 - 106
9724 EW  Groningen

Tel.: (050) 3122901
Fax: (050) 3110659

de-komeet@planet.nl

Poortershoes

Als u lekker en goedkoop
buiten de deur wilt eten

Hoofdmaaltijd
€ 4, 50

soep en toetje
€ 1, 25

Reserveren vooraf is noodzakelijk

Oosterweg 13  
9724 CA Groningen

EETHUIS POORTERSHOES
U kunt dinsdag t/m donderdag, 17.30 - 19 uur. 
terecht in ons Eethuis. De hoofdmaaltijd kost 
€ 4,95, soep en een toetje kosten €1,50. Ons 
weekmenu vindt u op onze website: www.
poortershoes.nl

COMPUTERLESSEN VOOR SENIOREN
Elke maandag- woensdag- en 
donderdagochtend zijn er computerlessen 
voor senioren. De lessen zijn bedoeld voor 
beginners en iets gevorderde. Iedereen heeft 
zijn of haar eigen docent en men leert wat men 
zelf wil leren, in het eigen tempo.  De kosten 
zijn € 2,50 per keer, de lessen duren 1,5 uur.
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Luchtvervuiling en Gepie’s droom

Het is een paar dagen redelijk warm geweest maar dan 
draaide de wind en ging, weliswaar, de zon schijnen maar 

woei er een heel erg koude wind 
over het Winschoterdiep. De mensen 
haalden de handschoenen en de dikke 
mutsen weer te voorschijn en uit veel 
schoorstenen van de woonschepen 
aan het Winschoterdiep kringelden 
weer dikke blauwe rookwolken.
Willem, de snelle postduif zat te 
praten met Gijs. Gijs is een heel grote 
kraai, met altijd wat omhoog staande 
kopveren. Daar om noemen ze hem 
wel eens, Gijs de punker. Gijs was 
lang de oppasser van Cornelius, de 
oude kraaienhoofdman, geweest. Maar 

Cornelius is er niet meer en dus is Gijs weer terug op zijn 
oude stee. 
“Hoe is het hier in de Oosterpoort en langs het 
Winschoterdiep, Willem?” 
“Tja,” zegt Willem peinzend, ”meestal wel fijn maar 
momenteel is het koud en stoken ze die houtkachels op die 
woonschepen weer op en dat 
is niet fijn.” 
“Hoezo dan?” 
“Kijk, ik zit hier vaak op 
een dakgoot en vang dan 
vaak mijn nieuws op van de 
mensen die bij het bruggetje 
staan te praten of te vissen. 
En laatst zei iemand dat men 
die rook had onderzocht 
en had geconstateerd dat 
de norm voor Fijnstof flink 
wordt overtreden. Dat is 
niet best. Ook had men 
een rapport van het ECN, 
hierover, al eens naar de 
Gemeente gestuurd maar die 
hadden niet gereageerd. En 
iemand anders begon weer 
over dat meetpunt aan de 
Europaweg. Wist je dat dat 
het enige PM10 meetpunt is 
in de stad? Ja, er staat nog 
een in Beiium, maar die meet geen PM10 en doet dus niet 
mee. Eigenlijk doet die aan de Europa weg ook niet goed 
meer mee. Sinds de Berlage-brug geopend is, gaan steeds 
meer mensen daarover, om het kruispunt Damsterdiep/
Europaweg te mijden. En als je de hoge baas, Hr. Duijm, 
van de Regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) 
GGD’s vraagt of het daar wel veilig is, zegt hij gewoon dat 
hij volkomen vertrouwd op de metingen van de RIVM. De 
mensen snappen ook niet waarom ze geen meetpunt willen 
zetten bij of langs het Julianaplein. Of de Maaslaan. Het 
buurtoverleg vraagt er al bijna twee jaar naar. Maar nee. 
Of zou men het niet durven? Stel je voor dat er te hoge 
cijfers uit komen. Dan kunnen ze een verdubbeling van de 
Highway wel vergeten. Toch? In elk geval kun je behoorlijk 
last hebben van die rook van die kachels. In ons geval het 
Winschoterdiep.” 
Hier wordt Willem onderbroken in zijn babbel omdat op dat 

moment Smoky erbij komt en gehaast vraagt: ”Hoi, 
heeft een van jullie Gepie ook gezien? Ik kan hem 
nergensj vinden.” Smoky is ook vrij groot en familie 
van Gijs. Hij heeft een vervorming aan zijn snavel 
(vroeger een ongelukje gehad) en kan daardoor 
de S niet goed uitspreken en Gepie is een kleine 
eigenwijze Kauw, met meestal een grote mond. Maar 
hij heeft het vogelhart op de goede plaats. 
Gijs denkt even na en zegt dan dat Gepie, als 
hij alleen wil zijn vaak naar de grote boom aan 
het Winschoterdiep gaat en in het oude hol van 
Cornelius gaat zitten. Ze gaan samen kijken en ja, 
daar zit Gepie met opgezette veren in een hoekje 
weggekropen. Hij piept in zijn slaap. Smoky maakt 
hem voorzichtig wakker en eerst is Gepie helemaal 
in de war. 
“Ojee,” vraagt Smoky, ”heb je weer gedroomd?” 
Gepie kijkt hem wat verwilderd aan en zijn kleine 
kraaloogjes staan nu wijd open. “Och jongens, wat 
ben ik blij dat jullie mij wakker hebben gemaakt. 
Ik heb vreselijk gedroomd. Ik was op zoek naar 
Cornelius. Ik mis hem zo. En ik droomde dat ik langs 

een grote rooksliert van 
een van die woonboten 
omhoog moest vliegen en 
dan bij de vogelhemel kon 
komen.En ja, daar kwam 
ik dan ook. En er waren 
kleine vogeltjes in hun nest 
en er vloog ook een grote 
enge vleermuis rond. Maar 
toch ook veel vogels en de 
volle maan scheen. Helaas, 
nergens kon ik Cornelius 
vinden. En opeens zie ik 
een olifantje langs vliegen. 
Knettergek! Ik was heel 
lang aan het zoeken en ik 
wist me geen raad meer. 
En gelukkig kwamen jullie 
me toen wakker maken. 
Ach, wat heb ik een 
koppijn.” 
Nu vraagt Gijs: ”Heb jij 
misschien veel door die 

rook, die boven het Winschoterdiep naar de stad 
geblazen wordt, gevlogen?” 
En Smoky grinnikt en zegt: ”Misjschien ben je wel 
een beetje high.”
Maar Gijs zegt bestraffend tegen Smoky dat hij daar 
geen grap over moet maken. “Kom Gepie, we gaan 
wat frisse lucht halen bij de Euroborg velden.”  En hij 
schuift Gepie met zijn sterke vleugel zo naar buiten. 
Even later vliegen ze gezamenlijk naar de weiden 
voor de Euroborg.

Cees
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HUIS  
VERKOPEN?

050 - 318 71 02

EIGEN
WIJZE
OF 
NIEUWE
WIJZE 
www.mvdh.nl

m a k e l a a r d i j  v a n  d e r  H o u w e n
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Lekker eten?

Johnnie kookt!
         Nu in de Oosterpoort:
•  Royale 1-persoonsmaaltijden zoals pasta’s,      
stoofpotjes, lasagna’s, chili’s; ook vegetarisch!
•  Ingrediënten: altijd verse groenten, 
duurzame vis en scharrelvlees.
•  Johnnie kookt 2 à 3 x per week voor u.
•  Bestel via www.tweetjemee.nl, haal de maaltijd op 
en... smullen maar! Bellen kan ook: 06- 52 37 99 56 
U hoort dan wat het weekmenu is voor komende tijd.
• Ga naar www.johnniekookt.nl en ontvang wekelijks per 
e-mail de nieuwsbrief met het menu.

l k a de i en ue  e anbi ng

  

ro ri  e ud giste j n parf merie  

Meeuwerderweg 108,  9724EX Groningen. Tel: 050-3130460 

eru im assortim nt

 Globe Reisburo, door de consumentenbond 
verkozen tot beste reisbureau van Nederland !!! 

 
Bezoek ook onze site: 
www.globereisburo.nl  

Wij hopen u snel te mogen begroeten! 
Griffeweg 1-3 –  Groningen – 050-5893222 – griffeweg@globereisburo.nl 

Bij een reservering vanaf € 500,- ontvangt u een prachtige badhanddoek cadeau!
Disneyland Parijs bestaat 15 jaar en trakteert kinderen t/m 6 jaar op een gratis verblijf.
Zeer uitgebreid aanbod met vertrek vanaf Eelde.
Gratis af te halen, ons magazine “Ontdek...”.
Cadeautip: verras uw familie, vrienden of relatie met de ‘Nationale Musical Bon’ of de 
‘Globe reischeque’.

Goedkope treinkaarten van en naar Schiphol (bij reservering).
Voordelige doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen.






Meeuwerderweg 52-54 

9724 EV  GRONINGEN 

tel. 050-3129256 
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Clash

Op Eerste Paasdag, zondag 24 
april, 21 – 05 uur, vindt in het 
hele cultuurcentrum Oosterpoort, 
inclusief het CBK, het festival 
Clash plaats. 

Clash symboliseert de letterlijke 
‘botsing’ tussen allerlei 
dancestromingen en de kunst- en 
theaterwereld. Oorsnoep en een 
speeltuin voor je zintuigen. Een bonte 
verzameling hedendaagse kunst en 
elektronische muziek waarbij grenzen 
worden doorbroken en niet in hokjes 
of categorieën kan worden gedacht. 
Headliners: Bloody Beetroots Death 
Crew 77, Tiga, Nicole Beutler, 
Pendulum DJset, Cirq, Skream, 
Goose, Daan Roosegaarde, 
Baskerville DJset, Marnix de Nijs, 
Does It Offend You Yeah?, Upload 
Cinema en nog veel en veel meer… 
De installatie van WERC is te vinden 
in de kleine zaal van De Oosterpoort 
en het werk van Waanzin Producties 
vliegt letterlijk door het gebouw. 

Kaarten voor dit dance, art en 
performance festival kosten 32,50 
euro en zijn te koop via http://www.
clashed.nl/. Daar vindt u ook meer 
informatie…

Wandeling: 
Ontdek de Oosterpoort

vrij. 6 mei van 10.30 - 12.30 uur
zon. 5 juni van 10.30 - 12.30 uur

Ook zin om de buurt eens op een 
andere manier te bekijken dan de 
gewone route direct naar huis of 
naar de winkel !? Loop dan mee met 
de begeleide wandeling die ik op 
bovenstaande data geef.
We lopen door de straten achterom, 
langs binnenpleinen en tuinen die 
u misschien nog wel nooit gezien 
heeft. Ik vertel daarbij over de 
geschiedenis, de bewoners en de 
recente ontwikkelingen.

Start: Plein voor De Silo aan de 
Griffeweg. Eind: Meeuwerderweg.
Prijs: € 7.50 per persoon. 
Opgave: tel. 050 31 31 859. Of mail 
naar: info@paulienexcursions.nl

Wilt u de wandeling op een andere 
dag en tijdstip doen met uw eigen 
buurt-familie- vrienden of werkgroep 
dan kan dat altijd! bel of mail me.

Wellicht tot ziens op een van deze 
wandelingen.

Paulien Ex, zelf ook Oosterpoorter
van Paulien Excursions, 
Gids voor Groningen
www.paulienexcursions.nl

Ga samen de uitdaging aan!

RADIO BOUWEN 

voor vaders en hun kinderen (10-12 
jaar) uit de Oosterpark, de Linie en 
de Meeuwen 

Zelf een radio bouwen: het kan! 
Voor vaders en kinderen die het 
leuk vinden om samen te werken. 
Bij de Jonge Onderzoekers in de 
Oosterpark. Technische kennis 
is niet nodig. Er is professionele 
begeleiding. 
 
Wanneer? 
Dinsdag 5, 12, 19 en 26 april van 
17.30 uur tot 20.00 uur. Wij zorgen 
voor eten! 

Waar? 
De Jonge Onderzoekers, Dirk 
Huizingastraat 13, Groningen 
 
Kosten 
Materiaalkosten €5 
 
Opgave: Tony Loode
tel: 0610496002 
t.loode@cop-groningen.nl 

(Radio bouwen voor vaders en 
hun kinderen is een initiatief van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Oosterpark en het Vader Centrum.)

Kroeg van Klaas

7 mei  Open Podium
mmv KvKhuisband
+ Kale Bas
olv MC Lourens Leeuw

13 mei  Klaverjassen
inleg 4 euro
aanvang 20.00 uur

14 mei  The Modest
‘Tommy’ van The Who
+ Kinks covers

donderdag 19 mei
extra optreden
Jenne Meinema 80
verjaardagsfeestje Jenne
live muziek

21 mei  No No Say
pop

28 mei  Diana Roos Band
Soul Funk Blues

Kroeg van Klaas
Oosterweg 26 / 3132330
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
aanvangstijd bands: 22.30 uur
Gratis entree

Kamerkoor Erato zoekt 
sopranen 

Kamerkoor Erato heeft de komende 
periode prachtige werken van 
Palestrina, Brahms en Rutter op het 
programma staan. Voor een goede 
stemverdeling is het koor dringend op 
zoek naar sopranen, maar er is ook 
plek voor een lage alt.

Erato repeteert iedere dinsdagavond 
in Groningen. Het is altijd mogelijk 
om een repetitie vrijblijvend bij te 
wonen. 

Meer informatie via 
www.kamerkoorerato.nl of 050-
4061356 (Peter van der Maas).



26

De Oosterpoorter - Buurtkrant van Oosterpoort, Meeuwen, Linie, Europapark en Kop van Oost



27

De Oosterpoorter - Buurtkrant van Oosterpoort, Meeuwen, Linie, Europapark en Kop van Oost

Telefoon

Alarmnummer 112
SOS Tel. Hulpdienst 0900 0767
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast en Zorg 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Advies- en Steunpunt Huiselijk 
       Geweld 3180011
Zorgloket gem. Groningen 3674200
SOZAWE 3675000
Borgmanschool 3128674
PSZ Oosterpeuter 3135206
SKSG 3137727
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Huisartsen

- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost, DDG-

Spoeddienst 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030
Apotheek Hanzeplein 3115020
Centrum Indicatiestelling Zorg 
        (CIZ) 088 6677000
Geestelijke gezondheidszorg

- Carla Engelsman, 
Gestalttherapie en 
coaching 3123544, www.
grondondermijnvoeten.nl

- De Blauwe Uil, coaching en 
therapie 06 41825082

- ADD Rem: MW, ADHD-
coaching 06 14694722

- Wolff Consult 06 20245941
- Carla Koehler, dramatherapie 

praktijk Nangijala, 3119420
Alternatief

- Homeopathie M. Romeijn 
4095200

- Het Hart, centrum voor rust en 
onthaasting 5791889

Buurtoverleg 

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1

20.00 uur

maandag  2 mei

POORTERSHOES 20 JAAR!

Op vrijdag 15 april bestaat 
het Poortershoes 20 jaar. Om 
dit te vieren zijn er diverse 
feestelijkheden gepland in 
de week van 11 tot 15 april. 
Behalve dat alle bezoekers 
die week getrakteerd worden 
op iets lekkers is er op de 
woensdag van 12 tot 13 uur 
een gezellige lunch voor 
ouderen in de wijk. Opgave bij 
de balie. 

Voor kinderen en tieners 
worden er deze week 
ook allerlei activiteiten 
georganiseerd door het MJD 
en de SKSG.
Donderdag 14 april is er een 
feestavond met een lopend 
buffet, optredens van o.a. 
Katja Zwezerijnen van “de 
Twee dames’ en vanaf 21.30 
uur swingen met de band 
Safari Joe. Alle activiteiten 
zijn gratis toegankelijk en alle 
wijkbewoners zijn welkom!
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JAARMARKT OOSTERPOORT

ZATERDAG 18 JUNI

Markt Meeuwerderweg
en Vlooienmarkt
Opgeven bij Yvonne of 's morgens bij de Marktmeester op de markt

Met vele terrassen

Kinderboerderij in kop Oosterpoort (Griffeweg)

Kameelrijden gratis voor kinderen

De band Streetlife

Draaiorgel


