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Interview, Oosterpeuter
Duurzaam leven is niet moeilijk
De beste stuurlui staan aan wal

TE KOOP

- De Linie - Ellensmolen 12, Groningen
Zeer fraai gesitueerd modern vrijstaand woonhuis dichtbij centrum en station met
tuin, drie slaapkamers en een werkkamer op de begane grond.
Het huis is maar liefst 14 meter diep, strak en licht afgewerkt en mede door de
hoge plafonds en de juiste lichtinval is er een uitermate aangenaam woonklimaat
gecreëerd.
De woning is gelegen aan een verkeersarme woonstraat op een van de mooiste
plekjes in de woonwijk De Linie met een onverwacht ruim en fraai uitzicht over een
waterpartij.
De nieuwe woonwijk De Linie ligt erg gunstig ten opzichte van de uitvalswegen naar
alle kanten en direct naast de bekende karakteristieke Oosterpoortbuurt met zijn
gevarieerd aanbod van leuke restaurants en buurtwinkels. Er is tevens een zeer grote
supermarkt te vinden in de nabijgelegen Euroborg.

Bouwjaar:
Ligging:
Inhoud:
Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Aantal kamers:
Tuin:
Parkeergelegenheid:

2005
aan water; in woonwijk; vrij uitzicht; beschutte ligging
575 m3
150 m2
187 m2
5
fraai aangelegd, op het zuidwesten, 6 x 10 m
parkeerplaats

Vraagprijs: € 435.000 k.k.

Kamps De Vries & Kamps Makelaars
Verlengde Lodewijkstraat 15
9724 EK Groningen
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BUURTNIEUWS
De Nieuwe Tuin
U heeft het misschien al gezien,
de prachtige kruidenbak in de binnentuin tussen de Nieuwstraat en
het Winschoterdiep. Het is in de
afgelopen weken aangelegd door
ecologisch hovenier Michiel Coesel in opdracht van de werkgroep
De Nieuwe Tuin. Zoals eerder
in de Oosterpoorter gemeld, en
waarover is gecommuniceerd
met direct omwonenden, was
de werkgroep van plan de hele
binnentuin anders in te richten.
Met veel steun van Nijestee en
van de gemeente in de persoon
van Laurens Stiekema zijn we
van start gegaan. De genoemde
kruidenbak heeft gediend als pilot
om te zien hoe het zit met de betrokkenheid van de omwonenden.
We hebben gemerkt dat er veel
mensen enthousiast zijn maar
dit vooral mondeling en via de
mail uiten en niet door actief mee
te helpen. Verder is een aantal
omwonenden huiverig voor veranderingen. Onzekerheid over het
beheer is daarbij een belangrijke
factor. We hebben als werkgroep
besloten daarom onze activiteiten voorlopig op een laag pitje te
zetten en in elk geval tot na de
zomer te wachten op eventuele
vervolgacties. Met nadruk willen
we de stichting Het Roode -of
Burgerweeshuis bedanken voor
hun financiële bijdrage waardoor
we ons pilotproject gestalte hebben kunnen geven!!
Suggesties/reacties
naar:denieuwetuin@live.nl
Monique Liemberg

De Nieuwe Tuin
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Run 4 KiKa : de jonge talenten van circus Santelli.
Run 4 KiKa
Zondagmiddag 5 juni, voor de
vakantie dus, werd de run voor
kinderen met kanker gehouden
in het Europapark. Zo’n duizend
lopers en toeschouwers hadden
zich verzameld in een van de
kuilen voor de Euroborg voor de
sponsorloop voor kika. Eerst
startten de lopers van de 10
kilometers. Terwijl die onderweg
waren werd het publiek vermaakt
door de jonge talenten van circus
Santelli.
Om half vier begonnen de kortebaan-lopers, een rondje rond
de Euroborg van één kilometer.
Vooraf werden ze opgewarmd
door de bekende coach Patricia.
In stevig tempo maakte ze met de
kinderen de spieren los.
De chauffers van QBUZZ lieten
zien dat ze niet alleen de hele
dag zittend in de weer zijn maar
ook kunnen lopen. Ze hadden bij
de bushaltes meer dan 1200 euro
opgehaald.
Met elkaar was er 51.689 euro
aan sponsorgeld
opgelopen in Groningen. Ook in andere
plaatsen waren Kikalopen. Het geld is
bedoeld voor onderzoek naar kanker bij
kinderen.

Lodewijkstraat last van fietsen
en brommers
De bewoners van de Lodewijkstraat ondervinden steeds meer
last van het fiets- en scooterverkeer van en naar het Europapark.
Tot de komst van het Europapark
beperkte het verkeer in de Lodewijkstraat zich min of meer tot
plaatselijk verkeer en dat tussen
het stadscentrum en de Helperzoom. Het Europapark heeft inmiddels een woonwijk, een station,
(binnenkort) twee scholen, een
supermarkt, de mediacentrale en
binnenkort komt daar de sociale
dienst nog bij. Allemaal zaken die
veel verkeer trekken, waarvan
een deel door de Lodewijkstraat
gaat. De Vereniging Bewonersbelangen Lodewijkstraat e.o. heeft
zes jaar geleden al voorgesteld
een fietspad aan te leggen tussen
de straat (het hek) en het spoor.
Daar is ruimte net als onder het
Herewegviaduct, waar het oude
spoor van Van Gent en Loos
plaats maakte voor het huidigefietspad. Maar Prorail, eigenaar
van het talut en de spoorbanen
wil daar niet aan.
Berend Vis, woordvoerder van
de vereniging, legt uit dat er in
de Lodewijkstraat steeds meer
ouderen én kinderen komen.
Twee kwetsbare groepen die
direct op straat staan zodra ze
het huis uitstappen, de straat ligt
immers pal tegen de huizen. De
weg wordt momenteel opnieuw
bestraat vanwege de vervanging
van het riool. Vis zegt dat men

vanuit de Lodewijkstraat voorgesteld heeft in het midden een
soort fietspad aan te leggen door
aparte stenen te gebruiken, maar
de gemeente heeft daar geen
gehoor aan gegeven.
De vereniging heeft kortgeleden
een brief naar b&w, de gemeenteraadsfracties en prorail gestuurd
met het verzoek een oplossing
voor de problemen te zoeken.
Een antwoord is nog niet binnen.

Poortershoes
Schildercursus
Op de dinsdagavond 27 september start er van 20 tot 22 uur weer
de schildercursus van Marijke
Langius. Iedereen krijgt op eigen
niveau advies. U kunt kiezen
tussen verschillende technieken
en materialen zoals aquarel,
acryl, houtskool en pastelkrijt. De
onderwerpskeuze is vrij maar er
kan ook een gezamenlijk thema
worden gekozen. Voor penselen
en palet dient u zelf te zorgen.
Cursus Reiki (3x)
Op woensdag 19 oktober, 2 en 9
november wordt er van 20.00 tot
22.30 uur een cursus Reiki gegeven. Wat is Reiki? Het is universele levensenergie, het brengt je
lichaam in balans/ harmonie, het
lichaam krijgt nieuwe energie en
daardoor zit je beter in je vel. De
cursus kost € 70,- incl. informatie
materiaal en een certificaat.
Op 28 september, 5 en 10 oktober
start een cursus Reiki 2. Kosten €
77,50.
Opgave bij cursusleider T. Verbeek: 06-21916621.

Jaarrmarkt
Al weer twee maanden geleden
beleefde de Oosterpoort zijn jaarlijkse jaarmarkt. Op zaterdag 18
juni stond de Meeuwerderweg
vol kramen van de plaatselijke
middenstand en van elders.
Ook de beloofde kameel was er
aan de Griffeweg. Veel kinderen maakten er een ritje op.
Het weer was redelijk en zo
ook het bezoekersaantal.
Het Koopcentrum Oosterpoort
keek tevreden terug op de dag.
Op de foto voor cafetaria Piet
van Friet het voltallige bestuur
vlnr: Rienk Weening, Jaap
Zwaagman, Sjoerd Wildschut,
een niet-bestuurslid en Yvonne
Wildeboer.

Bingo
Woensdag 28 september is er om
14.00 uur weer een Bingo. Inleg
€ 2,50
Eethuis
Het Eethuis is weer geopend, u
bent van dinsdag t/m donderdag
welkom van 17.30 tot 19.30 uur.
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OOG VOOR DETAIL







Voor totaalverbouwingen, van begin tot eind
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. HANGENSLUITWERK: skg**.
KUNSTSTOFDAKBEDEKKING: pvc, hwa.
TEGELWERK: badkamers, keukens. IJZERWERK: scheepsreparatie, dekken, gangboorden, bolders, stuurhut, roef,
machinekamer,
constructies e.d.,
intimmering schepen.

Oosterweg 49
06-55580573
www.bouwallrounder.nl

Wiebe Terpstra, meer
dan 25 jaar vakman

Mooi is duur...

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

Hetty Kooi presenteert

Erik Smidt

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vaak wel, niet altijd. Waar ze alles van keukens

En een groot presentatiesysteem voor uw nieuwe

afweten en steeds iets nieuws en beters willen

keukenidee. Kasten vol monstermaterialen.

bieden, kunnen door een uniek idee alle goede

Inspirerende decoratie. Maar vooral: vakmensen.

dingen in één keukenzaak samenvallen.

Zij willen u en uw woonsmaak leren kennen om

Die keukenzaak vindt u dichtbij aan de Griffeweg,

u perfect te kunnen adviseren en daarna uw

vlak bij het Winschoterdiep. Hoge kwaliteit, een

keukendroom zonder haperen te realiseren.

smaakvolle inrichting, veel en gemakkelijk kiezen

Laat Keuken&Keukens met uw meedromen.

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

De muziek speelt, de koffie is vers.

advies@keukenenkeuken.nl

prijzen of gespreid betalen met een gunstige lease.

Door dat unieke idee van Keuken&Keukens

www.keukenenkeuken.nl

Achter de bescheiden gevel vindt u een aangenaam

is mooi niet altijd duur.

Aangesloten bij CBW nr. 36309

rust en opvallende keukenopstellingen.

Griffeweg 13
9724 GE Groningen
T 050 - 360 35 22
M 06 - 51271035
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...maar niet altijd

Cursus typografie

Piet van Friet 70 jaar
Piet Agema werd deze zomer 70 jaar.
Zijn familie verraste hem met een ritje
in een enorme truck. Voor wie het
niet weet: Agema is de oprichter van
cafetaria Piet van Friet en het Kaes en
Stoethuus aan de Meeuwerderweg, de
laatste is later omgebouwd tot cateringbedrijf. Ook elders in de stad bezat
hij een aantal Stoethuzen. Agema is
een rasechte zakenman, zo stichtte hij
ook Agema Supercamp, een zaak in
tuinmeubelen aan de Koningsweg.
Zijn zoons hebben inmiddels de zaken
overgenomen.

Buurtfeest Zuiderpark vrijdag 24 juli

Tijd: woensdag 19:00 - 22:00 uur
Prijs: 180 euro voor 12 lessen*
Nog niet eens zo heel erg lang geleden werden teksten gedrukt met losse
loden letters. Deze techniek, die bijna
vijf eeuwen gebruikt werd, moest in de
20e eeuw plaatsmaken voor snellere
manieren om tekst te reproduceren.
Daarmee ontstond de mogelijkheid van
een tweede jeugd voor het oude ambacht van het boekdrukken, die net als
de houtdruk een hoogdruktechniek is.
De cursus Typografie wordt verzorgd
door letterzetter Feike Boorsma en
Marlies Louwes. De cursisten maken in
eerste instantie kennis met de technische kanten van het ambachtelijk
boekdrukken, maar krijgen daarnaast
alle ruimte om op een creatieve manier
met de typografie te werken.
*Voor meer informatie zie
www.grafischcentrumgroningen.nl
Opgave bij Hans Horn, coördinator van
het Grafisch Centrum, info@grafisch
centrumgroningen.nl, tel 0625178093.
Stichting Grafisch Centrum Groningen,
Warmoesstraat 41.

Fietsongeval / Oproep
Zaterdagavond 2 juli ben ik aangereden waardoor gevallen (was
een andere fietser bij betrokken)
op de hoek Mauritsdwarsstraat /
Mauritsstraat. Later werd ernstig
rugletsel (gebroken rugwervel)
vastgesteld.
Door deze oproep hoop ik dat de
omstander (jongeman) die pen en
papier heeft verstrekt i.v.m. gegevensuitwisseling ALSNOG contact
op zou willen nemen. Mochten
anderen iets hebben gehoord of
gezien m.b.t. dit fietsongeval zou
het prettig zijn als diegene(n) ook
even contact op zouden willen
nemen.
Bvd en vriendelijke groet,
E.Rutgers
06-15190211
e.rutgers@home.nl
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INTERVIEW
Oosterpeuter
Na 37 jaar sluit peuterspeelzaal
de Oosterpeuter, gevestigd in
de Borgmanschool aan de Oliemulderstraat 51, haar deuren.
Door het teruglopend aantal
leerlingen kan de speelzaal niet
meer voortbestaan. Ria, leidster
op de Oosterpeuter, neemt met
pijn in haar hart afscheid van
de speelzaal waar zij achttien
jaar lang met veel plezier heeft
gewerkt.
Ria: “Een peuterspeelzaal is een
plek waar peuters van twee tot
vier jaar en hun ouders elkaar
sindsdien alle peuterspeelzalen in
kunnen ontmoeten en waar
Groningen onder vallen.
peuters zich kunnen ontwikkelen
door samen te spelen. De peuters
komen wekelijks twee dagdelen
van drie uur bij elkaar en er is een Vrijdenkend en vrijgevochten
educatief programma-aanbod.
Zelf kwam ik met de Oosterpeuter
Ze kunnen experimenteren met
in aanraking toen mijn dochter
materialen zoals verf, papier,
twee werd en wij een peuterpotloden, lijm en klei maar ook
speelzaal in de buurt zochten. Wij
met zand, expressie, beweging
woonden aan de Oosterweg, dus
en taal. Ze zingen liedjes, worden het lag voor de hand om naar de
voorgelezen en doen spelletjes.
Oosterpeuter te gaan. Ik bood me
Spelenderwijs ontdekken ze hun
aan als hulpouder en voelde me
mogelijker helemaal
“ Ik hou van enigszins vrijdenkende thuis. De
heden en
zichzelf. Dit
en vrijgevochten types”
Oosterpeuis duidelijk
ter ademde
een ande sfeer van de Oosterpoort;
dere doelstelling dan die van
een oude stadswijk met een
een crèche, die meer op zorg is
grote diversiteit aan bewoners.
gericht.
Er kwamen ex-studenten, oude
Ouders en COP
Het peuterspeelzaalwerk is in
de jaren zeventig opgezet door
ouders die thuis een speelplek
inrichtten voor kinderen uit de
wijk. Deze speelplekken groeiden
uit tot professionele peuterspeelzalen, met elk een eigen bestuur.
De speelzaal is lange tijd zelfstandig geweest, maar de gemeente
wilde een vast aanspreekpunt
voor alle peuterspeelzalen in
Groningen. Daarom is in 1998
het COP (Centraal Orgaan Peuterspeelzalen) opgericht, waar
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Oosterpoorters en nieuwkomers.
Meestal enigszins vrijdenkende
en vrijgevochten types. Ik houd
daarvan en was dan ook blij toen
ik er in 1996 met mijn opleiding
SPH (Sociaal Pedagogische
Hulpverlening) als betaalde
kracht aan het werk kon. Eerst als
groepshulp en later als leidster.
Poortershoes en Borgmanschool
Ik vermoed dat de Oosterpeuter in
de Mauritsstraat is gestart, maar
toen ik er kwam was ze al gevestigd in het Poortershoes. Daar

hebben we jarenlang met veel
plezier gezeten tot we in 2008
verhuisden naar de Borgmanschool. De SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) organiseert daar naschoolse opvang
buiten de schooltijden. Omdat wij
juist tijdens schooltijden geopend
zijn, konden we die locatie gezamenlijk veel efficiënter gebruiken.
Het was een hele omschakeling,
want bij het Poortershoes waren
wij de enigen die de ruimte gebruikten en was alles op peuters
afgestemd. In de Borgmanschool
deelden we de ruimte met kinderen van vier tot twaalf jaar, die
heel andere behoeften hebben.
Er is veel overleg geweest om
zaken als meubilair en veiligheid
op elkaar af te stemmen. Gelukkig hadden wij goed contact met
de medewerkers van de SKSG
en hebben we voor de knelpunten
oplossingen kunnen bedenken.
Terugloop
Helaas kwamen er echter steeds
minder kinderen op de peuterspeelzaal. Toen ik er begon was
de speelzaal zeven dagdelen
per week geopend en waren er
45 kinderen. In juli, vlak voor de
zomervakantie, hadden we nog
maar vijftien kinderen en was de
speelzaal slechts vier dagdelen
geopend. Dat ligt niet zozeer
aan het aantal kinderen in de

Oosterpoort. Toen de Barkmofeit dat veel ouders een dagdeel
lenstraat werd opgeleverd, kreeg
van drie uur niet kunnen combide Borgmanschool veel extra
neren met hun werk. Bij Peuteraanmeldingen, maar wij merkten
speelzaal Berend Botje aan de
er weinig van. Het teruglopen van H.W. Mesdagstraat doen ze dat al
het aantal kinderen op peuteren is het een groot succes. Onder
speelzalen is een landelijke trend. de naam KCN (KindCentrum
Een van de oorzaken is dat veel
Nederland) kunnen ouders een
ouders beiden werken, waardoor
dagdeel van acht tot eén of van
er meer dan vroeger gebruik
eén tot zes afnemen. Zo ontstaat
wordt gemaakt van kinderopvang peuteropvang voor halve dagen.
door crèches. Daarnaast is de
Wij hebben de belangstelling van
peuterspeelzaal sinds dit jaar voor ouders hiervoor gepeild, maar
veel ouhelaas vond
ders ook
“soms moet je gewoon beginnen” het COP die
financieel
te klein om
minder
in de Oosaantrekkelijk geworden, want
terpoort met KCN van start te
sinds 1 januari is de subsidiëring
gaan. Jammer, want soms moet
gelijk getrokken met die van de
je gewoon beginnen en groeit
crèche.
het via mond-tot-mond reclame
verder uit.
Tij keren
Natuurlijk hebben we geprobeerd Tante Toosje en Berend Botje
het tij te keren. We hebben vrijUiteindelijk is besloten om peublijvende inloopochtenden georterspeelzaal de Oosterpeuter op
ganiseerd en meerdere malen
te heffen. Ik vind het bijzonder
huis-aan-huis folders verspreid
jammer want wat mij betreft moet
om nieuwe bewoners enthousiast elke wijk een peuterspeelzaal
te maken voor de speelzaal. Op
hebben. Kinderen uit de wijk leren
een paar kinderen na, die naast
elkaar kennen en dat maakt de
de crèche ook een dagdeel bij
start op de basisschool gemakons kwamen, heeft dat helaas
kelijker. Voor peuters is er in de
weinig opgeleverd. Ook wilden we Oosterpoort nu helemaal niets
langere dagdelen gaan aanbieden meer. Ouders moeten met hun
om tegemoet te komen aan het
kinderen naar andere wijken voor

activiteiten als dreumes in de
wijk, peutergym, peuterdansen
of natuurlijk de peuterspeelzaal.
Zelf ga ik aan het werk bij peuterspeelzaal Tante Toosje in Vensterschool Stadspark en voor twee
dagdelen naar Peuterspeelzaal
Berend Botje aan de H.W. Mesdagstraat. Gelukkig zijn dat ook
oude locaties met veel sfeer en
er gaan een paar kinderen van
de Oosterpeuter met mij mee.
Hopelijk zal dat mijn persoonlijke
gemis van de Oosterpeuter een
klein beetje verzachten. In ieder
geval wil ik alle ouders, kinderen
en andere betrokkenen bij de
Oosterpeuter enorm bedanken
voor de leuke tijd die ik hier gehad
heb. Ik hoop jullie nog eens te
ontmoeten.”
Ellen Westerveld

CBK
25 september om 15:00 uur:
zondagmiddagsalon over raakvlakken kunst en technologie
Samen met het Noord Nederlands Toneel (NNT) en de Stadsschouwburg wordt een levendig
gesprek georganiseerd over de
raakvlakken van kunst, wetenschap en technologie, opgeluisterd door muzikale en theatrale
intermezzo’s. Aan tafel Ko van
den Bosch en anderen. De entree
is gratis, maar wees op tijd: vol =
vol.
Cross-over presentatie kunst
en technologie van noordelijke
kunstenaars.
Vanaf zaterdag 10 september in
het CBK te zien: een presentatie
van noordelijke kunstenaars die
zich bezighouden met technologie. Deelnemende kunstenaars
zijn o.a. Marleen Andela, Jobbe
Holtes, Petra Neurink, Chantalla
Pleiter, Adri Schokkker. Te zien
t/m eind oktober.
CBK, Trompsingel 27
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Onbetwist

uw Frietspecialist

52 keer per jaar een nieuw menu van de week
365 keer per jaar een tip van de dag
ief
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De Enige cafetaria in de
provincie met een
Snackster 2008 / 2009.

Meeuwerderweg 112
Groningen
tel: 050-3133120




Meeuwerderweg 106
050 – 3133497
O.a. tapijt, vinyl, laminaat,
gordijnen, zonwering
Voorheen de Komeet
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GEMEENTENIEUWS
Resultaat asbestonderzoek
speelplaats Cubastraat
Zoals in de vorige Oosterpoorter
al was vermeld heeft de gemeente de bodem van de speelplaats
aan de Cubastraat uitgebreid
laten onderzoeken. Aanleiding
hiervoor was het resultaat van
een eerder onderzoek, waarbij
het onderzoeksbureau een klein
beetje asbest vond in de bodem
van de speelplaats. Uit het uitgebreide onderzoek blijkt nu dat er
een kleine hoeveelheid asbest
aanwezig is in de bodem, maar
de aangetroffen hoeveelheden
blijven ruimschoots onder de hiervoor geldende norm van 100mg
per kilo droge stof . Het gehalte
in de onderzochte sleuven varieert van 1,3 mg/kg tot 12 mg
per kg droge stof. Dit levert geen
gezondheidsrisico’s op, zo geeft
de GGD aan. De jeugd kan de
speelplaats zonder beperkingen
gebruiken.
Asbest is alleen gevaarlijk bij
langdurig inademen van grote
hoeveelheden asbestvezels.
Deze vezels ontstaan bijvoorbeeld bij het slijpen of breken
van stukken asbest. Aan de
Cubastraat is geen sprake van
asbestvezels, maar van stukjes
asbest. Bovendien liggen de
asbeststukjes niet aan de oppervlakte, maar zitten ze in de
bodem. Het terrein is gedeeltelijk
verhard en het overige gedeelte is
bedekt met boomschors. Maatregelen zijn daarom niet nodig. De
gemeente heeft de omwonenden
per brief op de hoogte gebracht
van de resultaten van het onderzoek.
Verkeersmaatregelen bij thuiswedstrijd FC Groningen werken
Bij thuiswedstrijden staat er sinds
begin van dit jaar een tekstwagen
van Rijkswaterstaat bij de afslag
N7 met de Europaweg. Daarop

staat of er nog parkeerruimte bij
het stadion is. Deze tekstwagen
heeft ervoor gezorgd dat het
zoekverkeer in het Europapark
minder is geworden. De parkeergarage Euroborg heeft op wedstrijddagen een extra inrit zodat
de doorstroming richting Euroborggarage wordt vergoot. En ook
dat helpt; er is geen stilstaand
verkeer meer op de Boumaboulevard. Verder krijgen de verkeersregelaars extra instructies. De
tekstwagen verdwijnt wel, omdat
die te duur is. Daarvoor in de
plaats komen zogeheten klapborden totdat het dynamisch informatiepaneel bij de afslag N7-Europaweg er is. Die wordt betaald
uit het geld dat de gemeenteraad
heeft uitgetrokken voor het optimaliseren van het zuidelijke deel
van de ringweg.
Harm Buiterplein, Meeuwerderpad, Lodewijkpad en
Nanningapad
Het nieuwe stationsplein in het
Europapark heet straks het Harm
Buiterplein. Harm Geert Buiter
(Tubbergen 1922 – Groningen
2011) was van 1971 tot 1985
burgemeester van Groningen. Hij
gold als een bekwaam en vaderlijk bestuurder. De PvdA-er Buiter
werd links en rechts geroemd
om zijn verbindende kwaliteiten
tussen hem en zijn ‘jongens’,
onder wie de toen nog jeugdige
wethouders Max van den Berg en
Jacques Wallage. Het plein gaat
de verbinding vormen tussen het
nieuwe Europapark en de rest
van de stad, in dit geval de wijk
Helpman. De nieuwbouw van de
gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werk komt aan het nieuwe
Harm Buiterplein te liggen. En
passant worden ook drie fietspaden in het Europapark benoemd:
Meeuwerderpad, Lodewijkpad
en Nanningapad. De laatste is te
beschouwen als een kleine hommage aan de houthandel Nanninga, die een eeuw lang op deze
locatie een vertrouwde naam was.

De beste stuurlui staan aan wal
‘Het is heel makkelijk, zo’n fluisterbootje’ werd mij steeds verzekerd en daar had ik al op gehoopt.
Bovendien kon mijn jongste
dochter varen met een motortje
zei ze van tevoren. Dat zijn toch
zekerheden waarop je graag wil
bouwen. Vooral als je zelfs geen
rijbewijs hebt. Alle proviand werd
aan boord gezet; 2 broodjes kaas,
3 broodjes ei en 1 broodje leverworst plus wat te drinken en een
handdoek. Je weet maar nooit
wie er overboord slaat...
De oudere man van de verhuur
legde uit dat er 5 versnellingen
waren waarvan je de vijfde maar
heel even mocht gebruiken anders was de accu te snel leeg. En
hij liet ook nog even zien hoe je
in de achteruit moest maar toen
merkte ik al dat het schimmig in
mijn hoofd werd; niet teveel informatie aub! Die buitenboordmotor
zag er al indrukwekkend genoeg
uit, schakelen leek geen probleem
maar hoe zet je hem uit? Gewoon
even zus en zo....jaja. ‘Heel makkelijk mevrouw, dat kan u zo’. Als
u dat zegt....
Vol goede moed stapten we met
zijn drieen in de boot waar zo nog
een hele familie uit Somalië op
mee had gekund. Motortje aan
en hoppa; met snelheid 4 koersten we recht op de linkerkade af;
daar lag een hele grote boot in
de weg. Vanaf het verhuurbedrijf
schreeuwden de mannen dat ik
moest bijsturen, het stuur naar
me toe moest halen. Maar ja, in
blinde paniek en zonder voorafgaande stuurinstructies wordt
het toch lastig. De boot op een
haar na gemist, dat we achteruit
moesten seipelde net op tijd door
in mijn gestresste brein en we gingen ook min of meer achteruit. In
rondjes. Heel veel rondjes.
Toen greep mijn dochter gelukkig in, zij nam het roer letterlijk en
figuurlijk over en zorgde ervoor
dat wij veilig maar totaal buiten
adem weer op de plaats delict
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terugkwamen.
Vervelend zijn dan toch ook weer
die toeristen; ik zag ze ineens
toen mijn dochter het roer had,
enkele dames die dubbellachend
filmpjes van ons aan het maken waren (staat het al op You
Tube?).
Ietwat gelaten, beschaamd en geschrokken en ‘dat doen we nooit
weer’ legden we aan. Mijn dochter
stapte met trillende benen uit. Wij
ook, mijn zoon van elf en ik.
Maar ja; hoe werkt het brein? Het
brein zegt; dit kan ik heus wel, ik
ben toch niet gek? Dus de ouwe
rot klom met mij aan boord om
mij opnieuw uit te leggen hoe het
werkte. Met name het stuurgedeelte, dat had hij heus serieus
nog niet gedaan. Blijkt dat het
sturen op een boot precies tegenovergesteld werkt dan je zou
denken, als je naar links wil, stuur
je met de hendel naar rechts en
vice versa. Wat ik echt fijn vond is
dat hij zei: ’je moet steeds de punt
van de boeg in de gaten houden,
je moet er gewoon helemaal niet
over nadenken. Gewoon op tijd
en met gevoel bijsturen’.
Kijk; daar had ik nou wat aan! Op
gevoel. Nergens over nadenken.
Na een korte training snapte ik
het en riep ik mijn dochter dat
ze gerust weer aan boord kon
komen. Helaas. Ze onderging
precies het omgekeerde van wat
ik beleefde. Ik kon het haar niet
kwalijk nemen na alle drama...
Uiteindelijk hebben mijn zoon en
ik nog een dik uur gevaren over
de Groningse grachten, heerlijk!
Behalve dan als hij half overboord
hing en er net een te snelle boot
aankwam...pfff.
Maar de zon deed het goed en
mijn zoon ook, hij heeft ook een
tijd gestuurd en dat was misschien wel het mooiste; met hem
aan het roer en lekker varen...in
de vijfde versnelling!
AvdB
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INGEZONDEN
In de vorige Oosterpoorter
stond een artikel waarin Harry
Perton vertelde over zijn verhuizing en wat hem zoal bezighoudt. We ontvingen onderstaande reactie van André
Doorlag. Red.
In dat artikel wil Harry Perton ons
huis graag kopen en de zorg over
de egels overnemen.
Ik ben bang dat die zorg wel eens
een aflopende zaak kan zijn,
want het gaat niet goed met de
beestjes (egels, vlinders, bijtjes
en vogels) in onze wijk. Tot nu toe
hebben we pas kort en dus vrij
laat nog maar één! egel gezien.
Natuurlijk twee strenge winters
hebben de egels geen goed gedaan, maar de netheidsgekte van
woningcorporaties, de gemeente
en ook de particulieren doet de
beestjes geen goed. Ik zie minder
mussen, vleermuizen, vlinders en
nu dus ook egels. Er zijn steeds
minder leefgebiedjes voor die
beestjes.
Twitteren en facebooken dat is nu
het echte werk. Dus waarom zou
je er nog een tuin op nahouden.
Dus het groen eruit en alles verstenen met siertegels en klinkers.
Netjes en weinig onderhoud, dat
wel, maar de beestjes vinden het
niet leuk. Vooral Patrimonium met
haar 10-tegel beleid heeft de wijk
al behoorlijk “netjes” gemaakt. De
beestjes houden niet van nette
tuinen, die vinden ze maar doods
en saai. Nee, die houden van een
beetje verwilderde en verrommelde tuin. En wat valt er dan veel te
genieten. Iedereen heeft de mond
vol over duurzaamheid en meer
natuur, maar op microniveau zien
we dus het omgekeerde.
De gemeente, die ook de mond
vol heeft over haar groenbeleid,
kan er ook wat van. Ik ben inmiddels een klein gevecht aangegaan
met de gemeente. Wat wil het
geval:
Ze hebben de Witlattenstraat
opnieuw ingericht en grote groenruimtes rond de bomen gemaakt.

In een soort militaire slagorde zijn
daar klimopstruiken geplant. Een
beetje saai allemaal, zoals veel
gemeentegroen trouwens, dus ik
heb wat boompjes en bloemen
bijgeplaatst. Binnen een week
hadden de gemeentewerkers ze
er allemaal weer uitgetrokken,
want het was maar “onkruid”.
Inmiddels heb ik weer bijgeplant.
Dus we zien wel wie de langste
adem heeft.
Nee als dit zo doorgaat wonen
we over een tijd allemaal in een
groot gebouw en kunnen we de
beestjes nog op onze computerschermen bewonderen: de homo
technicus.
André Doorlag
(Guerilla Gardener)
Vishandel ‘de Sontweg’
Sinds vier jaar zit Vishandel ‘de
Sontweg’ aan de Sontweg op de
hoek van de toegang naar Ikea.
Met veel succes hebben Lammert en Karin Wiersema met hun
familie de viskraam uitgebreid tot
een veelzijdig bedrijf.
Naast de Sontweg staan ze elke
zaterdag met een kraam in het
verzorgingshuis Maartenshof en
bij de C1000 aan het Linaeusplein.
De vishandel aan de Sontweg is
7 dagen per week geopend van
11 uur tot 18.30 uur (zondag 1218 uur). Weer of geen weer, de
kraam is open!
Catering
Een andere tak is de catering.
Vishandel de Sontweg levert ondermeer aan bedrijven, café’s en
(overheids)instellingen. Ook particulieren kunnen visschotels bij de
vishandel bestellen (tussen 11.30
en 18 uur). In de Oosterpoort en
omgeving worden die binnen een
uur bezorgd!
Een origineel idee van Wiersma:
een visschotel als verjaardagscadeau. Voor € 30 heb je een schaal
vis, voor € 40 een luxe schaal met
paling en zalm.

Vers van het mes
Het sterke punt van de Sontweg
zijn de verse producten.
De vis komt dagelijks uit Lauwersoog. En ook de broodjes zijn altijd
vers.
De zoute haring is vers van het
mes, de haring wordt per bestelling klaargemaakt. Als liefhebber van een zoute haring kan ik
zeggen dat die van ‘de Sontweg’
geweldig is.
Nieuw is Vis en Chips, voor €
5,95.
Vishandel ‘de Sontweg’ een aanrader!
Telefoon 06 2470 4626
WM

Duurzaam leven is niet moeilijk.....
Zo af en toe kom je een interessante
website tegen waarvan je denkt; hier
hebben meer mensen wat aan!
Vandaar dat onderstaand stuk uit de
website van Nudge is opgenomen in de
Oosterpoorter. Bezoek de site en ontdek
hoeveel je als consument kunt besparen
op energie en portemonnee. Een van
de tips (nudge) gaat over energievriendelijk koken. Het blijkt dat je bijvoorbeeld
pasta en rijst prima kan garen zonder kokend water. Je brengt het water aan de
kook, doet de pasta of rijst in de pan en
als het weer kookt, draai je na 2 minuten
het gas of de electriciteit uit. Check de
gaarheid af en toe, na enkele minuten
heb je een uitstekend gegaarde portie
pasta of rijst. Je kan het ook met andere
producten uitproberen en het scheelt
enorm veel in het energieverbruik.
Over Nudge, bron www.nudge.nl
Nudge is een organisatie die een duurzame samenleving sneller dichterbij wil
brengen op een economisch verantwoorde manier. Om consumenteninitiatieven te versnellen zoeken wij de
samenwerking met onderwijs, wetenschap, overheid en het bedrijfsleven.
En voor duurzame initiatieven vanuit
overheden of ondernemers zoeken we

consumenten die deze producten of
diensten een kans willen geven.
Wat is een nudge?
Het Engelse ‘to nudge’ betekent het
geven van een zetje. En dat is precies
wat Nudge gaat doen: het geven van
vele zetjes aan goede duurzame initiatieven. Die zetjes geven we op allerlei
manieren. Sommige nudges geven we
zelf - bijvoorbeeld door een evenement
of congres te organiseren. Maar meestal
geldt: heel veel kleine zetjes maken het
verschil. Daarom vind je op onze site
ook allerlei nudges waar je zelf aan mee
kunt doen. En je kunt ze vervolgens
delen met je vrienden, zodat voor elke
nudge een sneeuwbaleffect ontstaat.
Stel je voor: heel veel sneeuwballen, dat
wordt uiteindelijk een lawine.
Kan ik zelf ook een nudge geven?
Ja, graag! Nudge wil zoveel mogelijk
initiatieven zichtbaar maken, ondersteunen en versterken. Dus jouw nudge is
van harte welkom. Daarvoor hebben we
een forum ingericht: onze Broedplaats.
Daar kun je jouw eigen plan of suggestie
presenteren. Andere nudgers kunnen
jouw idee steunen. Ook kunnen ze
reageren, vragen stellen of je idee verder
aanvullen.
www.nudge.nl
AvdB
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Tegen inwisseling van
deze voucher ontvang je

BIOSCOOP
KAARTJES
voor een voorstelling
naar keuze voor slechts:

€ 12

Zelfverdediging en weerbaarheid voor meisjes van 12-17
jaar (Girlpower) door WijsWeerbaar
Wil je:
jezelf kunnen verdedigen als dat
nodig is?
weten wat je kan doen als je
wordt lastiggevallen?
beter voor jezelf opkomen?
iets kunnen doen als je gepest
wordt?
je veiliger voelen op straat?
je zelfvertrouwen vergroten?
Dan kun je je aanmelden voor
deze cursus.
Wat leer je in een cursus?
In de cursus leer je voor jezelf op
te komen en jezelf te verdedigen.
In situaties waarin je bang bent of
je ongemakkelijk voelt is het vaak
moeilijk om iets te doen. In een
cursus weerbaarheid leer je om
wel te reageren. Je leert wat je
kunt zeggen als je lastiggevallen
wordt. En je leert je te verdedigen
in geval van nood.
Na een cursus is het niet zo, dat
je nu alles aankan. Wel weet je
beter wat je kan doen als je in een
lastige situatie zit en heb je meer
zelfvertrouwen.
Praktische gegevens:
Tijd
: 16.30- 18.00 uur
Data : donderdag 27 oktober,
3,10,17 en 24 november 1, 8 en
15 december
Kosten : €115,00
Plaats : Poortershoes
Informatie en opgave: zie de website www.wijsweerbaar.nl of bel:
Marieke van Veen 050-5412999
In de gymzaal in Helpman starten
in oktober ook cursussen voor
vrouwen, voor jongens en voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Zie de
site voor informatie.

Deze voucher is geldig tot
en met 31 december 2012
& niet geldig in combinatie
met andere kortingsacties
en evenementen.
Exclusief (3D) toeslagen.
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de Witte Lelie


Wie gooit er wel eens bruikbare
spullen of kleding weg?
Wij halen het gratis 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.

inlijsten en verkoop
Ook kunstcadeautjes
Stadjerspaskorting
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 13–18
zaterdag 13–17 uur
Meeuwerderweg 122
Tel. 050-3130226

kringloopbedrijf ” MAMAMINI”
Onze winst gaat naar goede doelen
Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15 - 29 en 32 /
Damsterdiep 307 ( let op: beperkte openingstijden! )
Tel: (050) 313 22 00 / Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

GLOBE REISBURO ----- OOSTERPOORT
* Za. 18 juni JAARMARKT - Kom langs bij de Globe stand, raad
het gewicht van de koffer en maak kans op leuke prijzen!
* Vliegen vanaf Groningen/Eelde,
11 bestemmingen
* Bij boeking vanaf € 500,- ontvangt u een leuke
attentie OP=OP
* Goedkope treinkaarten van/naar Schiphol
(bij reservering)
Wij hopen u snel te mogen begroeten bij Globe Reisburo!
Griffeweg 1-3, Groningen, 050-5893222, griffeweg@globereisburo.nl
Meer info: bezoek onze website www.globereisburo.nl/griffeweg
Volg ons nu ook op Twitter. www.twitter.com/griffeweg

SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA



Dames en heren uitvoering,
Diverse kleuren,
Optie 3 versnellingen







Meeuwerderweg 52-54
9724 EV GRONINGEN
tel. 050-3129256
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Per 1 februari openen we een nieuwe fysiotherapiepraktijk in de Oosterpoort!
Tevens een vestiging in de 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. Tel: 050-3641922
website: www.fysiocompleet.nl. email: info@fysiocompleet.nl

BUITENSPEELDAG 1 JUNI 2011
Op 1 juni werd in de Polderstraat
na 12 jaar weer een buitenspeeldag
georganiseerd door de Naschoolse
Activiteiten Werkgroep Oosterpoort
en de buurtbewoners. Deze middag
was bedoeld voor kinderen van 4 tot
14 jaar.
Het weer was prachtig en de sfeer zat er
al snel goed in. Bij het opbouwen gingen
de kinderen dan ook spontaan helpen
met ballonnen blazen en vlaggetjes
ophangen. Daarna konden ze zich
vermaken met allerlei oud- en nieuwhollandse spelletjes.
Het was een geslaagde dag waar zo’n
75 kinderen met plezier aan hebben
meegedaan.

OOSTERKIDZZZ
Oproep
Kun jij tekenen als de beste en
maak je een coole strip?
Ben jij de nieuwe Yes-R en schrijf
je een vette rap?
Of barst je van de moppen en
spannende verhalen?
Geef je dan nu op voor de Oosterpoorter Kids!
Wij willen graag dat er een te
gekke kinderpagina in de Oosterpoorter komt en dat kan natuurlijk
alleen met jullie hulp!
Lijkt het je leuk om hier aan mee
te doen, stuur dan een mailtje met
je naam, leeftijd en telefoonnummer naar:
nellekehonning@hotmail.com

Zorgt u voor iemand?
die ziek, oud of gehandicapt is, dan bent u MANTELZORGER

Ik zorg voor mijn partner. Wie zorgt er voor mij?
Met welke vragen kan ik bij het
mantelzorgspreekuur terecht?
- over uw mantelzorg situatie – informatie over
het mantelzorgcompliment – informatie over
respijtzorg – advies over (her)indicatie of
professionele hulp - u wenst een luisterend
oor – u wenst extra ondersteuning – u wilt
graag met andere mantelzorgers in contact
komen – u wenst dat bepaalde regelzaken
overgenomen worden.

Mantelzorg spreekuur Groningen-zuid
- MFC de Wijert: iedere donderdag van 9.00 t/m 12.00 uur.
- Confiance Corpus den Hoorn: iedere donderdag van 9.00
t/m 12.00 uur.
- Maartenshof Hoornse Meer: iedere woensdag van 9 t/m
12.00 uur.
Voor alle mantelzorgers in Groningen-zuid
Is het voor u niet mogelijk om naar het mantelzorgspreekuur
te komen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met
Annemiek Hardenberg 06-13653792
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Vishandel



Groningen
Aan de Sontweg naast Ikea
Zoute haring vers van het mes!
Altijd verse vis en verse broodjes.
Catering voor café’s, bedrijven, (overheids)instellingen.
Bezorging gratis vanaf € 15. In Oosterpoort e.o. binnen half uur!
Idee: doe een visschotel cadeau. Schaal € 30, luxe schaal met paling € 40.
Nieuw: vis en chips € 5,95.
Alle dagen open van 11 tot 18.30 uur (zondag 12 – 18 uur)
Bestellingen tussen 11.30 en 18 uur.
Telefoon 06 2470 4626

topcleaning
stomen en wassen
voor particulier en bedrijf
Meeuwerderweg 30

9724 ET Groningen
Telelefoon 050 - 3120939
Open: maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur
16

Het Schip
Het schip staat

De Noorderzon schijnt

naast een lelijk gebouw

op de wolken

dat wordt opgegeten

en het schip vliegt

door een hijsmachine

naar de sterren

Het schip lijkt

En de bomen

op een schip en een zwaan

naast het schip

de zwaan kan draaien

leven in het wild.

naar het schip
In het schip
werkmensen

Lola Boswijk(7), 27/8/11

met hun computers
hij staat naast de autobaan

17

HUIS
VERKOPEN?

EIGEN
WIJZE
OF
NIEUWE
WIJZE

www.mvdh.nl

050 - 318 71 02

m a k e l a a r d i j van der Houwen
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CEES
Neverendingstory!
Al heel lang is het prachtig weer.
Zo ook aan het Winschoterdiep,
waar Gepie, de kleine eigenwijze
Kauw, hoog in een grote boom, zit
te soezen in de zon. Hij heeft zijn
buikje vol van een weggeworpen
stuk frikadel met veel saus. Bij de
Euroborg is altijd wel wat te vinden.
Zijn vrienden Gijs en Smoky, twee
heel grote Kraaien, scharrelen daar nog.
Plotseling zit hij in twee heel grote schaduwen, twee grote Roeken zijn naast hem gaan zitten. Gepie schrikt zich lam en wil beginnen te schelden. Maar dan herkent hij een oude bekende. Het is
Frank uit Middelstum met zijn vriendin Miepje. Twee grote Roeken met dito snavels. Frank spreekt
altijd heel netjes maar als hij kwaad wordt vervalt hij weer in zijn oude dialect (hij is afkomstig uit
Uithuizermeeden). “Goedendag Gepie, mijn jonge vriend. Wij komen jou en je vrienden even opzoeken. We hoorden van Smook en Gijs dat je veel in de boom van Cornelius, de overleden oude
kraaienhoofdman, zit. Je mist hem erg, is het niet?” “Ja Frank, dat is helemaal waar,” zegt Gepie
bedeesd. Frank gaat over op een ander onderwerp. “Ook hebben we gehoord, dat hier in de stad
financiële debacles boven komen drijven.” “Financiële wat?” Gepie is inderdaad afgeleid en gaat
verder: “Eind vorig jaar hoorden we iets over een Tekortenpot. De gemeentejongens hadden veel
tekorten op hun projecten zoals op de Parkeergarage, Tramproject, ZRW project, Forum project,
Kabelbaan project enzo. Maar dat gooien ze dan in de Tekortenpot. Dan waren ze ervan af. Dan
kwam er een Wethoedster, die keek dan hoeveel extra geld op de plank moest komen. En nu
schreeuwt ze moord en brand dat het slecht gaat en dat de mensen meer moeten dokken.”
“Tja,” glimlacht Frank, “jij kunt je altijd zo treffend uitdrukken Gepie. Maar met wat evaluatie gesprekken zullen ze de zaken wel op een rij krijgen. Dat lijkt mij evident.”
Gepie kijkt hem fronsend aan en zegt: ”Frank, je weet toch dat je met mij niet zo moet beginnen.
Wat voor gesprekken bedoel je?”Geduldig probeert Frank: “Evaluatiegesprekken. Voortgang van
projecten, vat je? ”Maar nou schampert Gepie: ”Man, voortgang? Ze kletsen maar steeds over een
Forum. Dat mot en zal er komen. De krant staat er al maanden elke dag vol van. Maar ja, tekorten, hé. Overal.” “Ho, stop nu even. Bedaar!” Frank raakt ook opgewonden.
Maar Gepie raast door. “Zit je lekker te genieten op een tak en dan kom jij met Evaludit en Evidat”
Frank is nu ook kwaad en krast: ”Doe smerige röttert, ik zel dai wat bie bring’n”. En met zijn geweldige vleugels wijd klapperend springt hij op Gepie af. Maar hij wordt gehinderd door de vele takjes.
En Gepie is allang onder hem doorgedoken. Zijn vriendin Miepje, hoort het gefladder en getier en
komt haastig aan gevlogen. “Frank! Frankie toch!”
En daar zijn ook al Gijs en Smoky. “Rusjtig, rusjtig,” schreeuwt Smoky en ook Gijs maant Frank tot
kalmte. Langzaam gebeurt dat terwijl Gepie op veilige afstand zit. Vooral Miepje heeft veel invloed
op de grote vogel. Wat later is alles weer rustig en zitten de vogels weer als vrienden onder elkaar
en vertellen elkaar hun avonturen.
Cees
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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

Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen
t 050 - 369 36 93 | groningen@lefier.nl | www.lefier.nl

EETHUIS POORTERSHOES
U kunt dinsdag t/m donderdag van 17.30 - 19.00 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.nᕬ
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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Nieuwbouw SOZAWE op Europapark officieel van start
Donderdag 8 september 2011
startte de nieuwbouw voor de
dienst Sociale Zaken en Werk
aan het nieuwe Harm Buiterplein op het Europapark.
Wethouder Elly Pastoor van Sociale Zaken verrichtte, samen
met vertegenwoordigers van
de gebruikers en de bouwer, de
starthandeling.

WKO-installatie slaat de warmte
in de zomer op in de bodem, om
in de winter te gebruiken voor
verwarming. Samen met zonnepanelen, zonnecollectoren en
energiebesparende verlichting, is
dit goed voor de toekenning van
energielabel A++.

Planning
In het najaar van 2013 moet het
gebouw klaar zijn. Dan verhuizen
SOZAWE en UWV van de ‘Zwarte Doos’ aan de Eendrachtskade
en de Zaagmuldersweg naar het
nieuwe gebouw.
Uit: Stadsnieuws, 9-9-11

De belangrijkste reden voor de
nieuwbouw is dat het huidige
pand aan de Eendrachtskade
verouderd is en niet meer voldoet
aan de huidige eisen. Daarnaast
geeft de nieuwbouw ruimte aan
een verdere verbetering en verbreding van de dienstverlening
aan de circa 1000 dagelijkse bezoekers. Het gebouw biedt onderdak aan circa 650 medewerkers.
Vier verdiepingen
De door Meyer en Van Schooten
Architecten ontworpen nieuwbouw krijgt een ondergrondse
parkeergarage en daarboven de
begane grond en vier verdiepingen. BAM Utiliteitsbouw gaat het
nieuwe kantoor bouwen en neemt
ook het meerjarig onderhoud voor
haar rekening.
Marktplaats
Op de begane grond komt de
Marktplaats: een overzichtelijke
en ruime locatie waar klanten
en bezoekers makkelijk terecht
kunnen met vragen over werk,
inkomen, schuldhulpverlening, zorg en onderwijs. Op deze
Marktplaats komt onder andere
het huidige Werkplein met de
klantontvangst van SOZAWE, de
Groningse Kredietbank en het
UWV WERKbedrijf.
Zichtbaar duurzaam
De nieuwbouw van SOZAWE
heeft een duurzaam karakter. Het
gebouw is compact, heeft een
goed geïsoleerde schil en ‘oogt’
groen door binnentuinen, atria en
een vegetatiedak. Een zogeheten

De gevel van de nieuwe kantoor van SOZAWE

Theater te Water
‘Hallo Lola’, Theater te Waters’
zomerproductie 2011
‘Alles van waarde is weerloos’,
Lucebert.
Deze dichtregel van Lucebert
werd regelmatig gehoord tijdens
de debatten over de voorgenomen bezuinigingen op cultuur. De
zomervoorstelling van Theater te
Water is geschreven als een reactie op deze bezuinigingen van de
rijksoverheid en wil een lans breken voor cultuur in het algemeen
en theater in het bijzonder.
Het vorige week verschenen advies van de Kunstraad Groningen
maakt echter dat ook Theater te

Water, ondanks de mooie producties die het de afgelopen jaren
gemaakt heeft, in haar voortbestaan bedreigd wordt. We zullen
ons hier uiteraard niet bij neerleggen maar hebben het niet nodig
gevonden in de zomervoorstelling
expliciete aanpassingen te doen
aan deze nieuwe actualiteit.
Het staat ieder vrij om de voorstelling als een statement te zien.
Wat iedereen echter moet weten:
Het loopt goed af!!
Aanvang alle avonden 20.30 uur
Kaarten reserveren via 0653702114 of reserveringentheatertewater@hotmail.com
Kosten kaartje: € 14, donateurs €
12,50
www.theatertewater.nl

di 13 t/m do 15 sept
za 17 & zo 18 sept

Oosterhaven
West Indische kade

Oosterhavenbrug
Stadskant

di 20 t/m vr 23sept
zo 25 & ma 26 sept
wo 28 t/m za 1 okt

Zuiderhaven
Parkweg
Hoge der Aa

Sluiskade, bij de Museumbrug
Hoornsediep, bij de Parkbrug
Bij de Aa-brug
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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.

lunchen
vergaderen
genieten
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LUNCHCAFÉ
KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4
9724 GG GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL

OPEN: mA. T/m vR. 10.00 -17.00 u. TEL. 06-51208521

SERVICE
Op zondag 18 september van
14.30-16.30 uur is de laatste
editie van Sterrebos live in de
muziekkoepel. Het programma
start met de film ‘De Middag OM’
gevolgd door een optreden van
de Groningse band TAG!
Om 15:30 uur treedt de eveneens
Groningse groep de Soulband
Reflections op.

Kroeg van Klaas
zaterdag 17 sept
The Dobbepickers
bluegrass
zaterdag 24 sept
Organic Soulkit
popzaterdag 1 okt
Open Podium
mmv KvK huisband e v a
olv Lourens Leeuw

De concerten worden druk bezocht, iedereen is van harte
welkom en de toegang is gratis.
Er zijn ± 100 zitplaatsen beschikbaar, u kunt eventueel uw eigen
tuinstoeltje meebrengen. Koffie en
andere drankjes zijn verkriijgbaar.
Voor meer informatie kunt naar:
www.wijkhelpman.nl

zaterdag 8 okt
Ting Tang Gang
blues

Buurtoverleg

zaterdag 29 okt
Buckle wear
blues

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
maandag 3 oktober

zaterdag 15 okt
mannen met kleintjes
Ukelele Orkest
zaterdag 22 okt
Three Blind Mice
popcovers

Touchez start eind september weer
een cursus Reiki: Reiki 2
In deze cursus leert u meer op
intuïtie werken, u kunt iemand op
afstand behandelen, hiervoor leert
u de symbolen die daarvoor nodig
zijn, uw behandeling wordt intenser/
krachtiger.
De cursus wordt gegeven op woensdagavond in het Poortershoes.
start om 20.15 uur 28 september.
De cursus bestaat uit 3 avonden en
kost € 77,50.
Tevens bij voldoende belangstelling
nog een Reiki 1 basis.( deze start 19
oktober)
U kunt zich opgeven via telefoonnummer: 06-21916621 of een mail
sturen naar : info@touchez.nl
U kunt ook een behandeling ervaren, bijv een Reiki behandeling want
Touchez heeft een praktijk ruimte in
de Euroborg in samenwerking met
All- in-Wellness.
Kijk voor meer info over de cursus of
behandel mogelijkheden op:
www.touchez.nl of
www.all-in-wellness.nl

Kroeg van Klaas
Oosterweg 26
050 3132330
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur, gratis entree
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