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- Grote speeltuin
Een grote speeltuin, misschien 
een natuurspeeltuin met veel 
klimmogelijkheden.
- Sport mogelijkheden: skeeler-
baan, voetbalkooi.
Stukje grasveld dat in de winter 
onder water gezet kan wor-
den zodat er als het vriest op 
geschaatst kan worden. In de 
zomer kunnen er andere spor-
ten op beoefend worden.

Buurtoverleg had haar ideeën 
graag besproken met de stuur-
groep en andere wijken.
De stuurgroep is enigszins ge-
schrokken van de reactie van 
het Buurtoverleg en soortge-
lijke reacties uit andere wijken. 
Zij wil nu in maart een bijeen-
komst beleggen.

WM

Buurtoverleg boos over 
afgelasting bijeenkomst

Het Buurtoverleg heeft veront-
waardigd gereageerd op het 
afblazen van de bijeenkomst 
van de Stuurgroep Zuidelijke 
Ringweg met bewonersorga-
nisaties. De stuurgroep had 
de bijeenkomst, die plaats zou 
vinden op 24 januari, afgelast 
omdat er volgens haar geen 
nieuws te melden was.

Het Buurtoverleg had in 
november vorig jaar een 
schriftelijke reactie naar de 
stuurgroep gestuurd over 
de nieuwste plannen met de 
zuidelijke ringweg. Het maakt 
zich ondermeer zorgen over de 
luchtverontreiniging tussen de 
Frontier en de Oosterpoort en 
het wil een volwaardige tunnel 
onder het spoor bij de Espe-
rantostraat. Volgens de plan-
nen komt daar een tunnel voor 
fietsen en personenauto’s. Het 

Kop van Oost: 
nieuwe plannen

Heymans, projectontwikkelaar 
en bouwer, denkt na over 
nieuwe plannen voor de 
tweede fase van de Kop van 
Oost. Zoals bekend zijn er 
in de eerste fase twee flats 
gebouwd met een lager deel 
ertussen en woningen dicht bij 
het Eemskanaal. Met elkaar 
186 appartementen en 25 
kadewoningen. 
In de tweede fase waren 200 
koopappartementen en 30 
kadewoningen gepland, maar 
door de ingezakte markt van 
koopwoningen is dat plan van 
de baan.
Woningbouwcorparatie Lefier 
is uit het project gestapt. 
Het wil zich vooral richten 
op woningverbetering en 
jongerenhuisvesting. 
Heijmans weet nog niet 
wanneer het verder gaat met 
de tweede fase. Wel wordt het 
terrein opgeruimd.

BUURTNIEUWS

Nog meer ideeën voor 
het ‘zuidplein’

In het vorige nummer plaats-
en we al een aantal ideeën 
van wijkbewoners voor de 
ruimte die ontstaat tussen 
de noordkant van de Meeu-
werderbaan en de zuidkant 
van de Wichersstraat als de 
zuidelijke ringweg wordt ver-
breed en verdiept.
Reacties blijven welkom, 
zolang er nog niet gebouwd 
wordt.

Brigit en Joey Grol, Eric en 
Mark Molleman stellen een 
speelweide voor: 
Een park met grasvelden, 
sportvelden en bankjes. Of een 
Cruyffcord, een multifunctio-
neel centrum met veel glas en 
een lounge/cafe.

Esther Metting stuurde de vol-
gende reactie:
Het lijkt me leuk als dit gebied 
gebruikt kan worden voor 
recreatieve doeleinden. De 
Oosterpoort ligt dichtbij de 
binnenstad en heeft geen park 
zoals veel andere wijken in de 
stad. Wel moet het een veilig 
en overzichtelijk gebied blij-
ven zodat de fietsroute tussen 
binnenstad en De Linie ook ’s 
avonds veilig blijft. Een mooie 
plek waar bewoners in de bui-
tenlucht actief kunnen zijn. 

Hieronder enkele ideeën.
- Kinderboerderij(tje)
Voor de kleine kinderen in de 
Oosterpoort en omliggende 
wijken zou het leuk zijn als ze 
in de buurt een kinderboerderij 
kunnen bezoeken.

Foto links: 
De Nieuwbouw-
lokatie “Kop van 
Oost”.
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Bezuinigingen op gesubsidieerde banen 
Wat zijn de gevolgen voor de Oosterpoort?

U kent ze vast wel, de buurtconciërges, stadswachten, me-
dewerkers van de bewaakte fietsenstalling, beheerders van 
sociaal culturele accommodaties, stadswachten en dergelij-
ke. Deze mensen die overal in de stad veelal belangrijk werk 
verrichten hebben een zogenaamde gesubsidieerde baan,  

ook wel reïntegratie baan genoemd. 

Het budget dat de gemeente 
ontvangt voor reïntegratie loopt 
door forse rijksbezuinigingen 
terug van 41,6 miljoen in 2011 
tot 21,4 miljoen in 2015. Het 
grootste deel van dit budget 
gaat op aan loonkosten voor 
de 800 gesubsidieerde banen 
in de stad. Afgelopen decem-
ber besloot een meerderheid 
van de gemeenteraad de 
gesubsidieerde arbeid in Gro-
ningen daarom stapsgewijs 
af te bouwen. VVD, CDA en 
de Stadspartij stemden tegen 
de kadernota. Het CDA en 
de Stadspartij omdat zij geen 
steun kregen voor hun alter-
natieve 400-banenplan, waa-
ronder het plan dat door de 
werkgevers zelf was bedacht, 
waarbij 400 banen in hun ogen 
behouden kon worden

“Het stadsbestuur zal zich tot 
het uiterste inspannen om 
ervoor te zorgen dat iedereen 
kan blijven werken”, 

zei wethouder Elly Pastoor na
mens het college van B&W. 
Het college wil in overleg met 
werkgevers gesubsidieerde ba-
nen omzetten in een reguliere 
baan of mensen begeleiden 
naar ander werk. Het stads-
bestuur wil tot 2015 nog 200 
maatschappelijke banen be-
houden. Deze banen worden 
ingezet als het verdwijnen van 
een gesubsidieerde baan tot 
grote problemen leidt. De lijst 
van de 200 banen die worden 
behouden is te vinden op:
http://gemeente.groningen.nl/
algemeen-nieuws/2011-12/lijst-
200-banenplan.
 
Wat zijn de gevolgen voor de 
Oosterpoort? 
Wat de precieze gevolgen voor 
de Oosterpoort zullen zijn is op 

dit moment moei-
lijk te zeggen. Uit 
navraag bij de 
woordvoerder van 
de gemeente blijkt 
dat de genoemde 
instellingen op 
de lijst van het 
200-banenplan 
meer dan 200 
banen betreft. De 
verwachting is dat 
aan het eind van 
komend voorjaar 

duidelijk wordt 
welke banen er 

precies worden behouden. Ook 
kan de gemeenteraad de lijst 
nog wijzigen.

De Buurtconciërges 
In een telefoontje met Bart 
Slachter, Manager Sociaal 
Buurtbeheer, waar de buurt-
conciërges onder vallen, wordt 
de onduidelijkheid enigszins 
verhelderd. Al jaren lang wordt 
de kaasschaaf over de buurt-
conciërges gehaald. 
Daarom zullen er straks keu-
zes moeten worden gemaakt 
in welke wijken de buurtcon-
ciërges het belangrijkste zijn. 
Temeer omdat inzet voor 5 
of 6 uur weinig zin zal heb-
ben, want doordat de subsi-
die afneemt zal de inzet ook 
duurder worden. “De plannen 
zagen er een jaar geleden 
nog slechter uit dan nu, maar 
concreet valt er nog niet veel te 
zeggen”. In maart zal er meer 
duidelijk moeten worden.

Poortershoes 
Mattie Veger kwam na de 
bezuiniging op het COP, een 
organisatie voor peuteropvang 
en opvoedingsondersteuning, 
als beheerster bij het Poor-
tershoes werken. Haar 2-jarige 
contract loopt af en wordt niet 
verlengd. Daarom wordt haar 
reïntegratie per 1 juli bij het 
Poortershoes beëindigd.  
Volgens Janny Ensing kan dit 
mogelijk indirect een gevolg 
zijn van de bezuinigingen. Of 
Mattie haar plek wordt opge-
vuld is op dit moment nog on-
duidelijk. Het is in elk geval erg 
jammer dat ze weg moet.
Zoals gezegd is er nog veel 
onduidelijk. Zodra er meer 
duidelijkheid komt over de 
gevolgen voor de Oosterpoort 
komen wij hier zeker op terug. 
Laten we hopen dat het mee-
valt.

Amrut Sijbolts

manifestatie ‘Groningen Sociaal en Leefbaar’ 
Foto: gemeentergoningen.nl
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Greetje Wildeboer 
exposeert in de 

Witte Lelie

Vrijdag 27 januari opende 
burgemeester Peter Rehwinkel 
de expositie van Greetje Wilde-
boer in galerie de Witte Lelie.
Greetje schildert zowel ab-
stract als figuratief, wat vooral 
in het oog springt is haar kleur-
gebruik. Wat verder opvalt is 
het formaat van haar schilde-
rijen, de meeste zijn vierkant. 
Het was een gezellige ope-
ning met veel belangstellen-
den, waarbij de kunstenares 
zeer benaderbaar was. Roelf 
Schaank, eigenaar van de ga-
lerie en lijstenmakerij de Witte 
Lelie had er een goedverzorg-
de happening van gemaakt.

De expositie duurt tot en met 
10 maart 2012. De openings-
tijden zijn: dinsdag t/m vrijdag 
van 13  tot 18 uur, zaterdag 
van 13 tot 17 uur.

WM

De foto’s zijn van Ronald 
Brands.

GEMEENTENIEUWS

Bibliotheek

Doe mee met de Nederlandse 
Kinderjury!
Alle kinderen tussen 6 en 12 
jaar kunnen vanaf 1 februari 
meedoen met de Kinderjury. 
Ze kunnen uit alle boeken die 
in 2011 zijn uitgekomen drie fa-
voriete boeken kiezen. Kinde-
ren die stemmen maken kans 
de Prijs van de Nederlandse 
Kinderjury 2012 toe te ken-
nen! Stemmen kan tot en met 
11 mei. Stemformulieren zijn 
verkrijgbaar in de bibliotheek. 
Stemmen, leestips opdoen en 
chatten kan op de website van 
de Kinderjury. 
www.kinderjury.nl.  

Boekenweek, 14 t/m 24 maart
Dit jaar is het thema Vriend-
schap en andere ongemakken. 
De Bibliotheek heeft voor een 
boeiende avond de schrijver 
van het Boekenweekgeschenk 
uitgenodigd:
Vr 23 maart, Tom Lanoye, 
19.30 uur ForumImages* 
www.boekenweek.nl

KikkerTiendaagse, 21 t/m 30 
maart
Van 21 t/m 30 maart staat Kik-
ker, de bekende creatie van de 
schrijver Max Velthuys, cen-
traal in de bibliotheken.  

Voor volledige programma-
overzichten, actuele informatie 
en bibliotheekgegevens:  
www.mijneigenbibliotheek.nl
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Gezelligheid en synergie aan de Oosterweg 62

Sommige Oosterpoorters zullen nog weten dat er ooit een 
dierenwinkel heeft gezeten of herinneren zich de groene stip 
van installatiebedrijf Groen. Nu straalt het pand op de hoek 
van de Oosterweg/Warmoesstraat de voorbijganger vrolijk 

tegemoet met kleurige bollen en een nieuw logo. Nieuwsgie-
rig geworden naar wat zich achter die bollen afspeelt, maak-

te uw verslaggever een afspraak met eigenaresse Agnes 
Groen en haar enthousiaste collega’s Tine Jensen, Marieke 

Schneider en Trinet Hidding. Ook Esther Kloostra werkt van-
uit het pand, maar kon niet bij het interview aanwezig zijn in 

verband met een bespreking. 

Agnes vertelt dat het pand 
onder de naam Buro Werk-
plekken met Synergie ruimte 
biedt aan zelfstandigen zonder 
personeel (zzp-ers): “Als zzp-
er werkte ik vanuit mijn eigen 
huis. Tot op zekere hoogte was 
dat prettig, maar het nadeel is 
dat je thuis snel wordt afgeleid 
door niet-werkgerelateerde 
zaken. Daarnaast mis je de 
input van en het contact met 
anderen. Toen ik het pand aan 
de Oosterweg van mijn vader 
kon overnemen heb ik het dan 
ook omgevormd tot bedrijfs-
kantoor en ben ik daar mijn 
werkzaamheden als zelfstan-
dige gaan voortzetten. De 
zzp-ers delen hier faciliteiten 
zoals een spreekkamer an-
nex vergaderruimte en kunnen 
gebruikmaken van elkaars 
kennis en gezelligheid. Om de 
werkplekken laagdrempelig en 
flexibel te houden is de huur 
laag en zijn de contracten per 
maand opzegbaar.” 

Het concept sloeg aan. Via 
netwerkbijeenkomsten, een 
website, of een briefje op het 
raam (‘werkplek vrij’) kwam 
Agnes in contact met onder-
nemers die behoefte hadden 
aan een flexibele werkplek. De 
meesten komen uit de Ooster-
poort. Marieke legt uit hoe de 
synergie ontstaat:  “Ieder van 
ons heeft zijn eigen specialisat 
ie, maar we voelen ons echt 
collega’s. Als ondernemer heb-
ben we veel overeenkomsten. 
We doen allemaal acquisitie, 
gaan naar netwerkbijeen-
komsten, hebben te maken 
met klanten en kennen veelal 
dezelfde personen. We vertel-
len elkaar onze belevenissen 
en geven elkaar advies. Dat is 
gezellig, maar levert ook nieu-
we ideeën of opdrachten op. 
Zo kom ik als loopbaancoach 
geregeld in aanraking met 
arbeidsconflicten en kan ik mijn 
cliënten doorverwijzen naar 
Trinet voor juridisch advies.”
Het gaat goed met Buro Werk-
plekken met Synergie. Het 
eerste bedrijf, Slim Makelaar-
dij, is wegens succes alweer 
weg. Agnes: “Zodra een bedrijf 
groeit en zelf personeel gaat 
aannemen, is deze ruimte 
niet meer geschikt, maar voor 
startende ondernemers is het  

ideaal. Momenteel zijn we hier 
met z’n zessen en de vraag 
overtreft het aantal beschik-
bare werkplekken. Daarom 
ben ik van plan om dit concept 
ook elders in de wijk te gaan 
aanbieden. Zelfstandige onder-
nemers die op zoek zijn naar 
een broedplaats van inspiratie 
of mensen die meer informatie 
willen over een van de bedrij-
ven, nodigen wij dan ook van 
harte uit om zelf eens te ko-
men kijken.

Ellen Westerveld 

Bedrijven in Buro 
Werkplekken met synergie

Buro Werkplekken met 
synergie
Agnes Groen is de oprichter 
van Buro Werkplekken met 
synergie. Zij biedt zelfstandige 
ondernemers een vaste werk-
plek, ‘collega’s’ en gedeelde 
faciliteiten zoals een spreek/
vergaderruimte. 

Stichting WEK 
Agnes Groen en Ineke Broerse 
combineren in het project 
Zilvergrijs de kennis van Ag-
nes op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg en de kennis 
van Ineke als cultureel onder-
nemer. Het project houdt zich 
bezig met het vergroten van de 

ZAKENNIEUWS

v.l.n.r. Tine Jensen, Agnes Groen, 
Marieke Schneider, Trinet Hid-

ding. Op de foto ontbreekt Esther 
Kloostra
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zowel werkgevers als werkne-
mers. Ook op het gebied van 
het algemeen civiel recht ad-
viseert zij haar cliënten en be 
hartigt zij hun belangen. Denk 
hierbij aan garanties, wanpres-
taties, schadevergoedingen en 
algemene voorwaarden.

Coop Meeuwerderweg ook 
dit jaar open op koopzondag

Voor het komende jaar heeft 
de gemeente de data voor 
koopzondagen weer vastge-
steld.  Voor de binnenstad en 
de wijkwinkelcentra zijn dat: 
4 maart, 25 maart, 
1 april, 
6 mei, 
3 juni, 
2 september, 30 september, 
7 oktober, 
4 november, 25 november, 
2 december en 23 december. 
De Coop aan de Meeuwerder-
weg zal op deze dagen ook 
geopend zijn. 

Noorderslag 2012

Voor het zevende jaar op rij 
alweer, ga ik samen met mijn 
man naar Noorderslag; het 
festival waar jaarlijks een 
dwarsdoorsnede van nieuw 
Nederlands muziektalent 
wordt gepresenteerd. Het is 
een traditie geworden die 
we graag in stand houden. 
Hoewel alle kaarten volgens 
de pers dit jaar al na drie mi-
nuten waren uitverkocht, lukt 
het ons toch om na anderh-
alf uur via internet nog twee 
kaartjes te bemachtigen. Hoe 
het kan is ons een raadsel, 
maar we zijn er blij mee.

Het festival lijkt elk jaar groter 
te worden, niet in omvang, 
want de ruimte blijft beperkt tot 

leefbaarheid in zorginstellingen 
en is genomineerd voor de 
onderscheiding van 1 van de 3 
beste innovatieve ouderenzor-
gideeën van Nederland.

KNITS Nederland
Tine Jenssen is de Neder-
landse agent van verschillende 
Scandinavische garenleveran-
ciers (Garnstudio DROPS, BC 
Garn en Christel Seyfarth) en 
onderhoudt en beheert de Ne-
derlandstalige websites www.
garnstudio.com en www.knits.
nl

Coaching, Training en Advies
Marieke Schneider is loop-
baanadviseur voor Converge 
en richt zich daarnaast op 
loopbaancoaching en outplace-
ment. Ze is gecertificeerd voor 
het afnemen van loopbaan- en 
beroepskeuzeassessments 
en gespecialiseerd in timema-
nagement en werkplekorgani-
satie. Haar motto: van balast 
naar balans: meer energie en 
tijd overhouden en werk en 
leven beter in balans. 

Masther Mediation
Esther Kloostra is NMI ge-
certificeerd (rechtbank)medi-
ator en psycholoog NIP. Haar 
praktijk richt zich op mediation, 
begeleiding na scheiding en 
coaching. Alles rond de (echt)
scheiding wordt geregeld: de 
omgang met de kinderen en 
alle financiële en juridische 
aspecten. Daarnaast kunnen 
mensen worden begeleid in 
hun leven na de scheiding of 
wordt de omgangsregeling 
geëvalueerd en eventueel 
begeleid.

Advocatenkantoor BOJA 
Trinet Hidding is advocaat. Zij 
is gespecialiseerd in het ar-
beidsrecht en treedt op voor 

de Oosterpoort, maar qua me-
dia-aandacht. Was het een jaar 
of vijf  geleden nog vrij gemoe-
delijk, met ook veel regionaal 
talent, nu is het een landelijke 
happening die voor de bands 
die er spelen vrijwel zonder 
uitzondering een enorme boost 
voor hun carrière betekent. Het 
wordt dan ook live uitgezon-
den op radio 3, en Nederland 
3 wijdt er een tv-uitzending 
van ruim vier uur aan. Nieuw 
dit jaar is bovendien de live-
stream op internet, waarbij je 
rechtstreeks een kijkje kunt ne-
men in alle 11 zalen. Geweldig 
natuurlijk, maar in het echt is 
het toch leuker.

Om kwart voor 8 opent Ger-
hardt het festival in de Foyer. 
Hij speelt goed klinkende pop/
rock liedjes met een strakke 
band, maar echt flammen doet 
het nog niet. Het is ook een 
ondankbare taak om te spelen 
voor publiek dat net koud bin-
nen is. Maar gauw naar de 
Binnenzaal, waar dj Kypski op-
treedt met het Matangi Quartet. 
Het blijkt een van de verrassin-
gen van de avond. Het klassiek 
geschoolde strijkkwartet en 
de dj met zijn electrosoundjes 
klinken samen als een or-
ganisch geheel. Het is geen 
klassieke sound met een beat 
eronder maar gewoon een hele 
nieuwe muziekstijl!
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Muziek met een verhaal 
In de Grote Zaal trapt Eefje 
de Visser af; een singer-song-
writer die haar Nederlandse 
teksten verpakt in een soort 
van verhaaltjes. Het klinkt alle-
maal heel breekbaar, maar het 
blijkt toch moeilijk om hiermee 
zo’n groot publiek te  boeien. 
Een wat kleiner podium was 
waarschijnlijk beter geweest. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor 
De Avonduren in de Kleine 
Zaal, een project uit de stal van 
Kytopia (opgericht door Kyte-
man die in 2009 de Popprijs 
won). Ze spelen een soort fa-
beltjes-hiphop met verhaaltjes 
over Sjakie Schildpad en de 
kreupele haas met een strakke 
beat erachter. Heel orgineel al-
lemaal, maar omdat we op het 
balkon zitten, verstaan we de 
helft niet en missen daardoor 
een beetje de clue.

Als ik een biertje wil halen 
moet ik mij door een enorme 
meute wurmen die in de rij 
staat voor de Bovenzaal. “Hier 
moet iets heel bijzonders ko-
men”, denk ik. Later zie ik op tv 
dat de Lefties Soul Connection 
optrad. Uiterst dansbare soul 
en funk met zangeres Michelle 
David, die zo’n dijk van een 
stem heeft dat ze zonder enige 
concurrentie de Voice of Hol-
land zou winnen. Maar ge- 
lukkig heeft ze dat duidelijk

niet nodig. Echt jammer dat we 
dat live gemist hebben.

Ondertussen zit de Grote Zaal 
stampvol in afwachting van 
Chef’Special, de Haarlemse 
band die mede bekend is 
geworden als huisband in De 
Wereld Draait Door. Met hun 
opzwepende mix van funk, reg-
gae, hiphop en rock zetten ze 
de tent op z’n kop. Er komt van 
alles voorbij; tuba’s, rappers, 
danseressen en zelfs saxo-
fonist Benjamin Herman. Zo 
bespeel je dus de Grote Zaal! 

Bierdouche en kamerplanten 
Drie kwartier later staat de 
uitreiking van de Popprijs op 
het programma. Was het de af-
gelopen twee jaar wel duidelijk 
wie er ging winnen (Kyteman 
en Caro Emerald), dit jaar was 
er niet echt een band of arti-
est die er enorm uitsprong. Er 
wordt dan ook volop gespecu-
leerd. Een kleine rondvraag 
levert suggesties op als: Go 
Back to the Zoo, dj Afrojack, 
De Jeugd van Tegenwoordig, 
Blaudzun, Nick en Simon en 
zelfs The Golden Earring. 
Kortom: het is spannend. 
Uiteindelijk wint De Jeugd van 
Tegenwoordig. Het is terecht, 
maar wij houden er niet zo van. 
Gelukkig denkt het overgrote 

deel van het publiek daar an-
ders over en worden ze over-
laden met een enthousiaste 
traditionele bierdouche. 

De band gaat later nog even 
crowdsurfen op het enorme 
bord dat de cheque van 10.000 
euro symboliseert. Je moet 
maar durven.

Nog even swingen op de opz-
wepende soul en jazzsound 
van Concrete Sneaker en dan 
begint dj Kees van Hondt, die 
het programma in de Grote 
Zaal afsluit. Volgens het boekje 
draait hij feestmuziek met Bal-
kanbeats en daar blijkt inder-
daad geen woord van gelogen. 
Als we binnenkomen zien we 
een uitzinnig hossende massa 
die met enorme kamerplanten 
lopen te zwaaien en paarse 
opblaaskrokodillen overgooien. 
Op het podium staan een 
hoop verklede figuren, wat 
nep-boerderijdieren en twee 
breiende meisjes. Meligheid 
ten top dus. Aan het einde van 
de show gaat het halve publiek 
in polonaise door de zaal. Dat 
hebben we in die zeven jaar 
nog nooit beleefd! Ter afsluit-
ing houdt Kees van Hondt een 
groot bord omhoog met ‘Klaar 
is Kees’. Het is het meest hilar-
ische optreden dat we ooit op 
Noorderslag hebben gezien.
 
De Oosterpoort was op 14 
januari voor één dag het epi-
centrum van de Nederlandse 
popmuziek en het was ons 
weer een waar genoegen om 
erbij te kunnen zijn. Benieuwd 
wat volgend jaar ons brengt.

Carolina van der Lande

Op pagina 15 een verslag van 
Nelleke Honning over Eurosonic
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‘Wij zitten op één lijn’

Als ik weer eens door mijn straat loop stuit ik op Ad Rob-
beregt en Henk de Jonge. Laatstgenoemde plakt zijn band 
en zijn compagnon maakt ondertussen een praatje met mij. 
Buurtconciërges en de Buurtkrant… de link is snel gelegd. 

Deze heren weten wat er speelt in de Oosterpoort.

Leefbare buurt
Het Poortershoes biedt gastvrij 
onderdak voor het interview. 
Wij krijgen zelfs koffie en
thee van Anna voor wie Ad (61) 
en Henk (62) geen onbeken-
den zijn. Henk: “Als buurtcon-
ciërges leveren wij een bij-
drage aan een sociale, veilige 
en leefbare buurt. Wij werken 
in opdracht van de woning-
bouwcorporaties, de gemeente 
Groningen en werken samen 
met bewonersorganisaties en 
andere partijen uit het wijknet-
werk. Wij spreken mensen aan 
op hun gedrag in de buurt. In 
de praktijk betekent dit dat we 
mensen vragen hun rotzooi bij 
huis op te ruimen. We bege-
leiden taakstraffers en ruimen 
fietswrakken op.”

Veelzijdig werk
Ad : “Ik ben geschoold als 
elektromonteur. Hiervoor 
werkte ik 10 jaar als conciërge 
op een katholieke basisschool 
in Bedum, 
maar vanwege 
de bezuini-
gingen moest ik daar weg in 
april 2007. Omdat ik al bijna 56 
was had ik weinig perspectief 
op ander werk. Toen werd ik 
door Stichting Weerwerk ge-
beld of ik buurtconciërge wilde 
worden. Dit vind ik nog veel 
leuker en veelzijdiger werk. Het 
beroep is vrij. Ik heb een groot 
gebied waar ik in werk. Ik ben 
altijd buiten nu. In Bedum gaf 
ik gastlessen aan groep 8 over 
elektriciteit en dat heb ik nu 
weer opgepakt bij de 
basisschool de Boerhaave-

school. Ik ben er hartstikke 
trots op buurtconciërge te zijn. 
Mooier kan het niet! Alle facet-
ten van het werk vind ik leuk. 
Ook om met taakstraffers om 
te gaan. We hebben agres-
sietraining gehad. Daar leer 
je onder andere agressieve 
mensen mee te delen dat je zo 
niet met ze wilt communiceren. 
Ook hebben we een training 
gehad in omgaan met lastige 
situaties. Je leert hoe je men-
sen op een respectvolle manier 
kunt aanspreken. Het is veelzij-
dig werk, als ik aanbel weet ik 
nooit wie opendoet. Er is geen 

dag hetzelfde, 
Je moet wel 
flexibel zijn en 

je plannen snel aan kunnen 
passen. Er zit weinig tijdsdruk 
op het werk.” 
Henk is altijd taxichauffeur 
geweest en zat noodgedwon-
gen 13 jaar thuis omdat hij 
afgekeurd was. Hij is een paar 
keer overvallen in de taxi en 
samen met andere moeilijke 
gebeurtenissen in zijn privéle-
ven werd het hem even teveel. 
Na die dertien jaar wilde hij 
dolgraag weer aan het werk. 
Hij ging naar Iederz (reïntegra-
tie-bedrijf) en vroeg of ze hem 
aan het werk konden helpen. 
Ze boden hem een baan als 
buurtconciërge aan. Hij werkte 
onder andere bij de groen-
voorziening en maakte kleed-
kamers schoon bij Be Quick. 
Uiteindelijk kwam hij bij Stich-
ting Werkprojecten en werkt nu 
4 jaar als buurtconciërge.                                  

Lopen door de wijk
Ad: “We vinden dit een hele 
leuke gezellige wijk. Ik ken de 
Oosterpoort goed omdat ik hier 
al 30 jaar rondloop, ook privé. 
Daarom spreken de mensen 
mij snel aan met klachten. Wij 
lopen 4 uur per week door de 

INTERVIEW

“er is geen dag hetzelfde”

Ad Robberegt en Henk de Jonge
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wijk. Het was 8 uur maar dat 
is gehalveerd naar 4 uur dus 
wordt er geen zwerfvuil meer 
geruimd. Daar hebben we 
geen tijd meer voor. Wij beste-
den onze uren door elke week 
een middag of morgen rond 
te lopen in de wijk. Meestal is 
dat de woensdagmorgen van 
9 tot 12-1 uur. We kijken of er 
vuilniszakken in de tuin staan 
of andere zaken 
die daar niet ho-
ren zoals fietsen 
in de portiek en 
koelkasten of 
een hoop krantenafval in de 
tuin. Wij willen geen ongedierte 
rond een vuilniszak. ‘Schoon, 
heel en veilig’ is ons motto. 
Als er burenruzies zijn scha-
kelen we buurtbemiddeling in. 
Momenteel hebben we hier 
geen buurtpand meer. Vroeger 
hadden we kantoorruimte in 
het oude politiebureau in de 
Mauritsstraat. Vanwege be-
zuinigingen moesten we twee 
jaar geleden helaas uit het 
pand. Nu zitten we in de van 
Swietenlaan 1 in Corpus den 
Hoorn.”

Dezelfde aanpak
Henk: “Ik vind alles leuk aan 
het werk. Elke morgen vertrek 
ik met een brede grijns naar 

mijn werk en zo 
vertrek ik ook 
elke middag 
weer naar huis. 
Ik begin om 8 
uur, meestal met 
wat administra-
tief werk en dan 
ga ik de straat 
op. We zijn 1 
dag in de week 
samen. De rest 
van de week zit 
Ad in de Ooster-
parkwijk.
Het bevalt ons 
goed met zijn 

beiden. We kunnen heel goed 
met elkaar opschieten. We 
hebben dezelfde aanpak. Ad 
kan goed mensen aanspreken. 
Hij kan goed daaddrachtig 
doorpakken in situaties, dat 
is heel belangrijk in dit werk. 
Je moet stevig in je schoenen 
staan. Ad valt hem bij: “Voor 
Henk geldt precies hetzelfde. 
We overleggen altijd.” Henk: “Ik 

heb 37 jaar erva-
ring als steward 
bij FC Groningen 
en Veendam. 

Zodoende heb ik veel ervaring 
met het omgaan met lastige 
situaties en publiek. We be-
schermen soms ook bewoners 
tegen zichzelf. Zo was er eens 
een buurtbewoner die om 9 uur 
in de morgen al porno bekeek 
met de luxaflex open. Dit kan 
niet in deze kinderrijke wijk. 
Kinderen kijken naar binnen en 
zo krijg je een slechte naam. 
Nadat ik hem hier op gewezen 
had, deed deze persoon dat 
niet meer en zo heb ik eventu-
ele vervelende gevolgen kun-
nen voorkomen. Het doet mij 
goed dat ik iemand kan helpen 
zich in de buurt op een posi-
tieve manier te handhaven.” 

 “het doet me goed dat ik 
iemand kan helpen”

Ad en Henk tijdens hun ronde door de wijk

Werk en privé scheiden
Ad vindt het mooi dat mensen 
toch vaak het eerste naar hem 
toekomen als er dingen spe-
len in de buurt. Hij woont in de 
buurt van de Oosterpoort en 
fietst er vaak voorbij. Ook komt 
hij wel in cafetaria de Meeuw 
en de garage van Roggen 
aan de Meeuwerderweg. Ad: 
“Dan krijg ik bij de Meeuw van 
Hans en Frans (de tweeling) 
bijvoorbeeld een briefje: ‘Wil je 
daar en daar volgende week 
wat aan doen?’ Of een verzoek 
van de burgemeester van de 
Oosterpoort, Johan Roggen, 
zo genoemd omdat hij veel 
van het leven in de wijk weet.” 
Henk: “Ik wil privé en werk 
strikt gescheiden houden. Wij 
mogen ook niet werken in de 
wijk waarin we wonen.” Henk 
houdt ook niet van het kroegle-
ven, hij drinkt veel liever thuis 
een flesje bier. Ad: “ik kom 
graag op zaterdagmiddag even 
in de Oosterpoort, dan ga ik 
onder andere even naar het 
café van Ida.”

Hoe lang er nog buurtcon-
ciërges zijn is onzeker. De 
gesubsidieerde arbeid wordt 
afgebouwd, maar 200 banen 
blijven nog tot 2015 gehand-
haafd. De buurtconciërges 
vallen hieronder. Evenals de 
stadswachten en de klas-
senassistenten. Ad en Henk 
gaan over een paar jaar met 
pensioen dus zij zullen er 
gelukkig niet veel meer van 
merken.

Henk de Jonge
Ad Robberegt
Tel: 06-29259722

Tineke Overdijk  
(toverdijk@hotmail.com)
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de Witte Lelie
galerie en lijstenmakerij

Ook kunstcadeautjes
Stadjerspaskorting

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 13–18

zaterdag 13–17 uur

Meeuwerderweg 122
Tel. 050-3130226
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Eie eie eie eie eie, met 
z’n allen in de rije…

Het was het weekend van 
Eurosonic 2012.  Voor de 
Oosterpoorters die hier niet 
bekend mee zijn: in dit week-
end komen zoveel mogelijk 
jonge en minder jonge aan-
stormende talenten, vanuit 
heel Europa, acte de présen-
ce geven op verschillende 
Groninger muziekpodia. Voor 
talentscouts en platenbazen, 
maar ook voor andere mu-
ziekliefhebbers, het ultieme 
evenement om kwalitatieve 
sounds in te slaan. 

Zo ook voor mij, schrijfster van 
deze anekdote. Daar ik met 
mijzelf de min of meer principi-
ele afspraak heb niet in de rij 
te gaan staan voor popidolen, 
cabaretiers (zelfs niet voor 
onze Bert) en in dit geval dus 
Eurosonic, liet ik deze eer over 
aan een vriendin. Om tien uur 
’s ochtends opende de kassa 
van de Oosterpoort en tien 
minuten later sloot deze al-
weer. Gelukkig had de vriendin 
in de tussentijd kaartjes kun-
nen regelen. Twee avonden vol 
nieuwe (o.a. Puggy*, The As-
teroids Galaxy Tour**) en ook 
minder nieuwe (Triggerfinger, 
Postman) goede bands, aan-
genaam gezelschap en fijne 
consumpties lagen ons voor 
de boeg. Van Vindicat tot aan 
Vera en van Plato tot aan het 
Platformtheater kon er genoten 
worden van bovengenoemde 
en meer. Gezien de grootheid 
aan podiumkeuze, kon men 
met het speciale polsbandje 
gemakkelijk overal naar bin-
nenlopen.   

Totdat ons groepje vrijdagavond 
op een flinke rij voor café de 
Spieghel stuitte. Wetende dat 
de Spieghel altijd een spet-
terende maar geheime afslui-
tingsact in petto heeft op deze 
tweede Eurosonic-avond, slo-
ten wij toch maar aan. TEGEN 
MIJN PRINCIPES IN DUS!!!! Al 
wachtend en koukleumend (de 
gevoelstemperatuur lag toen 
al ver beneden nul) liepen de 
geruchten over de verrassings-
artiest al bijna de spuigaten uit. 
Vanuit alle hoeken werd zanger 
Rinus, ik herhaal: ZANGER 
Rinus, genoemd. Maar dit was 
natuurlijk een goed uitgedachte 
grap.   
           
Jazzcafe de Spieghel en de 
organisatie van Eurosonic 
zouden zichzelf  en hun pu-
bliek deze deceptie nooit willen 

aandoen. Dus toen we na een 
uur (!) naar binnen mochten, 
haalden we dus ook opgelucht 
adem toen de muzikanten van 
The Asteroids Galaxy Tour 
bleken te spelen. Onder het 
genot van meerdere alcoho-
lische drankjes genoten we 
van deze flitsende Deense 
band. Leuke afsluiting van 
Eurosonic! DACHTEN WE….                                                                                                                                             
           Nadat de band het 
podium had verlaten bleef 
het namelijk nog een tijdje 
flink onrustig….Het zou toch 
niet……….en ja hoor, daar 
werd al een orkestband  inge-
start en daar stond ie dan, in 
vol ornaat, maar zonder Ro-
mana:  OETER OETER OE-
TER OETER OETER!!!!!!!

*gezien in Huis de Beurs, Belgi-
sche band zonder Belg
** gezien in de Spieghel, hit: The 
Golden Age (heineken reclame)

Nelleke Honning
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OOSTERKIDZZZ

Wil je het weten? 
Antwoorden en uitslag 

Foto Quiz

De winnaars van de eerste 
en tweede prijs van de Foto 
Quiz staan op de foto:
Feline te Nijenhuis en Frida 
van Vliet. Van harte ge-
feliciteerd, jullie zijn echt 
doorzetters! Bijna alle ant-
woorden waren goed, maar 
daar moesten ze allebei wel 
verschillende keren voor op 
pad. 

Het was een moeilijke quiz, 
veel kinderen zijn er wel mee 
aan de gang gegaan, maar 
hebben het opgegeven toen 
ze niet alle antwoorden wisten. 
Bovendien was het ook wel erg 
slecht weer de laatste week. 
De volgende quiz komt in de 
meivakantie, die zal gemak-

kelijker zijn en met maar vijf 
foto’s.  En weer 10 euro als 
eerste prijs. Yvonne’s drogis-
terij en Primera, bedankt voor 
jullie medewerking en bijdrage 
aan de prijzen. 

De antwoorden:
De winkel onder het balkon 
is aan de Oosterweg en er 
worden strijkinstrumenten 
gemaakt, zoals een viool. De 
Oosterweg was vroeger een 
straat met wel 62 winkels. Er 
waren bijvoorbeeld vijf hoe-
denzaken, drie bakkers, vijf 
schoenmakers en 2 slagers.

Het adres van de deur met de 
grote lamp ervoor is Oliemul-
derstraat 6.
Hier heeft vroeger de familie 
Toxopeus gewoond. Meneer 
Toxopeus was directeur van 
de christelijke Van der Hoop-

school. Die school stond er-
achter, waar nu het grasveld is. 
Er wonen nu nog geen 5000 
mensen in de Oosterpoort, 
maar in 1950 woonden hier wel 
15.000 mensen. Er waren toen 
vier openbare en drie bijzonder 
scholen in onze buurt, waar 
2.100 kinderen op zaten! 

De foto van het binnentuintje 
vind je bij Palmslag, vlakbij de 
Oosterweg en de Cubastraat. 
De brokstukken zijn van het 
voormalige bad- en washuis, 
dat van 1930 tot 1980 bij de 
Oosterweg 56 heeft gestaan. 
Veel Oosterpoorters hebben er 
als kind gedoucht en moeders 
deden er de was. Vanuit de 
school erachter, waar nu de 
Borgmanschool staat, liepen 
kinderen er verplicht in rijen 
naar toe. 
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VERKOPEN?

050 - 318 71 02
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www.mvdh.nl
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de stad, wat de politieke tegen-
stellingen zijn en welke partij 
welk standpunt inneemt. En 
dat kan nog wel eens voor ver-
rassingen zorgen voor degene 
die de politiek normaal gespro-
ken niet op de voet volgt.
Wie af en toe een kijkje neemt 
op deze site weet bij de vol-
gende gemeenteraadsverkie-
zingen precies op wie hij moet 
stemmen!

CvdL

Politiekgroningen.nl

Politiek Groningen is een web-
site waarbij je in korte tijd een 
goed overzicht krijgt van het 
wel en wee van de Groningse 
politiek. Dat klinkt als een open 
deur, en dat is het misschien 
ook, maar toch is het interes-
sant voor iedereen die een 
beetje op de hoogte wil blijven 
van de lokale politiek, zonder 
daar al te veel moeite voor te 

WEBSTRUNEN

Middenin de deur aan het 
Winschoterdiep 25 zie je een 
meisje/vrouw, die op iets ge-
leund staat.

De lage witte huisjes staan in 
de Witlattenstraat (achter de 
Oliemulderstraat). Die straat 
was vroeger doorlopend en 
heette vanaf 1730 Witlatten-
steeg, vanwege de witgelakte 
tuinhekken. In deze omgeving 
woonden grote gezinnen met 
veel kinderen in piepkleine 
huisjes.

De woonboot met de duiven 
erop heet de Grote Gele Kwik.

Het hoekhuis met de mooie 
geveltuin vind je op de hoek 
van de Nieuwstraat en de van 
Julsingastraat, nr. 85.

Tot de volgende foto quiz, 
Catharina. Met pootje van 
Mogi. 

De winnaars van de eerste en 
tweede prijs van de Foto Quiz 

 
Kindercarnaval

18 februari van 12 tot 18 uur

12 uur schminken bij 
Yvonne’s drogisterij.

14 uur hapjes bij 
cafetaria Friet van Piet

15 uur spelletjes bij 
café Merleyn

Vanaf dinsdag 14 februari zijn 
de Clini Clowns de hele week 

te vinden bij Friet van Piet.
Doe mee. Opgave bij 
Yvonne’s drogisterij.

willen doen. Op de homepage 
vind je een verzameling van 
actuele kwesties en meningen 
van de verschillende partijen 
die in het college vertegen-
woordigd zijn. Ook zie je een 
overzicht van alle raadsleden 
en kun je doorklikken naar hun 
persoonlijke blog, of de partij 
die ze vertegenwoordigen.

Op de homepage vind je ook 
niet politiek nieuws van RTV 
Noord en Oog waar je op kunt 
doorklikken en twitterberichten 
met reacties. Zo blijf je niet 
alleen op de hoogte van de lo-
kale politiek maar ook van het 
nieuws uit de regio.

Een kijkje op politiekgroningen.
nl geeft je in korte tijd een goed 
idee over wat er zoal speelt in 
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Advertentie

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

Voor alle mantelzorgers: Gratis het Stadjerspas! U kunt deze bij het Stip 
afhalen.

Met welke vragen kan ik bij Humanitas 
terecht?

- over uw mantelzorg situatie
- informatie over het 

mantelzorgcompliment, respijtzorg
- advies over bijvoorbeeld een 

(her)indicatie of over professionele 
hulp

- een luisterend oor wenst
- u extra ondersteuning wenst 

(praktisch of emotioneel)
- of bepaalde regelzaken overgenomen 

kunnen worden
- u graag eens met andere 

mantelzorgers in contact wilt komen

Mantelzorg spreekuur 
Groningen-zuid

- MFC de Wijert: iedere donderdag van 9 t/m 
12.00 uur.
- Confiance Corpus den Hoorn: iedere 
donderdag van 9 t/m 12.00 uur.
- Maartenshof Hoornse Meer: iedere
woensdag van 9 t/m 12.00 uur.

Of neem telefonisch contact op met 
Humanitas: 050-3126000 / 06-13653792
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BOE

Na een dag hard werken 
ploft hij in zijn relaxstoel en 
kijkt tevreden om zich heen. 
Daar zit hij dan in zijn nieuwe 
huis aan de Oosterweg. Het 
was bikkelen de afgelopen 
maanden maar hij heeft het 
omgetoverd tot een waar 
paleisje voor zijn kinderen, zijn 
meisje en hemzelf. 

Vanaf het eerste moment dat 
hij de etage op de begane 
grond zag wist hij dat het goed 
zat en ook met zijn boven-
buren heeft hij het getroffen. 
Leuke jonge meiden die aan 
het begin van hun werkzame 
leven staan en af en toe een 
biertje met hem drinken als hij 
even staat bij te komen in het 
portiek.

Langzaam dommelt hij weg 
om even later ruw uit zijn slaap 
gewekt te worden. Was het 
een droom, nee, weer hoort 
hij een vrouwenstem gillen. Hij 
kan niet precies horen wat ze 
zegt. Verdwaasd zit hij in zijn 
stoel en vraagt zich af waar 
het gekrijs vandaan komt. Daar 
hoort hij het weer: “Nee, stop, 
niet doen, hou op met slaan.” 
Het is de stem van een van 
“zijn” meiden uit het apparte-
ment aan de achterkant op de 
etage boven hem. Nu zit hij 
rechtop en klaarwakker in zijn 
stoel als hij hoort hoe iets op 
de vloer boven hem aan digge-
len valt en een mannenstem 
hard hoort vloeken. Verdorie, 
ze zal toch niet een gast mee 
naar huis genomen hebben 
die haar nu in elkaar mept! De 
adrenaline stroomt door zijn 
harde mannenspieren. Hij zal 
die gast eens even flink onder 
handen gaan nemen en stormt 

de trap op. Hard bonst hij op 
de deur en schreeuwt: “Doe 
onmiddellijk de deur open 
anders trap ik hem in en jou 
erbij!”  Al na enkele seconden 
gaat de deur op een kier open 
en twee angstige jongensogen 
boven een  boxershort kijken 
hem aan. Even later duikt zijn 
bovenbuurvrouw in een nie-
mendalletje achter de jongen 
op. “Ha buurman, hoe gaat het 
met je, biertje?” Wat zullen we 
nou hebben? Onderzoekend 
kijkt hij haar met open mond 
aan. Nee, geen blauw oog, 
geen tranen. Het moet toch 
niet gekker worden, had hij het 
dan toch gedroomd? “Gaat het 
wel goed met je buuf, moet ik 
die gast eruit trappen voor je?” 
stottert hij. En tot zijn ontzet-
ting beginnen die twee hard te 
lachen en wordt de deur wijd 
open getrokken.

Buuf was met een slaap-
dronken hoofd naar de bad-
kamer gestommeld toen er 
opeens iets om haar hoofd 
fladderde wat haar een ijselijke 
gil ontlokte. Haar nieuwe vlam 
liet deze kans op een goede 
stoere beurt niet aan zich 
voorbij gaan en stormde ook 
de badkamer in. Om aldaar 
een handdoek van het rek te 
trekken en vol overgave de 
kleine fladderende mot eens 
flink te grazen te nemen.
Maar dat vond buuf vreselijk 
zielig en probeerde haar stoere 
adonis van zijn heldendaad te 
weerhouden.

Enigszins bedremmeld valt hij 
even later weer in zijn relaxs-
toel. Wat een anticlimax. 
Maar buuf slaapt vast heel 
goed die nacht, wetende dat er 
twee stoere mannen over haar 
waken.

Het gedicht

Het gedicht van Sifra Kramer, 
Gronings kinderdichter 2011, 
hangt weer aan de gevel van 
Silo Today.
Silo Today moest het verwij-
deren, omdat het bevestigd 
was aan een frame dat de hele 
gevel van het pand besloeg. 
De gemeente achtte dat te veel 
een uitnodiging voor (te) grote 
pamfletten en dus moest het 
weg. 
Het frame was er ooit beves-
tigd voor een doek van Blue 
Moon, een door de(zelfde) 
gemeente in 2001 georgani-
seerde manifestatie over 
architectuur en kunst in het 
Europapark.
De eigenaar van Silo Todat, 
Hent Hamming, heeft het 
frame weggehaald en het ge-
dicht opgehangen aan bouten.

WM
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Buurtoverleg 

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1

20.00 uur

MAANDAG 20 FEBRUARI

Kroeg van Klaas

vrijdag 10 febr
Klaverjassen
inleg 5 euro
aanvang 20 uur

zaterdag 11 febr
Jael
poprock

donderdag 16 febr
Songs & Whispers
aanvang 21.30 uur
Fred Raspail
Zen Elephant
Singer/songwriters

zaterdag 18 febr
Daisy & the Jitterbugs
diversipop

zaterdag 25 febr
Access
pop covers

/www.kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek: 22.30 
uur (tenzij anders aangegeven)
Gratis entree

SERVICE
Telefoon

Alarmnummer 112
Borgmanschool 3128674
SKSG 3137727
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast en Zorg 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
Sozawe 3675000
Huisartsen
- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030
Fysiocompleet 3641922
Geestelijke gezondheidszorg
- Carla Engelsman, Gestalttherapie en  
  coaching 3123544, www.grondonder 
  mijnvoeten.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

Eenmaal.. andermaal…
De oproep van G. Kranenborg in 
de vorige Oosterpoorter is niet 
onopgemerkt gebleven. Twee 
wijkbewoners hebben inmiddels 
aangeboden om bij gladheid 
boodschappen te doen voor 
mensen die minder goed ter 
been zijn. Geweldig!! Op het mo-
ment van de deadline voor deze 
Oosterpoorter vriest het dat het 
kraakt, dus hierbij nog eenmaal: 
leest u dit en durft u in verband 
met de slechte weersomstandig-
heden de straat niet op, schroom 
dan niet om contact op te nemen 
met mevrouw Kranenborg. Dat 
kan per e-mail via hulpopoort@
gmail.com of telefonisch  tussen 
10.00-12.00 op telefoonnummer 
050-3140465.
EWD

 
REUMAFONDS

Wij zijn voor het Reumafonds 
nog op zoek naar collectanten 

voor de Oosterpoort,  
Herewegbuurt en Rivierenbuurt.

De collecteweek is van 12 t/m 
17 maart 2012.

Wilt u ons helpen? 
Neem dan contact op met  

Christina Stam,  
tel. 06 29 34 51 49

Speeltuin Oosterpoort

Maandag
20.00: Klaverjassen en sjoelen. 

Nieuwe deelnemers welkom!
Dinsdag

20.00: Tafeltennisclub
Laatste vd mnd, 20.00:  

Creatieve club
Woensdag

2e, 3e en 5e vd mnd 14.00:  
Kinderactiviteiten 

Iedere woensdag, 20.00 uur: 
Super Bingo
Donderdag

1e vd maand, 20.00:  
Koppelkaarten. Nieuwe deelne-

mers welkom!
2e, 20.00: Bloemschikken

3e, 20.00: vergaderingen, leden 
welkom.
Vrijdag

1x per maand Foto Cursus
zie: www.photo-workshop.nl

Zaterdag
1e vd maand: 19.00: Kinderdisco
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