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Beste Lezer
Als u dit leest, bent u in het gelukkige bezit van de laatste Oosterpoorter van 2012. Ons wijkblad heeft een fantastisch jaar (bijna) achter de rug. Velen hebben daaraan een bijdrage geleverd:
de redactieleden, de adverteerders, de bezorgers en iedereen
die via ingezonden brieven of mails van zich heeft laten horen.
Allemaal heel hartelijk dank daarvoor. Ondertussen dendert de
Oosterpoorter voort. Op twitter hebben we inmiddels 122 volgers
en er wordt gewerkt aan een website waarop reeds uitgekomen
nummers digitaal zijn terug te lezen. Ook voor volgend jaar zitten er mooie dingen in het vat. Want terwijl de donkere dagen
voor kerst en de eerste sneeuwval de wereld steeds zwart-witter
maakt, zien wij de toekomst full colour in. En dat verdient onze
wijk. Tenslotte bestaat ook die niet uit vijftig tinten grijs, maar uit
een kleurrijk geheel van mensen en bedrijven.
Wij wensen u fijne feestdagen en een heel goed 2013

Columns:
Boe
Medewerkers:
Luuk Verpaalen
Druk:
De Marge
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Wil Hekkers
Yacintha Aakster
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Dion Hekkers
Ferri Klootsema

Inleverdatum volgend nummer:
Maandag 31 december 2012

Ellen Westerveld
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BUURTNIEUWS
Werkzaamheden riolering Oosterpoort
beëindigd

Mislukte renovatie
Trompbrug

Op dinsdag 18 december wordt het werk aan de riolering in
de Oosterpoort afgerond. Wethouder Jan Seton zet dan een
regenwaterafvoer naar het Winschoterdiep open. Daarmee
sluit hij officieel het werk af aan het verbeteren van het water- en rioleringssysteem in de wijk.
Na de extreme regenval in
de zomer van 2010 kregen
bewoners en winkeliers aan
de Meeuwerderweg en nabijgelegen straten te maken met
enorme wateroverlast. Het
water liep winkels en woningen
binnen en veel mensen hadden grote schade. Om herhaling te voorkomen zijn toen
verschillende snel te realiseren
verbeteringen doorgevoerd .
Zo werd de waterafvoer verbreed en kwamen er roosterdeksels in de Meeuwerderweg
ter vervanging van de oude
putdeksels.
Regenwater vasthouden
Vervolgens is, in samenspraak
met bewoners en winkeliers,
een groot aantal aanvullende
maatregelen genomen. Zo zijn
in diverse straten tussen Oosterweg en Meeuwerderweg
voorzieningen aangebracht die
zijn bedoeld om te voorkomen
dat regenwater vanuit deze
straten rechtstreeks naar de
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Meeuwerderweg stroomt.
Aansluiting Winschoterdiep
Als laatste onderdeel in het
verbeteren van de afvoer van
regenwater is in de Dijkstraat
een afvoerleiding in de straat
gemaakt, met aan aansluiting
op het Winschoterdiep. Dit
werk leverde gedurende een
flink aantal weken overlast op
voor de bewoners van deze
straat. Met deze maatregelen
en met de vergrote opslagcapaciteit kan in de Oosterpoort
ook bij hevige regenval het
water beter worden verwerkt.
Hiermee vermindert het risico op wateroverlast voor de
Meeuwerderweg.
Loket Beheer en Verkeer
Lezers die nog vragen hebben
over dit werk, kunnen contact opnemen met het Loket
Beheer en Verkeer, telefoon
(050) 3678910. Maar ook als
mensen zien dat een straatkolk verstopt zit, kunnen ze
dat bij dit loket melden.
Of geef zo’n melding
door via MeldStad op de
gemeentelijke website
gemeente.groningen.nl
Twitteren kan ook: @
stadsbeheer050

Afgelopen voorjaar berichtte
de Oosterpoorter meerdere
keren over de renovatie van
het wegdek van de Trompbrug. Nadat de eerste poging
bleek te zijn mislukt, spraken
wij de verwachting uit dat de
tweede poging toch echt voor
verbetering zou zorgen. Van
enige verbetering was toen
wel sprake, maar wie recentelijk over de Trompbrug is
gekomen kan alleen maar
beamen dat het wegdek er
nog nooit zo slecht heeft bijgelegen. Hoe dit komt en wat
er aan gedaan gaat worden
vroegen wij aan Jan ter Beek
van RO/EZ.
“Het is ook ons niet ontgaan
dat de situatie na de renovatie
alleen maar slechter is geworden in plaats van beter. Dit
komt omdat de aannemer de
boel te snel wilde herstellen.
Het vochtgehalte in de houten brugbalkjes was op dat
moment te hoog voor deze
behandeling. Vocht dat wilde
ontsnappen vormde blaasjes
onder de kunstharslaag die
daardoor losliet van de onderlaag en vervolgens direct
werd kapotgereden. Daarom
wachten wij nu met herstelwerkzaamheden totdat het
warmer en droger is. Op zijn
vroegst is dit in de lente van

2013. Dan halen we alle lagen
eraf en beginnen nogmaals
helemaal opnieuw. Wij rekenen
erop dat driemaal scheepsrecht is.”
Wij van de Oosterpoorter hopen dit natuurlijk ook, al durven
wij ons niet meer te wagen aan
enige voorspelling. Het goede
nieuws is dat de kosten van
deze operatie voor rekening
van de aannemer zijn, maar
het valt natuurlijk niet te vermijden dat het verkeer tijdens de
werkzaamheden wederom een
omweg zal moeten kiezen.
CvdL

Rectificatie
Excuses, Jos Schuurman.
Onder de foto van Kes Bosma
in het vorige nummer is het
onderschrift weggevallen.
Er had bij vermeld moeten worden: Portretfoto uit 1999.
Door Jos Schuurman van
fotoburo FPS.

Sinterklaas in de Oosterpoort
Ook dit jaar werden de kinderen uit de Oosterpoort weer
uitgebreid bezocht door de
Goedheiligman.
Op 25 november had de Speeltuinvereniging een ballonnen
pipo uitgenodigd die de prachtigste creaties maakte voor alle
kinderen en iedereen, ook de
ouders, hard liet schateren.
Maar ook hij schrok zich een
hoedje toen er hard op de deur
werd gebonsd en Sinterklaas
met zijn twee knechten binnenkwam. Voor alle kinderen waren
er prachtige cadeaus en er werd
hard gezongen.
Het KCO deed hier niet
voor onder. Zij hadden, net als vorig jaar,
de huiskamer van Sinterklaas weer prachtig
versierd en met veel
lawaai reden de Pieten
op grote trucks door de
wijk. In de huiskamer
aangekomen konden de
kinderen genieten van
de voorstelling “Een dag
uit het leven van Sinterklaas”, waar ze enorm
van genoten hebben.
En ook hier had de Sint
voor alle kinderen weer
een schitterend cadeau
meegebracht.
Op zijn verjaardag bezochten Sinterklaas en
zijn Pieterbaas uiteraard
ook nog de Borgmanschool alvorens zij moe
maar voldaan weer terug
stoomden naar Spanje.
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van twee lagen met 216 parkeerplaatsen en een Park and
Ride (P+R)-functie. Daarboven een begane grond en vier
verdiepingen. Het totale bruto
vloeroppervlak is circa 17.000
vierkante meter.

GEMEENTENIEUWS
Nieuw kantoor
Europapark
Donderdag 22 november
is het hoogste punt bereikt
van het nieuwe kantoor van de
gemeente Groningen op het
Europapark. Wethouder Ton
Schroor gaf persoonlijk het
sein om het laatste constructieelement op zijn plaats te hijsen. In het nieuwe kantoor aan
het Harm Buiterplein komen
met name medewerkers van
Sociale Zaken en Werk te
werken.
De nieuwbouw onderscheidt
zich door haar duurzame karakter. Het gebouw is compact,
heeft een goed geïsoleerde
schil en oogt groen door binnentuinen, atria en een vegetatiedak.

Regels voor vreugdevuren en vuurwerk
Vreugdevuren zijn in principe
niet toegestaan. De politie
grijpt onherroepelijk in als dergelijke vuren gevaar opleveren voor huizen, gebouwen,
mensen en dieren, het verkeer
belemmeren of de openbare
orde verstoren. Ook vreugdevuur op asfalt is niet toegestaan. Houd er rekening mee
dat de kosten van de geleden
schade verhaald worden op de
veroorzaker.
Vuurwerk
Je moet minimaal 16 jaar zijn
om vuurwerk te mogen kopen
Vuurwerk mag alleen vanaf
zaterdag 29 december a.s.
6

Een zogeheten 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++.
Ontwerp
Het nieuwe kantoor wordt een
uitnodigend en transparant
gebouw, met een laagdrempelig karakter. De door Meyer en
Van Schooten Architecten ontworpen nieuwbouw krijgt een
ondergrondse parkeergarage
worden verkocht. Vuurwerk
afsteken mag tussen
10.00 uur ’s ochtends op 31
december en 02.00 uur ’s
nachts op 1 januari Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.
Vuurwerkafval laten liggen is
gevaarlijk
Na de jaarwisseling blijft er
veel afval van vuurwerkafval
op straat liggen. Dit vuurwerkafval is gevaarlijk! Help mee
ongelukken te voorkomen en
ruim samen met uw buren het
vuurwerkafval op. Koopt u uw
vuurwerk bij de erkende vuurwerkhandel, dan krijgt u een
vuurwerkafvalzak. Deze is bedoeld voor het vuurwerkafval.
Veeg op 1 januari a.s. even uw
stoep schoon en zet het afval
in deze speciale zak bij het
huisvuil. Dat voorkomt ongelukken en zorgt dat uw straat

Planning
BAM Utiliteitsbouw startte met
de bouw op 8 september 2011.
Inmiddels is er al veel werk
verzet en zijn in de staalconstructie de contouren van het
nieuwe gebouw al zichtbaar.
Eind januari 2013 is het gebouw wind- en waterdicht.
Volgens planning worden het
casco en de gebouwgebonden
installaties 1 juli 2013 opgeleverd. Uiterlijk 1 december 2013
zullen ambtenaren hun intrek
nemen in het nieuwe gebouw.
Bron: Gemeentenieuws

weer schoon en veilig is.
Belangrijke telefoonnummers
rondom Oud en Nieuw
Hebt u een vraag of wilt u iets
melden? Dan kunt u bellen
naar:
Milieudienst-grofvuil
(050) 3671000, bereikbaar op
werkdagen tijdens kantooruren
Meldpunt Overlast en Zorg
(050) 587 58 85, bereikbaar op
werkdagen tijdens kantooruren
Loket Beheer en Verkeer
(050) 367 89 10, bereikbaar op
werkdagen tijdens kantooruren
Politie (0900) 8844, voor niet
spoedeisende zaken, bereikbaar 24 uur per dag
Alarmnummer 112, spoedeisende hulp (politie, brandweer,
ambulance) bereikbaar 24 uur
per dag.

Jouw kerstvakantie
‘Opzngronings’!
Ben je tussen de 10 en 23
jaar? Dan kun je ook dit jaar
jouw kerstvakantie weer helemaal ‘Opzngronings’ vieren!
Zodra de scholen de deuren
sluiten op vrijdag 21 december,
gaat Opzngronings opnieuw
los met een giga-vakantieprogramma voor alle Groningse
jongeren! Naast het kerstvakantieprogramma van het MJD
Jeugd- & Jongerenwerk voor
alle Stadjers , is er ook in elke
woonwijk een apart aanvullend
programma.
Dance Battle
Welke groep danst het beste
en wint de eerste prijs? Kom
kijken naar de show van de
acht dansgroepen uit verschillende Groningse wijken. Er
zijn ook gastoptredens en een
vakkundige jury. Waar en wanneer? Zaterdag 22 december,
Springerzaal Martiniplaza. Entree vanaf 13.30 uur. De show
duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Je hoeft je niet op te geven. De
toegang is gratis.
Schaatsen & Zwemmen
Maandag 24 december kun je
naar Sportcentrum Kardinge.
Sommige wijken gaan schaatsen, anderen zwemmen en
een aantal zelfs allebei! Meedoen kost €1, - voor schaatsen
óf zwemmen. Voor schaatsen
én zwemmen betaal je €2, -.
Schaatshuur €1, - extra. Je
moet je van tevoren opgeven.
Kerstvoetbaltoernooi
Donderdag 27 en vrijdag 28
december gaan we zaalvoetballen. Donderdag zijn de voorrondes in de sporthallen Beijum, Vinkhuizen en Corpus den
Hoorn. Er zijn drie leeftijdsca-

tegorieën: 10 – 12 jaar, 13 – 15
jaar en 16 – 18 jaar. De finales
van alle categorieën zijn op 28
december in de Sporthal van
het Alfa College in Kardinge.
Speel mee of kom kijken naar
de wedstrijden!
Tijdens de finaledag kun je
behalve voetballen ook koken, gamen, panna spelen en
nog veel meer! Deelname is
gratis. Geef je met je team op
via www.opzngronings.nl, bij
je jongerenwerker of je buurtsportwerker.
Chicks in the City
Ook dit jaar weer de supergezellige middag ‘Chicks in the
City’ in Huize Maas. Donderdag 3 januari, van 14.00 tot
17.00 uur staat de discotheek
compleet in het teken van
meidendingen. Nagels, haar,
make-up, sieraden, cupcakes,
tassen, dans en nog veel
meer! Let op: Girls only, 10 t/m
16 jaar! Toegang is gratis. Opgeven van tevoren kan, zodat
je vanuit je wijk naar de Vismarkt komt. Of je komt, zonder
je op te geven, zelf naar Huize
Maas.

Parkeren Europapark
Het college van B&W wil bij het
P+R-terrein P3 bij het Europapark betaald parkeren invoeren
voor parkeerders die geen
gebruik maken van de P+R
Citybus. De geplande ingangsdatum is 22 maart 2013, als de
gemeenteraad akkoord gaat.
Voor parkeerders die gebruik
maken van de P+R Citybus
blijft parkeren gratis. Op het
terrein worden slagbomen
geplaatst en betaalautomaten
die herkennen of er gebruik is
gemaakt van de P+R Citybus
of niet.
FC Groningen
Het tarief voor parkeren op
P3 wordt gelijkgesteld aan dat
van de Euroborggarage P1.
Daarnaast wordt een evenemententarief ingevoerd tijdens
thuiswedstrijden van FC Groningen. Dat is een vast tarief
van 5 euro. Daarmee kunnen
voetbalfans vanaf twee uur
voor tot twee uur na de wedstrijd parkeren.

Kerstplaza
Traditiegetrouw gaan tieners
vanuit alle wijken naar Kerstplaza in Martiniplaza, de
grootse indoor-kermis van
Nederland. Dit jaar op vrijdag 4
januari. Ben je tussen de 10 en
14 jaar en wil je mee? Geef je
dan vooraf op. Inschrijfgeld is €
2, - p.p.
Informatie en aanmelden
Op www.opzngronings.nl staat
alle informatie over dit kerst
vakantieprogramma. Op www.
check050.nl vind je de specifieke activiteiten in de Oosterpoort.
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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

Bewoners Helpman tegen tunnel onder
spoor
Meer dan 500 mensen waren donderdagavond 22 november naar de bijeenkomst in Martiniplaza gekomen vanwege
de nieuwe plannen rond de zuidelijke ringweg. De meesten
kwamen uit Helpman uit zorg over en protest tegen een tunnel tussen de Helperzoom en het industrieterrein ten oosten
van de spoorlijn Groningen – Assen en Hoogezand.
De nieuwe wethouder van
verkeer, Joost van Keulen,
vertelde de zaal ook niet erg
geporteerd te zijn van een
tunnel, maar bij hem ging het
vooral om de plek waar die
moet komen. Op zijn verzoek
studeert de stuurgroep een
maand langer over de kwestie.
Hij was niet blij met de actie
om de vernieuwing van de
ringweg af te blazen.
Voor de bijeenkomst hadden
buurtorganisaties en de Leefgroep Zuidelijke Ringweg huisaan-huis een poster verspreid
met de oproep geen nieuwe
ringweg aan te leggen. Vooral
om verkeersoverlast straks
door de wijken te voorkomen.
Bij veel mensen is de poster
achter het raam te zien. Informatie uit de gemeenteraad
leert echter dat het afblazen
van de verbetering van de
zuidelijke ringweg geen gehoor
zal vinden.
Ook opties als een lange
tunnel tussen pakweg het
Stadspark en het Europaplein,
of een ringweg ten zuiden
van Groningen (over Haren’s
grondgebied) komen er niet
meer aan de orde.
Vertienvoudiging
Het extra verkeer komt ondermeer omdat de ringweg minder
aansluitingen krijgt om de stad
in of uit te komen.

Zo vervalt de aansluiting op
de Hereweg en de op- en afrit
bij de Oosterpoort. Daarvoor
in de plaats is een aansluiting
van de A28 op de Vondellaan
gepland.

Van daar af is een weg langs
de Maaslaan gedacht van en
naar de Hereweg. Het levert
ter plekke in de Vondellaan
een vertienvoudiging van het
verkeer op!
Omdat de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg ook vindt dat dit
te veel is, stelt ze de bouw van
de hierboven genoemde tunnel
voor. Mede om de toekomstige
sluiting van de spoorwegovergang tussen Helperzoom en
Esperantostraat te compenseren. De plaats is nog niet bepaald, maar de voorkeur gaat
uit naar een onderdoorgang in
het verlengde van de Helper
Brink.

Scholen
Uiteraard zal dit meer verkeer
aantrekken op de wegen tussen de Hereweg en de Helperzoom. Sommige bewoners
wezen erop dat aan de Helper
Brink vier scholen staan. Veel
aanwezigen zeiden zeer tegen
de tunnel te zijn. Het wijkteam
Helpman meldde op de bijeenkomst dat volgens hun peiling
zo’n 90 procent van de Helpenaren tegen een dergelijke
tunnel is.

Een enkeling opperde het verkeer te spreiden in de Helperwijk en vrachtauto’s te weren.
Uit de Oosterpoort kwam de
suggestie de spoorwegovergang bij de Eserantostraat te
laten bestaan, ook al zal hij
dan voor meer dan de helft van
de tijd dicht zijn.
Wordt zeker vervolgd!
Wim Maat
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ADVERTORIAL
Beeldschermklachten: arm nek en
schouders
Bijna iedereen heeft op zijn
werk of thuis een computer. En steeds meer mensen
krijgen daardoor klachten.
Hoe ontstaan deze klachten
en wat kun je er aan doen?
Jean-Luc Beuker van Fysiocentrum Hereweg weet er
alles van.
Voorbeelden
Voorbeelden van beeldschermklachten zijn: hoofdpijn, brandende ogen, pijn aan nek/
schouders/pols, soms met
uitstraling naar de armen.
Jean-Luc Beuker: “De fysieke
werkplek is een belangrijke
factor. Je zit voorovergebogen
of scheef. Of je stoel staat te
hoog of te laag. Soms zitten

Stijging
parkeertarieven
De tarieven van de parkeergarages van de gemeente
Groningen stijgen in 2013
met 4 procent. Daarnaast
krijgen de garages Damsterdiep, Oosterpoort, Circus en
Boterdiep een zogeheten ‘1
euro tarief’: per 1 euro mag
de parkeerder een bepaald
aantal minuten parkeren.

mensen zelf onderuitgezakt of
met opgetrokken schouders.
Dit zijn een paar voorbeelden
die op termijn klachten kunnen
geven.”
Klachten voorkomen
Het wordt problematisch als
deze klachten vervelend worden. Hoe voorkom je dat?
Ga regelmatig van houding
wisselen en neem pauzes.
‘De volgende zithouding is de
betere’. Drink regelmatig een
glas water, dan moet je ook
vaak even naar het toilet. Zet
je telefoontoestel links van je
computer. Zorg dat je rechtop
zit met je knieën en je bovenbenen onder een hoek van 90
graden en je bovenlichaam
ontspannen.
Hulp inschakelen
Jean-Luc Beuker: “Zoek bij
klachten hulp of vraag bij
onduidelijkheden! Wij zien erg
veel mensen in de praktijk met
dit soort klachten. Belangrijk is
aantrekkelijker te maken voor
abonnementhouders, gaan
de tarieven daar juist omlaag.
De prijzen voor deze garage
worden daarmee gelijkgetrokken met de tarieven voor de
nieuwe Damsterdiepgarage.
1 euro tarief
Met het ‘1 euro tarief’ voor vier
parkeergarages zet de gemeente een eerste stap naar
‘parkeren per minuut’.

De prijsstijging van vier procent
bestaat uit de jaarlijkse prijsindexatie en de doorberekening
van de btw-verhoging (van
19% naar 21%). Hij gaat gelden voor de tarieven voor kortparkeren en voor abonnemen- Een parkeermeter
ten. Om de Oosterpoortgarage Foto: rtvnoord.nl
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foto: “De fysieke werkplek is vaak
de boosdoener.”

een juiste aanpak met behandeling, instructies en training,
zodat je weet wat goed is bij
beeldschermwerk. We geven
ook oefeningen voor thuis. Regelmatig bekijken wij werkplekken die met simpele middelen
aangepast kunnen worden. Zo
voorkom je klachten maar ook
vermindering van klachten.”
Fysiocentrum Hereweg. Hereweg 8, Groningen
Tel. 3134636.
www.fysiocentrumhereweg.nl
Dat laatste is een wens van de
gemeenteraad. Deze nieuwe
tariefstructuur gaat gelden voor
de garages Damsterdiep, Oosterpoort, Circus en Boterdiep
en het parkeerterrein Zaanstraat. Met de nieuwe tarieven blijven de parkeergarages
concurrerend ten opzichte van
de andere exploitanten in de
gemeente Groningen. Ook na
de instelling van dit ‘1 euro
tarief’ ligt het uurtarief van de
gemeentelijke parkeergarages
tussen de 9 en 13% lager ten
opzichte van de tarieven van
Q-Park.

Graansilo:
broeiplaats van de
Oosterpoort

De Silo Sessions XXL
10 januari - 12:00 uur
11 januari - 12:00 uur
12 januari - 12:00 uur

De Graansilo aan de Griffeweg
herbergt steeds meer activiteiten. Kenden we al het bureau
Adfo Movere en lunchcafé Silo
Today, inmiddels hebben ook
schoonheidsstudio May’s inner
beauty en het evenementenbureau MusicMatch hun thuishaven in het markante pand
aan het water gevonden. En
dat zorgt voor veel reuring aan
de kop van de Meeuwerderweg. Deze keer belichten we
de Silo Sessions XXL tijdens
Eurosonic/Noorderslag. Deze
waren vorig jaar een groot succes. Reden om dit jaar weer
flink uit te pakken op 10, 11 en
12 januari.

Graansilo Groningen /
MusicMatch
Griffeweg 4
E: info@music-match.nl

Nina June
3FM’s Serious Talent Nina
June, de platinablonde singersongwriter die eerder te zien
was in De Wereld Draait Door
is één van de artiesten die
op 10 en 11 januari te zien
is tijdens Silo Sessions XXL.
Verder zijn te gast, o.a: Faisal,
Sofie Letitre, Sunday Sun en
Qeaux Qeaux Joans.

Foto: Silo Sessions XXL - Nina June

Artiesten die meedoen aan de
Silo Sessions XXL worden in
de watten gelegd. Ze krijgen in
de Graansilo naast een podium
een schoonheidsbehandeling
(door May’s inner beauty) en
aandacht in de media (door
o.a. OOG radio). Lunchcafé
Silo Today zorgt voor de innerlijke artiest (en bezoeker).

Gratis toegang
De maandelijkse Silo Sessions
zijn doorgaans gratis toegankelijk. Kosten voor programmering, techniek en promotie
worden door het bedrijfsleven
gedragen. De organisatie is
nog op zoek naar bedrijven die
zich herkennen in leveren van
Beste Singer-Songwriters
maatwerk en daarnaast ambivan Nederland
tieus talent een podium willen
In navolging van het succesbieden. Hiernaast werkt de
volle Tv-programma van Giel
Silo Sessions met het systeem
Beelen is de Graansilo op
zaterdagmiddag 12 januari het van waardebepaling achteraf,
waarbij het publiek uit blijk
toneel van De Beste Singervan waardering een vrijwillige
Songwriters van Nederland.
Op uitnodiging van de Groning- donatie kan doen. De artiesten
nemen hun positieve ervarinse deelnemer Maarten Jacobi
gen mee het land is, wat tot
komen de muzikanten bijeen
spontane aanmeldingen van
voor een soort reünie. Verder
zijn onder andere te gast Wyke andere artiesten leidt. Sfeerimpressies zijn na afloop te bekijvan Weelden, Linda Kreuzen
ken en beluisteren via
en Rogier Pelgrim.
www.silosessions.nl/videos

Silo Today
Zaterdag 9 februari 2013 komt
Beatrice Boucher – astrologe
te Arnhem – in Silo Today een
lezing houden over ‘Schoonheid en astrologie’’.
Ook kun je kennismaken met
astrologie door een miniconsult
te nemen in de middag.
Beatrice kan je dan in een
kwartier dingen vertellen die je
misschien verheldering geven
in je situatie. Misschien vind je
het gewoon leuk om eens te
proberen of wil je liever luisteren en lunchen, een garra rufa
fisch behandeling nemen of
een schoonheidsbehandeling
die astrologisch gezien bij je
past ondergaan bij May’s Inner
Beauty.
Verder is er een leuke schoonheidsmarkt in ons theater, met
make up en sieraden etc.
Voor exacte tijden van de
lezing en de consulten graag
contact opnemen met José
06-51208521 (Silo Today) of
kijk op onze website www.
silotoday.nl.
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Bert Nijmeijer schrijft biografie
over Anton Heyboer
Onlangs kwam de biografie van Anton Heyboer uit, geschreven
door Oosterpoorter Bert Nijmeijer. De meeste mensen kennen
Heyboer vooral als die exentrieke kunstenaar die samen met zijn
vijf vrouwen een soort kluizenaarsbestaan leidde. Hoewel die
‘kluizenaar’ dan wel weer gretig zijn verhaal vertelde aan allerlei televisiemakers zoals Ivo Niehe en Henk van der Meijden, en
daarbij zijn eigen kunst niet erg serieus leek te nemen. Wie was
die man echt en waarom intrigeerde hij Bert Nijmeijer zo dat hij er
zes jaar voor uittrok om zijn leven en motieven uit te pluizen?
“Eigenlijk had ik in eerste instantie hetzelfde beeld van Anton
Heyboer als de meeste mensen”, vertelt Bert. “Mijn interesse
werd pas gewekt toen ik via mijn
toemalige werkgever HP de Tijd
een manuscript in handen kreeg
van de tweede vrouw van Heyboer, Erna. Zij was in de jaren 50
met hem getrouwd, voordat hij
die latere vrouwen leerde kennen. Heyboer vertelde op zijn
eigen internetsite veel over zijn
jeugd, het werkkamp waar hij in
had gezeten, zijn opname in een
psychiatrische kliniek en zijn vijf
vrouwen. De periode dat hij met
Erna getrouwd was sloeg hij echter helemaal over. Zij voelde zich
hierdoor behoorlijk gepasseerd
en besloot er een boekje over te
schrijven. Daaruit bleek dat het
vroeger eigenlijk een veel interessantere man was dan die ietwat
clownesque figuur die iedereen
kende; een knappe, charismatische man die goed bevriend was

met Godfried Bomans en Harry
Mulisch. Iemand die anderen inspireerde en wereldwijde bekendheid verwierf met zijn etsen, die in
de jaren 60 in alle wereldsteden
werden geëxposeerd. Voor HP
De Tijd heb ik Erna toen geïnterviewd. Een uitgever die ook net
haar manuscript had gelezen,
nam daarna contact met mij op
met de vraag of ik er niet eens
wat dieper in wilde duiken. Dat
heb ik dus gedaan, met dit boek
als gevolg.”
Een biografie is zoiets veelomvattends. Hoe pak je dat eigenlijk aan?
“Je begint met alles te lezen wat
er over diegene is geschreven;
archieven, krantenartikelen,
internet. Daarna probeer je met
mensen in contact te komen
die hem goed hebben gekend.
Daarbij moest ik opschieten want
Heyboer is geboren in 1924,
dus zijn generatiegenoten zijn al
behoorlijk oud. Ik kende natuurlijk
zijn tweede vrouw en via haar ontmoette ik weer mensen die hem
ook gekend hebben, huisgenoten,
vrienden e.d. Ik heb Mulisch nog
gebeld, maar die wilde helaas niet
meewerken. Zijn vrouwen heb ik
wel een paar keer ontmoet. Zij
wonen nog steeds met zijn vijven
op het terrein in Den Ilp.”
Wat vind je het opmerkelijkst
aan het leven van Anton Heyboer?
“Zijn autenthiciteit. Al vanaf zijn
vroegste jeugd heeft hij zich
afgezet tegen alles wat gangbaar
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was; zijn ouders, de maatschappij, noem maar op. Hij hield er
compleet eigen theorieën op na,
die voor anderen meestal onbegrijpelijk waren.
Men denkt vaak dat hij primitief
leefde maar dat was helemaal
niet zo. Hij had zo zijn grillen en
wist soms van gekkigheid niet wat
hij met zijn geld moest doen. Dan
kocht hij bijvoorbeeld een partij
televisies en stapelde ze op in
zijn huis. Zo konden ze met z’n
allen tv kijken zonder te zappen.
Dat was nog voor de afstandsbediening. Ze hebben zelfs extra
stroomkabels moeten aanleggen
om het terrein van voldoende
energie te kunnen voorzien. Of hij
kocht een heleboel legertrucks,
die hij het terrein opreed totdat ze
in de modder wegzakten. Daar
bleven ze dan staan totdat het
huis er omheen werd gebouwd.
Maar hij had ook een hekel aan
wc’s. In alle panden waar hij gewoond heeft, sloopte hij als eerste
de wc eruit. Op het hele terrein in
Den Ilp was dan ook geen wc te
bekennen, èn geen stromend water. Dat is dan weer wel behoorlijk
primitief.”
Welk beeld van Heyboer wilde
jij met je boek neerzetten?
In de late jaren 50 en de jaren
60 was Heyboer een beroemd
kustenaar wiens werk over de
hele wereld werd geëxposeerd.
Uiteindelijk is het belang van hem
als groot kunstenaar een beetje
ondergesneeuwd geraakt, mede
door zijn kolderieke optredens op
televisie. Een mens wordt vooral
herinnerd zoals hij op het laatst
was. Springt iemand aan het eind
van zijn leven van een flat, dan
herinnert men zich vooral dat.
Bij Heyboer is dat het beeld van
de man met vijf vrouwen die zijn
eigen realiteit had gecreëerd en in
twee minuten een ‘kunstwerk’ produceerde. Hoe het zo is gekomen
vraagt niemand zich meer af. Dàt
beeld heb ik willen schetsen.”
Carolina van der Lande

Erik: “Per februari of maart
komt er een nieuwe winkel in,
maar tot die tijd wil ik het pand
Vrijmarkt Oosterpoort niet leeg laten staan, dat is niet
goed voor de buurt en niet goed
Zaterdag 1 december opende voor de ander ondernemers.
in het voormalige Kaes- &
Afgelopen zaterdag was het al
Stoethuus een nieuw fenoeen drukte van belang, natuurmeen: de Oosterpoort Vrijlijk ook omdat Sinterklaas in het
markt. Een plek voor Ooster- pand aan de overkant zat.
poorters om hun overtollige
Iedereen kan bij de Vrijmarkt
spullen of restpartijen te ver- Oosterpoort een tafel huren.
kopen, koopjes te scoren en Het maakt niet uit wat je vebuurtgenoten te ontmoeten.
rkoopt, een partij boeken, de
Tripjes naar de rommelmarkt inhoud van je zolder, cd’s of
in Eelde zijn niet meer nodig; kunst. Zelf heb ik er een partij
voorlopig kun je voor vraag
kleding en allerlei andere zaken
en aanbod terecht in onze
liggen voor een zacht prijsje. De
eigen Oosterpoort!
kachel brandt er en er zijn wc’s,
dus aan luxe geen gebrek. Zo’n
Het pand aan de Meeuweroverdekte marktplaats brengt
derweg 109 werd al een tijd
reuring in de buurt en dat vind
niet gebruikt. Zonde, vond Erik ik alleen maar mooi!”
Agema, en hij bedacht een
plan om er een goede invulling De Oosterpoort Vrijmarkt is
aan te geven, een vrijmarkt
voorlopig iedere vrijdag en
voor en door Oosterpoorters.
zaterdag open vanaf 10:00 tot

ZAKENNIEUWS

17:00.uur. Een kleine tafel
huren van 90 x90 cm kost 20
euro per dag of 30 euro voor
twee dagen. Een grote tafel
van ruim 2 meter huur je voor
40 per dag of 75 voor twee
dagen. Voor aanmelden en
informatie kun je terecht bij
Erik Agema, telefoonnummer
06-14384883

WEBSTRUNEN
Op www.jouwstad.eu vind je allerlei informatie over jouw stad Groningen. Algemeen nieuws, politieberichten maar ook informatie over kunst,
uitgaan, sport en wetenschap. De informatie is behoorlijk divers. Ben je
geïnteresseerd in rechtspraak, dan vind je er de verslagen van spraakmakende zaken. Wil je meer weten over uitgaan, lees dan wat er in de
theaters, musea en op muziekgebied gaande is.
De site is overzichtelijk en wordt duidelijk gemaakt door een stel enthousiaste Groningers die hun kennis en informatie graag willen delen met
zoveel mogelijk stadsgenoten. Zelfs het actuele weer hebben ze geïntegreerd. En als je nog iets mist of ergens commentaar op wilt leveren, dan
stuur je gewoon een twitterbericht.
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Maakt meer van uw werk

gewoon in je eigen buurt
Kerstkaarten
Wij maken van een foto of een
tekening uw persoonlijke Kersten/of Nieuwjaarskaart:
50 ansichtkaarten
A6 eenzijdig full colour
bij 50

€ 0,35

p.st.

50 openslaande kaarten,
A6 (full colour/zwart wit)
bij 50

€ 0,79

p.st.

printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen

Studenten

Studentenkaart? 10% korting
op kopiëren, printen en inbinden.

Onze openingstijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag:
08.00 - 18.00 uur
en zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

Oosterweg 120, 9724 CM Groningen
Tel. 050 - 318 78 40
Website: www.copysystems.nl E-mail: info@copysystems.nl

Onbetwist

uw Frietspecialist
52keerperjaareennieuwmenuvandeweek
365 keer per jaar een tip van de dag
f

t
h
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s
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t
i
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e
t
pres kwalit servicebewust

atie
v
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DeEnigecafetariainde
provincie meteen
Snackster2008/2009.
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Meeuwerderweg 112
Groningen
tel: 050-3133120

GEDICHT

Winschoterdiep,
jij bent het die mij
roept naar lagere diepten
en grotere hoogten.
Jij, vriend
bent er altijd
benijd me niet
zoals ik jou.
Jij traag stromende
zilverblinkende voor
eeuwig en altijd vriend.
Andras Mebius

Groningse buurtcentra hebben eigen
geschillenreglement!
De Groningse buurtcentra –
verenigd in het Buurtcentra
Besturen Overleg Groningen
(BBOG) – hebben een gezamenlijk geschillenreglement
vastgesteld.
Hoewel er de afgelopen jaren
weinig geschillen hebben gespeeld tussen bezoekers van
de wijkaccommodaties en de
accommodatiebesturen, heeft
het BBOG gemeend dat er
voor alle aangesloten wijkaccommodaties een eenduidige
geschillenregeling in het leven

moet worden geroepen.
Reden van deze regeling is
dat gebruikers van een accommodatie nu geen mogelijkheid
hebben om hun conflict aan
een onafhankelijke instantie ter
beoordeling voor te leggen. Met
deze regeling wordt deze mogelijkheid wel geboden.
De regeling houdt in het kort in
dat een conflict tussen bezoekers en het bestuur van een
wijkaccommodatie dat niet via
onderling overleg kan worden
opgelost, bij het BBOG-bestuur kan worden gemeld. Het
BBOG-bestuur benoemt een
geschillencommissie bestaande
uit BBOG-leden. Bestuursle-

den van de wijkaccommodatie waar het conflict speelt
mogen geen zitting nemen in
deze commissie. De geschillencommissie onderzoekt het
geschil en doet een bindende
uitspraak.
Met het bieden van deze
mogelijkheid verwacht het
BBOG enerzijds dat conflicten
tussen bezoekers van wijkaccommodaties en de besturen
daarvan op een bevredigende
wijze worden opgelost, en
anderzijds dat een bijdrage
wordt geleverd aan de verdere
verbetering van de kwaliteit
van de wijkaccommodaties.
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Hinke Posthuma, kunstenaar en
Oosterpoorter
Hoewel Friezin van geboorte, kun je Hinke Posthuma inmiddels een echte Oosterpoorter noemen. Sinds 2000 woont zij in
de buurt, eerst in een soort schippershuisje op Jacobsstraat
1/1, daarna vanaf 2002 in de Warmoesstraat, boven het Grafisch
Centrum. Dochter Lena is geboren in de Jacobsstraat en zat tot
2011 op de Borgmanschool. Inmiddels is zij 13 jaar en fietst elke
dag naar de middelbare school. Wanneer ze geen huiswerk heeft,
helpt ze bij de bloemenhandel op de hoek.
Hinke houdt van de buurt. Ze doet
er boodschappen en maakt graag
her en der een praatje. Ze ziet
de buurt veranderen: ze zag de
slager, groenteboer en haar geliefde stoffeerderij vertrekken. De
biologische winkel zag ze komen
en weer verhuizen. Ze maakte
wilde feesten mee in de Silo aan
de kop van de Oosterpoort. Ze
komt graag in café Merlijn en je
kan haar regelmatig langs zien
fietsen met een stapel schilderijen
in de fietsmand. Toch weet niet
iedereen wat ze precies doet.
Hinke Posthuma werd in 1971 geboren in het Friese Lemmer, waar
haar ouders een kunstnijverheidszaak runden aan de Oude Sluis.
Hier verkochten ze onder meer
Hindeloper schilderwerk, gemaakt
door vader Klaes. In 1974 verhuisde de familie naar Menaldum,
waar Hinke’s vader zich verder
toelegde op het restaureren van
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onder andere Friese klokken.
Hinke hielp regelmatig bij allerlei
klusjes en bleek een handige
kracht. Ze kon goed overweg met
textiel en ze bracht vele uurtjes
door achter de naaimachine.
Maar haar liefde bleek te liggen
bij de beeldende kunst.
Begin van de negentiger jaren,
besloot ze vanuit Parijs, waar
ze op dat moment au-pair was,
toelatingsexamen te doen voor
Academie Minerva in Groningen.
Ze werd toegelaten en studeerde
in 1996 af. Tot 2009 werkte ze
in een atelier in het oude doveninstituut van Henri Gyot in de
Oude Kijk in ’t Jatstraat. In eerste
instantie maakte ze voornamelijk linoleumsneden en etsen in
krachtig zwart-wit met een vaak
heftige lading. Later kreeg de
schilderkunst steeds meer haar
aandacht. Ze bekwaamde zichzelf hierin en ook de thematiek
nam een andere wending: het zo
karakteristiek mogelijk neerzetten
van dieren, mensen en voorwerpen die haar aanspreken.
Tegenwoordig schildert Hinke
vooral met olie- of acrylverf. Sinds
2009 doet ze dit in haar atelier in
culturele broedplaats Het Paleis
(het voormalig Chemisch Laboratorium van de RUG) aan de
Bloemsingel. Op deze sfeervolle
plek maakt ze levensechte portretten van mensen en dieren,
maar ook stillevens en landschappen. Katten, geiten en schapen
genieten haar voorkeur: eigenzinnige dieren met rare fratsen. Van
de geportretteerden wil ze de
eigenheid laten zien. Deze komt

extra krachtig naar voren doordat
ze de achtergrond neutraal houdt
of abstraheert. De voorwerpen
in haar stillevens zijn door haar
zelf verzameld. Waarbij ze belang
hecht aan zowel formele aspecten
(vorm, lijn en kleur) als persoonlijke aspecten (herinneringen,
voorliefde).
Naast haar zelfstandige werk is zij
ook betrokken geweest bij opdrachten van haar vader. Ze hielp
bij het maken van een monumentale oriëntalistische wandschildering voor de Dining Room van het
cruiseschip de MS Rotterdam en
decoreerde met hem een aantal
kamers van Hotel Courage in
Nijmegen in Romeinse stijl. Hinke
heeft onder andere geëxposeerd
bij verschillende galeries en haar
was werk drie keer te zien op de
Realismebeurs in Amsterdam.
Hinke´s atelier is te bezoeken
tijdens de culturele zondagen van
Het Paleis. Op 16 december vindt
die weer plaats. Kijk voor verdere
informatie op www.hinkepost
huma.com en op facebook/ atelier
hinke posthuma.
Tekst: Beeldtaal,
Sjoukje Posthuma Amsterdam

XXXBOE
De nieuwjaarsreceptie
Ze lopen de deur niet plat bij elkaar maar sinds ze, alweer jaren
geleden, naast elkaar kwamen te wonen in de Blekerslaan is het
een traditie geworden. De eerste zondag van het nieuwe jaar
gaan ze samen naar de Nieuwjaarsreceptie in de Oosterpoort.
Mooie gesprekken voeren ze dan.
Zoals vorig jaar toen ze het hadden over eerlijkheid. “Voor mij is
het belangrijk dat ik mezelf altijd in de spiegel kan blijven aankijken”, had buurman toen gezegd. “Helemaal mee eens”, had hij
beaamd, “soms doet de waarheid vertellen de ander een beetje
pijn, maar beter dan dat ze je een huichelaar noemen.”
Waarop ze geproost hadden op de eerlijkheid en op het feit dat
ze in zo’n mooie stad wonen. Welke andere stad biedt nou zijn
inwoners zo’n prachtig feest en ook nog op zo’n toplocatie?!
De teleurstelling was dan ook groot toen hij in de krant las dat
de stad geen geld meer had voor dit feest. Per direct werd het
afgelast.
Ronduit verbijsterd echter was hij toen hij enkele dagen later
in diezelfde krant las dat de stad voor de drie vertrekkende
wethouders, die zelf nota bene ontslag hadden genomen, een
afscheidsfeest organiseerde. Niet één sober feestje voor alle
drie op het stadhuis. Neen, de dames en heer mochten ieder
apart op een locatie naar keuze afscheid nemen. Er werd gekozen voor de synagoge, het vroegere suikerfabriekterrein en, hoe
zuur, de Oosterpoort. Alwaar honderden genodigden gefêteerd
werden op luxe hapjes en drankjes.
“Van dat geld hadden ze alle Stadjers een Nieuwjaarsreceptie
kunnen geven”, sombert hij tegen buurman. “Ja”, beaamt buurman, “en hadden de wethouders tijd over gehad om eens goed
in de spiegel te kunnen kijken!”

Kindertafeltennisfeest bij GTTC
Op vrijdag 28 december
organiseert GTTC weer het
Kindertafeltennisfeest in de
gymzaal aan de Verlengde
Lodewijkstraat!
Iedereen van groep 3 t/m 8 van
de basisschool is hiervoor uitgenodigd, ook als je nog nooit
getafeltennist hebt.
Voor leerlingen uit groep 3
t/m 5 is er in de ochtend van
10.00-12.00 uur Table Stars.
Kom ontdekken of jij een ster
bent in tafeltennis en doe
samen met leeftijdsgenootjes
leuke spelletjes!
Table Stars - The Battle is
‘s middags van 13.00 – 16.30
uur voor leerlingen van groep
6 t/m 8. Dit is een leuk toernooitje om te laten zien welke
tafeltennistrucjes je allemaal
al kan! De winnaar van het
scholenklassement mag in het
voorjaar ook nog eens met een
team deelnemen aan het NK
Table Stars in Zwolle…
Deelname is gratis, dus als je
nog niets te doen hebt in je
kerstvakantie, doe dan vooral
mee!
Meer info en opgave op
www.gttc.nl !

Xxx Boe
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de fysiotherapeut in uw buurt
wij bieden:

Oosterpoort:
Rivierenbuurt:

-

algemene fysiotherapie
manuele therapie Cyriax
medische fitness
medical taping concept
valtraining

-

oedeemtherapie
triggerpoint massage
dry needling
training voor etalagebenen
beweeggroep voor COPD en diabetes

Meeuwerderweg 2, 9724 ET Groningen, telefoon: 0503641922
Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen, telefoon: 0505270007
www.fysiocompleet.nl/info@fysiocompleet.nl

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

OPEN : M A. T/M V R . 10.00 -17.00 u. TEL . 06-51208521

Kindercrypto

Win drie kindermenu’s bij
Friet van Piet!
Deze keer hebben we speciaal
voor in de kerstvakantie een
kindercrypto! Als je niet ouder
bent dan tien jaar en uiterlijk 1
januari de oplossing naar ons
mailt of door de brievenbus
van Mauritsstraat 1 doet, maak
je kans op een fantastische
prijs: met z’n drieën lekker
smikkelen van een kindermenu
bij Friet van Piet! Zet ‘m op
jongens en meisjes!!

Horizontaal
1. Doet een brandweerman dit tijdens oud en nieuw? (8)
6. De kerstman zegt wel drie keer dat je moet stoppen... (2)
7. ...en dit zegt een Engelsman als hij niet naar Delfzijl wil. (2)
8. Een beetje dom met de jaarwisseling. Maar wel lekker! (7)
9. Als je klaar bent met je werkje mag je niet meer meedoen. (2)
10. Dit stukje brood kan behoorlijk pijn doen. (4)
11. Draait op de televisie heel vaak door. (6)
12. Niet tegenaan trappen! Die moeten in de kerstboom! (6)
15. Je ouders betaalden ermee, voor jou is het het hoogtepunt van de kerstboom. (4)
16. Vervoermiddel van Sinterklaas voor stoute kinderen. (3)
20. Oud en nieuw. (9)
Verticaal
1. Hoe je heet is heel belangrijk. (8)
2. Een net woord voor iets dat niet zo netjes is als je het naast de pot doet. (5)
3. Dit maakt een spin op internet. (3)
4. Hiermee kan je makkelijk omhoog en omlaag. (7)
5. Met deze ziekte heb je (geen) geluk. (3)
7. Als ze van de kerstboom vallen kan je er altijd nog mee breien. (7)
13. Op dit dier uit de kerststal kan je schilderen. (4)
14. Deze omschrijving komt niet voor. (2)
17. Levende melkfabriek? (3)
18. Binnen ben je populair. (2)
19. Lekker om op te schaatsen. (2)
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CRYPTO DE LUXE 6
De oplossing van Crypto de Luxe 6 kunt
u t/m zondag 30 december opsturen naar
de redactie van De Oosterpoorter, Mauritsstraat 1, 9724 BH, Groningen o.v.v.
Crypto de Luxe 6. Mailen kan naar oosterpoorter@gmail.com. De winnaar krijgt
een lunchbon ter waarde van 15 euro, ter
beschikking gesteld en te besteden bij
Silo Today, Griffeweg 4
Oplossing Crypto de Luxe 5
Horizontaal
1. Friet van Piet 10. Levenslicht 11. Bah
12. Oma 13. Pepernoten 14. Wilde 17.
Sam 18. Brielle 19. Nel 20. Tochtdeuren
21. UFO 22. Est 23. Doema 27. War 29.
Ar 30. Tom 31. Bananenlikeur 33. Oase
34. Link 35. Pasteideeg
Verticaal
2. Rivierbocht 3. Een gemiste kans 4.
Valsnelheid 5. Nachtmerrie 6. Intoneren
7. Tabaksindustire 8. Schimmelvorming
9. Vlo 15. Ia 16. Glitterbol 24. Oplos 25.
Makke 26. Are 27. Waak 28. Reep 32.
Non
De winnaar van Crypto de Luxe 5 is Joke
van Lubek uit de Nieuwstraat. De tegoedbon van Café Biljart Merleyn is naar u
onderweg.
Horizontaal
1 Saaie kerstboom. (2+2+4+3+3)
8 Geen dubbele kwetsuur. (10)
9 Pijnlijke hoeveelheid alcohol. (6)
10 Op 25 december nuttigde
grootmoeder een rood vruchtje. (10)
11 Een beest van een vent. (8)
12 Wat ik naar boven of naar beneden
doe om de scherpe kantjes eraf te
halen. (6)
13 Hij raakt haar kwijt. (3)
14 Ongestoord naar GarmischPartenkirchen kijken hoewel er
geen sneeuw is. (7)
15 Sportief dier in de kerststal. (2)
16 Gedroomde held. (6)
17 Hierbuiten heb je er geen weet van.
(6)
19 Zonder slag toch een knal. (6)
21 Het bloed spoot eruit bij de
houtbewerker. (6)
22 De zin van stoepranden. (15)
Verticaal
1 Toegift. (15)
2 (In de grond) wezen. (2+8)
3 Het loslaten tijdens kerstmis. (15)
4 In die flat wonen beroemde
mensen. (9)
5 Hier hoort een baby sterker van te
worden. (12)

6
7
17
18
20

Geen zwaar vuurwerk. (15)
Zorgen zij voor beter vervoer? (15)
Jij en ik (2)
Maakt een haas. (5)
Tijdelijke feiten. (4)

Peter van Merleyn maakt de winnaar bekend.

Foto: Robert van der Molen
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Telefoon

vrijdag 14 december 2012
KLAVERJASSTAMPPOT
aanvang 18.00 uur
U bent elke dinsdag t/m donderdag welkom tussen 17.30 en inleg: leden gratis
19.30 uur voor een verse, warme niet leden: 5 euro
maaltijd voor een zeer schappezaterdag 15 december 2012
lijk prijsje. Hoofdmaaltijd € 4,95,
COCOBELLE
soep en toetje elk € 1,50.
rootsabilly
Het weekmenu is vanaf de maandonderdag 20 dec. 2012
dag te vinden op onze website;
SONGS & WHISPERS
www.poortershoes.nl
international
singer/songwriters
GONNE CHOI (Zuid-Korea)
Speeltuinvereniging
+ Songwriters-CIRCLE
aanvang 22.00 uur
Maandag Klaverjassen en

Alarmnummer 112
Borgmanschool 3128674
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
Sozawe 3675000
Huisartsen
- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030

sjoelen 20.00 uur We zijn nog
op zoek naar 1 of 2 klaverjassers
We hebben steeds 1 tekort
( 15 deelnemers)

Café Die2

Eethuis Poortershoes

Dinsdag tafeltennis
aanvang 20.00 uur
Woensdag 19 dec. Kinderbingo
14.30 tot 16.00 uur
iedere woensdag bingo
aanvang 20.00 uur
1e donderdag v.d. maand
Koppelkaarten 20.000 uur
2e donderdag v.d. maand
bloemschikken 20.00 uur
3e donderdag v.d. maand
bestuursvergadering
Leden zijn welkom.

zaterdag 22 december 2012
LEMON SQUEEZERS
rock&soul
zaterdag 29 december 2012
TRUE TONES
swinging fifties r&r
maandag 31 december 2012
OUD & NIEUWFEEST
met: DJ EDDY
aanvang 01.00 uur
www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek:
22.30 uur
Gratis entree
Silo Today

Zaterdag 9 februari 2013 komt
Beatrice Boucher – astrologe
Zaterdag 12 januari kinderdisco te Arnhem – in Silo Today een
lezing houden over ‘Schoonvan 19.00 uur tot 20.30 uur
heid en astrologie’’.
Leden gratis toegang niet leden
€ 1,50 dit geld voor alle kinderactiviteiten

Zie pagina 11 voor meer info.

25 december Eerste Kerstdag
Live muziek met twee geweldige
zangers. Zanger Richard en
Wim gaan ons weer vermaken
met hun gevarieerd repertoire
Vanaf 20.00 uur
31 december Oudjaarsnacht
In Café Die2 het nieuwe jaar in
met Zanger Leny van Smartlap
tot Rock and Roll... Kom langs
en begin 2013 in Café Die2!
Vanaf 22.00 open entree gratis
1 januari Nieuwsjaarsdag
Nieuwjaars Borrel in café die2
En na een lange zware nacht
hoort er een lekkere stamppot
snijbonen met spek bij
vanaf 16.00 uur in Café die2.

Buurtoverleg
In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
Maandag 17 december
buurtoverleg@gmail.com
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Gri eweg 19
9724 GE Groningen
Tel: 050 - 318 71 02
Fax: 050 - 313 35 21
www.mvdh.nl
Yannick en Esther Bauke Bakker David en Jacco info@mvdh.nl
vd Houwen
vd Houwen

TE KOOP/GEKOCHT IN ONZE BUURT
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