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Beste Lezer,
In dit nummer onder andere aandacht voor de peilingsdag die de 
gemeente hield onder vrijwilligers. Er moet nieuw beleid worden vast-
gesteld en vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties mochten 
aangeven wat de speerpunten zouden moeten zijn. Wat meerdere 
malen werd benadrukt was het belang van “goed noaberschap”, of 
vrij vertaald: het zijn van een goede buur(tbewoner). In onze eigen 
wijk zijn hier tal van voorbeelden van te vinden. Er wordt op elkaars 
kinderen, huisdieren en planten gepast, maar er zijn ook minder voor 
de hand liggende initiatieven te ontdekken. Lees het verhaal van Anke 
die meedeed aan een running dinner. Of de bijdrage van Wil over de 
leden van het Buurtoverleg die zich inzetten voor hun directe leef-
omgeving. Onlangs ontving ik een kennismakingsuitnodiging van het 
nieuw geopende Buro Werkplekken aan de Parklaan. Openingszin: 
‘Beter een goede buur...’. Natuurlijk is Boe altijd weer bereid om een 
kritische kanttekening te plaatsen, maar dat neemt niet weg dat wij 
wel degelijk naar elkaar omzien. O ja, heeft u nog leuke actiefoto’s van 
de grote schoonmaak in het kader van de Lentekriebels, stuur ze dan 
vooral naar de redactie. 
Wij wensen u goed noaberschap en veel leesplezier!

Ellen Westerveld

Van de redactie
Herstel Winschoterdiepkade
Minder wijkagenten
Regiotour Provincie
100 stadjers in kunstwerk Europapark
Ganzen gevlogen
Postagentschap Jumbo
Rectificatie
Tip politie: hou zo lang mogelijk je deur dicht!
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Ingezonden
Ingezonden: Misthoorn 2
Beste redactie
Opheffing HVO
Peilingsdag over nieuw gemeentelijk vrijwilligersbeleid 
XXXBOE: Lafaard
AD LIPS
Het Buurtoverleg: vinger aan de pols en krenten in de pap
Eerste Running Dinner Stadjers en Studenten in Oosterpoort!
De perfecte locatie om dynamiek te creëren
Op ontdekkingstocht naar het schateiland
Stank, wat kunnen we er aan doen?
Webstrunen: www.ehbe-groningen.nl
Gedicht
Crypto de Luxe 10
Service

3
4
5
5
5
5
5
5
6
7
7
9
9
9

10
11
11
12
15
15
16
17
19
19
21
23

INHOUD



4

BUURTNIEUWS/ GEMEENTENIEUWS
Herstel Winschoter-
diepkade
Een kademuur die op instorten 
staat. Een kademuur die te laag 
is om bij hoogwater als water-
kering  te kunnen dienen en 
een wegdek vol kuilen en bul-
ten. Kortom; reden genoeg om 
het Winschoterdiep flink op de 
schop te nemen. De gemeente 
ziet de noodzaak van herstel-
werkzaamheden aan de Win-
schoterdiepkade en –straat ook 
in en heeft in december van het 
afgelopen jaar een bijeenkomst 
georganiseerd voor betrokken 
buurtbewoners.

Tijdens die bijeenkomst – waar 
zo’n 20 belangstellenden op 
af zijn gekomen – heeft de ge-
meente bij monde van het Inge-
nieursbureau Gemeente Gronin-
gen (IGG) een drietal varianten 
voorgelegd, met behulp waarvan 
de kade kan worden verhoogd, 
het instortingsgevaar bezworen 
en het wegdek verbeterd. Mede 
naar aanleiding van hetgeen op 
die bijeenkomst zoal aan vragen, 
opmerkingen en kritiek naar voren 
kwam, heeft het IGG een plan van 
aanpak opgesteld, dat tijdens de 
nieuwe buurtbijeenkomst van 25 
februari werd gepresenteerd.

Muurtje
Een absolute randvoorwaarde bij 
alle 3 varianten is het feit dat de 
gemeente door het waterschap 
verplicht wordt om de kademuur 
tussen de Griffebrug en de Ver-
lengde Frederikstraat - die nu ge-
middeld 1.35 meter boven N.A.P. 
ligt - tot 1.80 meter op te hogen. 
In het plan dat mede op verzoek 
van de woonbootbewoners verder 
uitgewerkt zal gaan worden, is er 
voor gekozen om de kademuur 
tot 1.50 meter op te hogen. De 
resterende 30 centimeter wordt 
gehaald door over een breedte 
van 2.5 meter een trapsgewijs 

oplopende be-
strating aan te 
leggen. Op die 
manier wordt 
voorkomen 
dat de woon-
bootbewoners 
pal voor hun 
raam een 
muur van zo’n 
halve meter 
hoog krijgen.

Over de 
gehele lengte 
van de kade-
muur komt aan de straatzijde dus 
een muurtje van zo’n 30 centi-
meter hoog. Er zullen voorzie-
ningen worden getroffen die het 
de woonbootbewoners mogelijk 
blijft maken hun boten normaal te 
blijven betreden.Op de trapcon-
structie zullen plateaus worden 
aangebracht die als parkeerplaats 
voor motoren, fietsen e.d. kun-
nen dienen en eveneens zullen 
daarop nutsvoorzieningen  en 
bomen worden aangebracht. Er 
zal echter niet langer met auto’s 
aan de waterzijde kunnen worden 
geparkeerd. Eigenlijk was dat 
altijd al verboden, maar nu wordt 
de praktijk in overeenstemming 
gebracht met de regelgeving. Ter 
compensatie worden er aan de 
huizenzijde extra parkeerplaatsen 
aangelegd.

Uitsterfbeleid
De bij de woonboten behorende 
schuurtjes - al dan niet illegaal, 
maar in ieder geval gedoogd - 
mogen na de herstelwerkzaam-
heden terugkeren, maar nieuwe 
zijn niet langer toegestaan en 
bestaande zullen bij een eventu-
ele verkoop van de boot perma-
nent worden verwijderd, tenzij de 
schuurtjes zijn gebouwd met een 
geldige bouwvergunning. Door dit 
“uitsterfbeleid” hoopt de gemeen-
te het Winschoterdiep een wat 
strakkere en nettere uitstraling te 
geven. In dit streven past ook het 

voornemen om alle woonschepen 
aan identieke meerpalen vast te 
leggen en het trottoir en wegdek 
een identieke bestrating te geven. 
Ondanks het feit dat sommige 
buurtbewoners graag een wat 
bredere straat en een wat smal-
ler trottoir hadden gezien, zodat 
auto’s elkaar ongehinderd kun-
nen passeren, gaat de gemeente 
slechts gedeeltelijk op dat ver-
zoek in, in die zin dat de straat 
met 50 centimeter wordt verbreed 
tot 4.50 meter. Het regenwater zal 
worden afgevoerd middels een 
afvoergoot in het midden van de 
straat.

Het is de bedoeling dat na de 
bouwvakvakantie met de werk-
zaamheden wordt begonnen. 
De gemeente besteedt het plan 
openbaar aan waarna aannemers 
op het plan in kunnen schrijven. 
Het is absoluut niet de bedoeling 
dat het plan zonder meer wordt 
gegund aan de laagste inschrij-
ver, maar de gemeente houdt bij 
gunning ook rekening met milieu-
aspecten, duurzaamheid en met 
het zoveel mogelijk beperken van 
overlast voor de woonbootbewo-
ners. Zij zullen immers de groot-
ste gevolgen van de werkzaam-
heden ondervinden, al was het 
alleen maar vanwege het feit dat 
zij tijdelijk hun ligplaats moeten 
verlaten.

Harm Kuiper
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Lambert Kamps en Tjeerd Veen-
hoven gaan een kunstwerk 
maken voor het nieuwe gemeen-
tekantoor op het Europapark. Zij 
wonnen de opdracht met hun 
ontwerp ‘Groninger universalis’ 
waarin 100 Stadjersportretten 
worden verwerkt. De jury koos 
unaniem voor dit ontwerp van-
wege de wijze waarop de kunste-
naars zich hadden ingeleefd in de 
functie van het gebouw, waarin 
onder andere de balies van So-
ciale Zaken en Werk, Groningse 

Kredietbank en UWV Werkbedrijf 
komen. In het kunstwerk worden 
portretfoto’s van 100 Stadjers 
verwerkt tot een monumentaal 
portret van  “de universele Gro-
ninger”. De kunstenaars gaan in 
april op zoek naar Stadjers die er-
aan mee willen doen. Het kunst-
werk komt in de ontvangsthal te 
hangen en zal door de glazen pui 
ook van buitenaf te zien zijn.

Bron: OOG Omroep Groningen

Donderdag 28 maart is het post-
agentschap in de JUMBO officieel 
in gebruik genomen. Dit post-
agentschap is tot stand gekomen 
door een goede samenwerking 
van het Platform voor de woon-
omgeving Stoker&Brander en 
de heer Rona, manager van de 
Jumbo. Hun gezamenlijke lobby 
richting PostNL heeft tot dit resul-
taat geleid. U kunt er terecht voor 
diverse posthandelingen. 

Minder wijkagenten
Ondanks minder wijkagenten houdt 
de stad Groningen toch een ‘adequate 
hoeveelheid’ wijkagenten over als de 
politie straks is gereorganiseerd. Dat 
heeft burgemeester Rehwinkel vorige 
week beantwoord op vragen van de 
PvdA in de gemeenteraad over de 
ontwikkelingen bij de politie.

Door de vorming van de Nationale 
Politie krijgt de politie-eenheid Gro-
ningen/Haren er 45 agenten bij, maar 
verdwijnen er wel 25 wijkagenten. 
Het aantal algemeen inzetbare agen-
ten stijgt met ongeveer 55. Het aantal 
politie-eenheden in de stad gaat 
omlaag van vijf naar drie: Noord, 
Centrum en Zuid, waar ook Haren bij 
hoort
.
Noodhulp 
Volgens Rehwinkel zorgen de wijk-
agenten die overblijven wel voor 
meer blauw in de wijk. De huidige 
wijkagenten zijn veel tijd kwijt aan 

noodhulp en overleggen. Zij doen 
ook andere werkzaamheden als 
ME’er en lid van arrestatieteams. 
“Hierdoor bleken de wijkagenten 
weinig uren over te houden om 
daadwerkelijk in de wijk aanwezig te 
zijn”, aldus de burgemeester 
Maar de werkwijze van de toekom-
stige wijkagenten verandert, aldus 
Rehwinkel. Er wordt gekeken of 
zogeheten politiekundigen taken 
van de wijkagenten kunnen overne-
men. Politiekundigen zijn agenten 
die onder meer problemen in wijken 
analyseren en plannen van aanpak 
maken. Bovendien komen er volgens 
Rehwinkel meer algemeen inzetbare 
agenten die voornamelijk de nood-
hulp, handhaving van de openbare 
orde en opsporing voor hun rekening 
nemen. “Door deze maatregelen zijn 
de wijkagenten effectief meer uren in 
de wijk aanwezig”, aldus Rehwinkel. 
“Ik ben hierdoor van mening dat we 
in de stad een adequate hoeveelheid 
wijkagenten overhouden.

Bron: Stadsnieuws

Regiotour 
Provincie
Op dinsdag 16 april is er in 
het provinciehuis in Gro-
ningen gelegenheid om 
met  Gedeputeerde Staten 
in gesprek te gaan over o.a. 
leefbaarheid. Het bewoner-
splatform Stoker&Brander zal 
daar ook aanwezig zijn. Met 
name om over stof- stank- en 
lawaaioverlast van de SITA te 
praten. Tenslotte zijn bewon-
ers van de Stoker en Brander 
immers “buren” van de SITA 
en dit bedrijf valt onder het 
provinciale vergunningen-
stelsel. De avond duurt van 
19.30 tot 21.30 uur.

Voor meer informatie en aan-
melding zie s.v.p. 
regiotourcollege@
provinciegroningen.nl.

100 stadjers in kunstwerk Europapark

Ganzen gevlogen..
Afgelopen winter zorgde een vast 
groepje ‘hangganzen’ in de buurt 
van het bruggetje over  het Win-
schoterdiep voor nogal wat overlast. 
Overdag maar ook midden in de 
nacht werden bewoners opgeschrikt 
door het luide gegak van deze groep 
van elf. Sommige brutale ganzen 
waagden zich op de vlonders van 
bewoners, met achterlating van 

groene dikke kledders. De gemeente 
werd verzocht hier wat aan te doen 
en aldus werden bewoners rondom 
de brug gevraagd naar hun klachten. 
Ook via de OP zou de gemeente een 
oproep doen aan omwonenden. Eén 
van hen, mevrouw Visser, liet de 
redactie onlangs weten dat de ganzen
zelf voor de beste oplossing had-
den gezorgd; ze zijn vertrokken naar 
elders. De oproep vande gemeente is 
overbodig nu de rust is teruggekeerd.

Rectificatie

In het artikel Pimp je Portiek in 
de vorige Oosterpoorter staat de 
naam van de medewerker van 
Nijestee verkeerd vermeld. 
Dit had moeten zijn: Gaaike 
Euwema. Onze excuses. 

Postagentschap 
Jumbo
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Tip politie: hou zo 
lang mogelijk je 
deur dicht!
Deze on-Oosterpoortse tip werd 
bezoekers donderdag 28 maart 
in het Poortershoes ernstig op 
het hart gedrukt door Martin 
van Wieringen, onze wijkagent. 
De politie en medewerkers van 
Veiligheidszorg Noord verzorg-
den een voorlichtingsavond 
over woninginbraken voor de 
Oosterpoorters. Belangrijke 
aanleiding voor de avond was 
een aantal inbraken in de Meeu-
wen en de oude Oosterpoort.

Verbeterpuntjes n.a.v. 
schouw in de wijk 
Van Wieringen vertelt dat Ooster-
poorters nog heel wat kunnen ver-
beteren aan en rond hun woning, 
wat bleek tijdens de pas gedane 
schouw in de Oosterpoort. Al-
lerlei voorbeelden van ‘gelegen-
heid maakt de dief’ passeren de 
revue. En wie waardevolle spullen 
zoals gsm, laptop, sieraden of 
iPad in het zicht legt vraagt om 
ongewenst bezoek. Van Wierin-
gen raadt aan serienummers te 
noteren en foto’s te maken van 
waardevol spul zodat het ook 
teruggevonden kan worden in het 
politiemagazijn waar men gesto-
len spullen opslaat. 

Bel 112 als je het niet 
vertrouwt!
Ook de alertheid van de burger 
is van belang, zie je iets wat niet 
klopt: meld het bij de politie via 
112! Sinds kort is er een afspraak 
met alarmnummer 112 dat dit 
soort meldingen hier gedaan mo-
gen worden. Zie je bijvoorbeeld 
een jou onbekend persoon bij de 
buren aan de deur morrelen en 
je vertrouwt het niet; bel 112. Wel 
belangrijk is dat je zoveel mogelijk 
informatie kan geven; signale-
ment van de persoon, locatie, en 
beschrijving van wat er aan de 
hand is. De politie komt direct ter 
plaatse en zal zo mogelijk de per-
soon aanspreken. Als de persoon 

te goeder trouw is, is er niks aan 
de hand en anders is de persoon 
er gloeiend bij. 

Nog meer verbeterpuntjes…
De avond vervolgt met foto’s die 
gemaakt zijn tijdens de schouw 
van politie en Veiligheidszorg 
Noord, waarop te zien is hoe ont-
hutsend makkelijk wij Oosterpoor-
ters het inbrekers soms maken. 
De inbreker zoekt altijd de zwakke 
plek van een woning. Zo is er een 
foto van een klein raampje aan de 
zijkant van een ouder huis dat niet 
op slot zit, een klein duwtje en 
open is-ie. Na wat tasten door de 
‘pseudo-inbreker’ blijkt dat er, heel 
handig, een huissleutel op het 
kozijn ligt. Een variant van ‘sleutel 
onder de bloempot’ en helaas ook 
bekend bij de geoefende inbreker. 
Johan Corpier van Veiligheidszorg 
Noord laat ook wat Oosterpoortse 
voordeuren zien, die eenvoudig 
zijn te openen terwijl u even een 
boodschapje doet. Deur niet op 
nachtslot; met een simpel pasje is 
de deur in een wip open. Deu-
ren met een cylinderslot zonder 
beslag zijn met een schroeven-
draaier binnen een paar secondes 
geforceerd, een beter slot is zeker 
geen luxe. Een sleutel in het slot 
laten zitten is voor de gemiddelde 
inbreker een eitje, ook met een 
kledinghaakje gaan verrassend 
veel deuren open. Conclusie: doe 
die deur op het nachtslot, ook als 
je in de tuin zit. 

Anti-inbraakstrip: 

Preventief en effectief
De beste manier om een inbraak 
te voorkomen is een anti-inbraak-
strip te laten bevestigen. Hiermee 
is het onmogelijk, ook met een 
breekijzer, de deur te openen. 
Ter plekke krijgt het publiek een 
opgaveformulier om deze strip 
tegen gereduceerd tarief te laten 
plaatsen, voor slechts €35,50. 
Ook goed licht bij voor- en achter-
deur schrikt inbrekers af, plaats 
bijvoorbeeld een lichtsensor. Eén 
van de bezoekers oppert een 
(nep)camera op te hangen, dit 
trekt helaas juist weer inbrekers 
aan, ‘hier valt vast iets te halen’. 
Kruip in het brein van de inbreker 
is het devies dan ook. Laat geen 
ladders in de tuin liggen of an-
dere dingen waar iemand op kan 
klimmen. Ook beplanting, strui-
ken en bomen worden gebruikt 
om bijvoorbeeld een plat dak 
te bereiken of een openstaand 
raam. Brandgangen zijn vaak 
schaars verlicht, zo laat een foto 
zien. Een aanwezige herkent de 
gang en roept dat de woningbouw 
hier ook wel eens een lampje 
mag hangen, het is ook hun muur. 
Van Wieringen houdt vast aan de 
stelling dat ook de burger verant-
woordelijk is. 

Wat doet de politie zelf?
Een bewoonster van de Kleine 
Sophiastraat vertelt dat er bij hen 
veel wordt ingebroken en dat ze 
geen idee heeft wat de politie 
hieraan doet. Van Wieringen zegt 
dat er wel degelijk gesurveilleerd 
wordt, al dan niet in burger. Na 
elke inbraak volgt een buurton-
derzoek, als bewoners in de buurt 
menen iets gezien te hebben kun-
nen ze ook later de politie con-
tacten. Aangiftes worden zoveel 
mogelijk ter plekke opgenomen 
en als de dief gepakt is volgen 
er gerechtelijke stappen. Helaas 
staan de meesten na een fikse 
boete weer snel op straat.  

Hou die deur zo lang mogelijk 
dicht!
Tot zover de gelegenheidsinbre-
kers, voor nog veel meer tips 
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verwijzen wij u naar de website 
van de politie. Nog een laatste 
belangrijke constatering is dat 
wij Oosterpoorters veel te mak-
kelijk de deur opendoen voor 
vreemden. Kijk eerst wie er staat 
en vraag zonodig via het raam 
wat de bedoeling is. Als u het niet 
vertrouwt, doe dan niet open! 

Inbreker in huis; wat nu?
Voor de meesten van ons trekken 
nu de engste filmbeelden voorbij. 
In de praktijk blijkt het wel mee 
te vallen, inbrekers willen niet 
betrapt/gezien worden en zullen 
meestal vluchten zodra ze iets 
horen. Het is dus het slimste om 
zoveel mogelijk herrie te maken 
zodra u denkt dat er iemand in 
huis is en direct 112 te bellen. Ga 
er niet op af, inbrekers in paniek 
moet je niet tegenkomen. 

Politiekeurmerk 
Veilig Wonen
Wie al deze ellende wil voorko-
men kan vrijblijvend advies krijgen 
van Veiligheidszorg Noord. Zij 
komen kosteloos bij u langs en 
checken het hele huis op zwakke 
punten en adviseren u welke 
maatregelen u kan nemen om uw 
huis beter te beveiligen. Dit gaat 
dus wel iets verder dan de anti-
inbraakstrip. Als u alle maatrege-
len opvolgt is uw huis voor 90% 
inbraakproofvrij en kunt u voor 55 
euro het certificaat met stickers 
ontvangen. Ook handig voor de 
inbreker, die zal uw huis liever 
stilletjes voorbij gaan! In Gronin-
ger wijken waar veel preventieve 
maatregelen zijn genomen is het 
aantal inbraken drastisch ge-
daald.

Beste redactieleden,
 
Wat weer een kleurrijk en lezens-
waardig maartnummer van de 
Oosterpoorter. Mijn complimenten 
en dank voor het vele werk dat jullie 
elke keer verrichtten. Het artikel over 
het NPC en over Silo Passage; heel 
mooi geschreven. Als regelmatige 
bezoeker van Silo Passage wil ik 
graag benadrukken dat deze literaire 
bijeenkomsten een pareltje voor de 
wijk/stad zijn. Met name de aandacht 
voor regionale schrijvers/dichters 
als Herman Sandman, Lupko Ellen, 
Bennie Roeters, Aafke Steenhuis en 
Arjen Lubach.
 
Er zijn echter meer van dit soort 
literaire bijeenkomsten, weliswaar 
buiten het verspreidingsgebied van 
de Oosterpoorter maar daarom niet 
minder interessant. In de Open-
bare bibliotheek 1x per maand, op 
zondagmiddag: Coen Peppelenbos 
ontvangt.. Als een soort Adriaan van 
Dis worden auteurs over hun werk 
geïnterviewd. En in het Paleis aan het 
Boterdiep 1x per maand een cultu-
rele middag met musici, schrijvers 
en dichters. Verder is de Stichting 
Literaire Activiteiten Groningen in de 
stad actief (SLAG).
 
Voor de liefhebbers van literatuur is 
het echt de moeite waard om deze 
bijeenkomsten te bezoeken.
 
Jan R. Vos

INGEZONDEN

Check de website: www.vznoord.
nl/diensten of bel met de lande-
lijke helpdesk van het Politie-
keurmerk Veilig Wonen: 0800-
0231760
Website politie: www.politie.nl 

ps: Martin van Wieringen onderzoekt 
of er voor bewoners van de Barkmo-
lenstraat nog een speciale informatie-
avond wordt georganiseerd, afhanke-
lijk van het animo. 

Anke van den Brink

Beste Mensen

Als bewoner van de Oosterpoort, 
vroeger in de Van Sijsenstraat, nu 
in de Barkmolenstraat, wil ik graag 
even de aandacht vragen van de 
hondenbezitter. Enkele jaren geleden 
hadden veel mensen last van hon-
dengeblaf  tussen 23.00 en  24.00 uur, 
als je net in bed lag en de volgende 
dag weer vroeg op moest. Dat is ge-
lukkig niet meer het geval, waarvoor 
onze dank.

Er is een grote gedoogplek achter de 
Barkmolenstraat langs de snelweg 
en veel honden en eigenaren  maken 
daar nu gebruik van.Enkelen vinden 
het nog steeds nodig om het gras-
veld langs het fietspad te gebruiken 
voor het uitlaten. En hoewel ik ook 
eigenaren zie die dan keurig met een 
plastic zakje in de weer zijn, blijven 
er toch een paar over die voor over-
last zorgen, waardoor we soms dikke 
drollen vinden net naast onze vlond-
ers en soms ook aan de andere kant 
voor onze voordeur. 

De gemeentelijke regels zijn u 
ongetwijfeld bekend: loslopen is 
NIET toegestaan, laten poepen 
zonder opruimen is ook strafbaar. Ga 
dus alstublieft naar de gedoogzone. 
Houdt de Oosterpoort sociaal en 
gezellig voor ons allemaal.

Bert Koning
Barkmolenstraat

Ingezonden

Beste redactie,
Ik woon weliswaar niet meer in de 
Oosterpoort, maar zou als oud-be-
woner (1970-1983) graag de Ooster-
poorter ontvangen, mag ook digitaal. 
Hoor graag van jullie
Leo Hardus

Beste heer Hardus,
De Oosterpoorter is digitaal te lezen 
op www.deoosterpoorter.nl. Het 
nieuwste nummer wordt een week na 
verschijning geplaatst.

De redactie
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Ik roep de hulp in van mijn oud-
buurtbewoners. Ik ben het jongste 
kind van de familie Wessels. 
Mijn ouders hebben decennialang 
een lampenwinkel gehad aan de 
Meeuwerderweg 126. Dit was 
vlakbij de Frederikstraat. Ik ben op 
zoek naar foto’s. Als kind was de 
decembermaand voor mij magisch. 

Mijn ouders hadden (in mijn 
ogen) schitterende Sinterklaas- en 
Kerstetalages, maar foto’s heb ik 
niet. Ik wil mijn kinderen zo graag 
laten zien hoe creatief hun grootvader 
was. Ook zoek ik foto’s van Sint 
Maarten. Dan kwam de hele Maria-
kleuterschool een mandarijntje en een 
snoepje halen onder begeleiding van 

de nonnetjes. Als u mij hieraan kunt 
helpen doet u mij een enorm plezier!
 
Hannie Wessels

Noot van de redactie: 
foto’s kunnen worden gestuurd naar 
oosterpoorter@gmail.com

Beste redactie

In een afgelopen editie van 
De Oosterpoorter werd ge-
wag gemaakt van een storend 
loeigeluid in de buurt, dat 
mogelijk afkomstig zou zijn van 
een CV-installatie. Ik wil graag 
mijn eigen ervaringen met dit 
Vuvuzela-geluid (maar dan een 
octaaf of twee lager) delen. 
 
In het begin van de lente van 
2009 viel ons met enig regel-
maat op, dat er in de buurt een 
luid geluid weerklonk. Aan het 
einde van de middag, als de kou 
net zo’n beetje uit de lucht was, 
hoorden we het vaak. We konden 
de herkomst niet bepalen en we 
dachten dat één van de buren 
een luchtpomp of oude stofzuiger 
gebruikte. Na een kwartiertje was 
het geluid meestal verdwenen. 
Aan het einde van de herfst, had-
den we weer een weekje het luide 
toetergeluid om ons huis. 
We wisten ondertussen dat het 
steeds maar een kwartiertje was, 
dus echt ergeren deden we ons er 
niet meer aan. 

Oorverdovende verbranding 
Op een dag kwam er een buurjon-
gen aan de deur, met het verzoek 
of de klusgeluiden die bij ons 
vandaan kwamen even konden 
stoppen, omdat hij met dat lawaai 
niet kon studeren. We waren ons 
van geen kwaad bewust, maar 
gingen voor de vorm toch even 
op zoek in ons huis. Toen we 
de deur van de CV-kast open-
trokken schrokken we ons een 
hoedje: onze CV-installatie bleek 
de boosdoener van een werke-
lijk oorverdovend laag getoeter. 
Zoiets als een voetbaltoeter, maar 
dan buikwandtrillend. De in allerijl 
opgeroepen CV-monteur kon de 
oorzaak direct duiden: de ver-
branding in de CV-installatie (die 
geheel traploos voor de geldende 
warmtevraag wordt ingeregeld) 
was de oorzaak. Ook weten we 
ondertussen dat het geluid alleen 
bij lage standen van de CV-instal-
latie ontstaat: als je de tempera-
tuur van de CV-installatie een 
paar graden lager of hoger zet, 
stopt het geluid plotseling. 

Type installatie komt veel voor 
Onze CV-ketel is een Intergas 
Combi Compact 28 uit ongeveer 
2000. Het is een witte rechthoe-
kige kast met aan de onderzijde 
een rechthoekige uitsparing met 
rode cijfers waarmee tempera-
tuur en status wordt aangegeven. 
Het typenummer staat aan de 
onderzijde. Ik heb geen idee of 
andere CV-installaties eenzelfde 
geluid kunnen veroorzaken, maar 
wel dat dit type CV-installatie veel 
voorkomt in de Oosterpoort (bron: 
monteur storingsdienst). 
 
Kortom: hoort u in de lente of in 
de herfst (als de verbranding van 
uw CV-ketel op een laag niveau 
staat) een luid getoeter in de 
buurt, controleer dan eerst uw 
eigen CV-installatie: hebt u een 
Intergas Combi Compact, hoort u 
er een luid getoeter vanaf komen 
en ziet u een grote gele vlam 
door het kijkglas, bel dan snel de 
storingsdienst.

Rudi Niemeijer

Op 12 maart 2013 heeft de 
algemene ledenvergadering van 
de HVO (de huurdersvereniging 
van huurders van Nijestee in de 
Oosterpoort) besloten om de 
vereniging per 1 juli 2013 te 
ontbinden. Voor huurders van 
Nijestee betekent dit zeker niet 
dat hun belangen niet meer 
behartigd worden. Alleen is 
de huidige vorm niet meer 

functioneel, op de vergaderingen 
van de HVO kwamen nauwelijks 
nog huurders af en waren er geen 
nieuwe mensen voor het bestuur 
te vinden. Dit geldt trouwens niet 
alleen voor huurdersverenigingen 
van Nijestee maar ook andere 
huurdersverenigingen. Het goede 
nieuws is dat er bij Nijestee zeker 
een vorm van participatie voor 
huurders voor in de plaats komt. 

Hoe die er uit gaat zien is nog in 
ontwikkeling, daar wordt dus nog 
druk over beraadslaagd door de 
mensen van de opgeheven HVO 
en Nijestee. Belangrijk hierin 
is dat huurders zich betrokken 
blijven voelen bij hun buurt en 
inspraak blijven behouden. Zodra 
er meer bekend is over dit alles, 
informeert deze krant u uiteraard.

Opheffing HVO

Ingezonden Misthoorn 2
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Peilingsdag over 
nieuw gemeentelijk 
vrijwilligersbeleid in 
De Oosterpoort
Op zaterdag 30 maart organi-
seerde de gemeente Groningen 
in De Oosterpoort een debat 
(peilingsdag) over het nieuwe, 
toekomstige vrijwilligersbe-
leid. Tachtig organisaties uit 
de stad waren uitgenodigd om 
bij dit debat aan te schuiven. 
Organisaties met één gemeen-
schappelijk kenmerk: ze wer-
ken geheel of gedeeltelijk met 
vrijwilligers. Uw buurtkrant De 
Oosterpoorter, volledig gerund 
door vrijwilligers, was een van 
de uitgenodigde partijen voor 
deze bijeenkomst. 

Een hele dag over vrijwilligersbe-
leid praten, hoe doe je dat? De 
gemeente had het eigen onder-
zoeksbureau, Onderzoek en 
Statistiek Groningen, gevraagd de 
dag te organiseren. Het bureau 
ontwikkelde samen met Marc 
Pauly van de Faculteit Wijsbe-
geerte (RUG) een methodiek 
voor dergelijke inspraakdagen ten 
behoeve van de ontwikkeling van 
nieuw beleid.

Kern van de hier gebruikte me-
thodiek is dat ze ervan uitgaat dat 
vrijwilligersorganisaties te be-
schouwen zijn als dé experts als 
het gaat om het vrijwilligerswerk. 
Daar bovenop wordt door de on-
derzoekers nog gesteld dat, als je 
die organisaties voldoende kennis 

aanreikt die te ma-
ken heeft met wetge-
ving en regelingen, 
vrijwilligersorganisa-
ties te beschouwen 
zijn als dé experts 
als het gaat om het 
vrijwilligersbeleid. 

Voordat de zestig 
(daadwerkelijk aan-
wezige) organisaties zich vorige 
week zaterdag op de peilingsdag 
in de Oosterpoort meldden, had-
den ze thuis een stuk bestudeerd, 
waarin de belangrijkste maat-
schappelijke ontwikkelingen rond 
vrijwilligerswerk stonden beschre-
ven. Ontwikkelingen die vooral 
te maken hebben met landelijke 
bezuinigingen en reorganisaties. 
Voor vrijwilligers en organisaties 
die werkzaam zijn op de gebie-
den ‘zorg en ondersteuning’ zijn 
die ontwikkelingen met name van 
belang. Concreet betekent het 
dat in de zorg en ondersteuning 
straks veel werk door vrijwilligers 
moet worden gedaan dat vroe-
ger door betaalde krachten werd 
uitgevoerd. Een andere belang-
rijke ontwikkeling is dat er een 
landelijke wet in de maak is (de 
Participatiewet) die mensen met 
uitkeringen dwingender probeert 
‘te verleiden’ tot het doen van vrij-
willigerswerk. “Bedoelen ze daar-
mee het onvrijwillig laten doen 
van vrijwilligerswerk?”, vroeg een 
van de deelnemers aan de pei-
lingsdag zich af.

Helemaal op de hoogte dus van 
de nieuwe ontwikkelingen bogen 
de vrijwilligersorganisaties uit 

de stad zich in groep-
jes over de vraag hoe 
het verder moet met 
het vrijwilligerswerk in 
Groningen. Dat bleek 
nog een heel ingewik-
kelde klus. Er kwamen 
veel vragen naar boven. 
Vragen die konden 
worden gesteld aan 
twee panels met daarin 
beleidsmedewerkers, 
externe deskundigen en 

vertegenwoordigers van orga-
nisaties die het vrijwilligerswerk 
ondersteunen: Stiel, de MJD en 
Humanitas.

Aan het eind van de dag konden 
de deelnemende organisaties 
stemmen. Met die stem konden 
zij aangeven welke onderdelen 
van het vrijwilligerswerk vooral 
veel aandacht moeten krijgen in 
het nieuwe beleid. Er bleek vooral 
een grote behoefte aan een goe-
de gemeentelijke regie van vraag 
(veel vrijwilligers nodig in zorg en 
ondersteuning) en aanbod (men-
sen met een uitkering worden in 
de toekomst meer ‘verleid’ tot het 
doen van vrijwilligerswerk). Ook 
het streven om het vrijwilligers-
werk verder te professionaliseren 
en vrijwilligers meer mogelijkhe-
den te bieden zich te scholen en 
te ontwikkelen kreeg veel bijval.

Onderzoek en Statistiek Gronin-
gen gaat de opgenomen groeps-
gesprekken verder analyseren. 
De uitkomsten daarvan liggen 
samen met uitkomsten van de 
stemming aan de basis van de 
ontwikkeling van het nieuwe vrij-
willigersbeleid. Ondanks de vele 
onduidelijkheden, vooral rond de 
landelijke wet en regelgeving, 
vonden de meeste uitgenodigde 
organisaties het prettig en zinvol 
om op deze manier mee te praten 
over nieuw gemeentelijk beleid. 

Klaas Kloosterman

Aanwezig op de peilingsdag: Klaas 
Kloosterman (Oosterpoorter én On-
derzoek en Statistiek Groningen), El-
len Westerveld (Oosterpoorter, foto’s) 
en Wil  Hekkers (Oosterpoorter en 
Basketbalvereniging Groningen)

Vragen over het nieuwe beleid worden 
beantwoord door het panel.



11

Lafaard
COLUMN  XXXBOE

Ze zit net lekker in het artikel 
dat ze aan het schrijven is, 
als ze ziet dat het bijna twee 
uur is; tijd om de kinderen van 
school te halen. In gedachten 
bij haar artikel loopt ze naar 
buiten, wil haar rustige straat 
oversteken als ze opeens een 
auto met loeiende motor hoort 
aankomen. Nog net op tijd trekt 
ze haar voet terug op de stoep. 
Ietwat bozig kijkt ze naar de 
bestuurder die blijkbaar ver-
geten is dat in de Oosterpoort 
een maximum snelheid van 30 
km per uur geldt. Ze ziet alleen 
een gebloemd sjaaltje.  

Als ze bijna bij de Warmoes-
straat is, ziet ze dat dezelfde 

auto op de stoep staat gepar-
keerd. Nou lekker dan, denkt 
ze mopperig, te hard rijden en 
dan ook nog eens je auto op 
de stoep parkeren. Haar hu-
meur wordt er niet beter op als 
ze de Warmoesstraat in loopt, 
overal staan auto’s en bus-
jes half op de smalle stoepen 
geparkeerd. Voor de chauffeur 
van TNT is het een behoorlijke 
uitdaging om het eind van de 
straat te halen; niet alleen om 
langs al die fout geparkeerde 
auto’s te komen, maar onder-
tussen hollen de eerste kinde-
ren ook al het schoolplein af.

Ze loopt naar de deur om haar 
plekje tussen de wachtende 
ouders in te nemen. Ze kletst 
met enkele ouders, haal- en 
brengafspraken worden ge-
maakt, ondertussen worden 
haar armen volgeladen met 

schooltassen, tekeningen en 
werkjes. 

En opeens ziet ze het ge-
bloemde sjaaltje. Verdraaid, 
dat is de moeder van een van 
de klasgenootjes. Zal ze er wat 
van zeggen? Maar hoe breng 
je zoiets? Voordat ze iets kan 
verzinnen, loopt de moeder 
al weg en voelt ze zich een 
enorme lafaard. 

Dan maar de wijkagent inscha-
kelen of school vragen er in 
het Borgmannieuws over te 
schrijven, of toch de moeder 
op een rustig moment er op 
aanspreken? Ze is niet echt 
van de confrontaties maar om 
nou door het leven te gaan als 
lafaard………….

xxxBoe

Ad Lips 
Een aantal weken geleden was 
er een bijeenkomst van zo’n 
dertig man in restaurant BlaBla 
in de Nieuwe Boteringestraat. 
Al deze mensen hadden gerea-
geerd op een aantal oproepjes 
van Stephan Hendriks om een 
vegetarische/veganistische din-
nerclub op te richten. De geïnter-
esseerden kwamen uit alle wijken 
van de stad en hadden samen 
een gezellige avond. Er werd 
besloten om de groep te verdelen 
in clubjes per wijk, want koken 
voor dertig man is geen grapje 
en het moet wel leuk blijven. De 
opkomst uit de Oosterpoort was 
echter wat magertjes en deze 
eetgroep heeft slechts drie leden, 
waarvan één Lisette Dijkman is. 
Zij heeft dan ook de advertentie 
in de Coop opgehangen om nog 
extra deelnemers aan te trekken. 
Lisette woont met haar man en 
dochter in de Meeuwen en heeft 
net haar eigen Healing praktijk 
opgezet. Het lijkt Lisette leuk om 

één keer in de maand voor een 
gezellige club mensen een lek-
kere vegetarische maaltijd te 
maken, of bij iemand anders te 
komen eten. Ze vindt het heer-
lijk om te koken en te bakken 
en heeft een flinke hoeveelheid 
kookboeken in de kast staan. 
Waarom de eetgroep vegetarisch 
is? Mensen die geen vlees eten 
of zelfs helemaal geen dierlijke 
producten, staan vaak bewuster 

in het leven. En gelijkgestemden 
kunnen elkaar inspireren!
Lijkt het u leuk deel te nemen aan 
eetclub Oosterpoort, of heeft u 
behoefte aan een energetische 
healing bel of mail dan naar 
Lisette Dijkman; 06-517 64 093/ 
ldijkma@gmail.com, 
www.lisettedijkma.nl.

Suzanne Bodde
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Het Buurtoverleg: 
vinger aan de pols 
en krenten in de pap
In de Oosterpoort, de Meeuwen, 
de Linie, Kop van Oost en het 
Europapark is het Buurtoverleg 
actief. Dit overleg bestaat uit 
een groep enthousiaste buurt-
bewoners die het belangrijk en 
leuk vinden zich bezig te hou-
den met hun directe leefomge-
ving. 

Bij het Buurtoverleg komen aller-
lei interessante zaken ter tafel die 
betrekking hebben op die leef-
omgeving. Zo houden de leden 
zich bezig met de aanpak van de 
Ringweg Zuid en de verkeerskun-
dige gevolgen hiervan voor de 
Oosterpoort en directe omgeving. 
Ze denken mee over de invulling 
van het tussengebied, dat zal 
ontstaan tussen de Oosterpoort 
en de Linie en zetten zich in voor 
het ‘bevaarbaar’ houden van het 
Winschoterdiep. Ook de plannen 
voor aanpak van de Winscho-
terkade, busbaan Europaweg, 
spoorviaduct Hereweg en het 
bestemmingsplan Europapark 
komen ter tafel. Het Buurtoverleg 
houdt daarbij scherp in de gaten 
wat de gevolgen zijn voor onze 
wijk. Ook bespreekt het buurto-
verleg signalen van overlast of 
technische problemen en overleg-
gen ze met de gemeente om tot 
een oplossing te komen.

Niet alleen controle
Maar het Buurtoverleg is er niet 
alleen om de vinger aan de pols 
te houden bij Gemeente en Rijk. 
Initiatiefnemers in de wijk kun-
nen ook contact opnemen met 
het Buurtoverleg om bijvoorbeeld 
activiteiten, evenementen, een 
kunstwerk of een speelparkje van 
de grond te krijgen. En natuurlijk 
is het Buurtoverleg de uitgever 
van onze onvolprezen Ooster-
poorter. Juist die elementen bren-
gen levendigheid in de wijk en zijn 
de krenten in de pap. 

Vers bloed
Onlangs is een aantal leden 
van het Buurtoverleg na een 
groot aantal jaren trouwe dienst 
gestopt. Daarvoor in de plaats 
hebben een paar andere buurtbe-
woners zich aangemeld. Op deze 
pagina’s stellen we de huidige 
leden van het Buurtoverleg kort 
voor. Voor iedereen die eens wil 
komen kijken of iets heeft in te 
brengen bij het Buurtoverleg: de 
vergadering vindt iedere zes we-
ken plaats aan de Mauritsstraat 1. 
De exacte datum staat iedere uit-
gave vermeld in de Oosterpoorter. 
Graag wel van te voren aanmel-
den, zodat er rekening mee kan 
worden gehouden bij het samen-
stellen van de agenda.

Buurtoverleg Oosterpoort
Mauritsstraat 1
9724 BH Groningen
Telefoon: 050 3121807

Ruurd de Boer
 
Woont aan De 
Vriendschap, 
in De Linie. Is 
sinds begin dit 
jaar voorzitter 
van het Buurt-
overleg. Werkt 

als grafisch ontwerper, vanuit zijn 
eigen bedrijf aan huis. Vindt het 
leuk om naast zijn werk met een 
aantal enthousiaste mensen met 
iets anders bezig te zijn. Vindt De 
Oosterpoort zo’n ontzettend leuke 
en levendige wijk en dat dat inzet 
verdient om het zo te houden. 
Vindt het interessant mee te den-
ken over nieuwe ontwikkelingen 
in en om de wijk de Oosterpoort 
en in zijn eigen buurt de Linie/Eu-
ropapark.

Andrina 
Grootjans

Woont in de 
Nieuwstraat. Is 
plaatsvervan-
gend secretaris 
en houdt zich 
voor het Buurt-
overleg bezig met sociale media. 
Werkt bij de Stichting Pensioen-
fonds Gasunie. Naast haar werk 
zijn haar passies haar lief; hardlo-
pen en de FC. De Oosterpoort is 
haar thuis en zij zet zich graag in 
voor deze mooie wijk.

Leontien 
Hagevoort

Woont in de Van 
Julsinghastraat, 
is vice-voorzitter. 
Werkt als be-
leidsadviseur 
jeugd en onder-

wijs bij een gemeente. Wil graag 
betrokken zijn bij de ontwikkelin-
gen in en rond de wijk, Vindt het 
daarnaast ook leuk om op deze 
manier diverse mensen in de wijk 
te leren kennen.
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Hettie Harms

Woont aan de Palmslag en werkt 
op verschillende terreinen. Pro-
beert vooral de belangen van de 
huurders naar voren te brengen 
en vindt het belangrijk om letterlijk 
inspraak te hebben.
[geen foto]

Trinette Janssen

Woont in de Pol-
derstraat en doet 
de kascontrole 
van het Buurt-
overleg. Werkt 
voor Milieudefen-
sie Groningen, 
speciaal m.b.t. luchtverontreini-
ging door ultrafijn O.C. (Organisch 
Carbon) dat ontstaat bij verbran-
ding van organisch materiaal.

Richte 
Lameris

Woont in de 
Nieuwstraat 
(nieuwbouw 
1986/1987), 
werkt op de 
financiële admi-

nistratie van het UMCG. Is sinds 
1987 actief in het Buurtoverleg en 
sinds enige tijd penningmeester. 
Was ooit betrokken bij een mani-
festatie tegen de mogelijke sloop 
van bijna de hele Oosterpoort 
(alleen de Frederikstraat en de 
Mauritsstraat zouden blijven). Die 
sloop is dus niet doorgegaan. 

Rudi Niemeijer

Woont in de 
Lodewijkstraat en 
is algemeen lid bij 
het Buurtoverleg. 
Is eigenaar van 
een adviesbu-
reau, Testcon-
sultancy Groep 
en ingenieur in de informatica, 
adviseur en opleider voor mobiele 

applicaties. Zit bij het buurtoverleg 
om vanuit de Lodewijkstraat een 
bijdrage te leveren aan informa-
tievoorziening en een helpende 
hand te bieden op een breed 
gebied. 

Margreet Schaaf

Woont aan de 
Boumaboulevard 
en is vertegen-
woordiger van 
het platform voor 
de woonomge-
ving Stoker & 
Brander. Werkt in het UMCG , als 
analiste. Vindt niet alleen de di-
recte omgeving van haar woning 
belangrijk, maar ook een leefbare 
buurt in ruimere zin. Wil door aan-
sluiting van het platform bij een  
breder overleg een betere onder-
handelingspositie ten opzichte 
van de gemeente bereiken.

Cees Smit

Woont in De 
Meeuwen. 
Schreef tien jaar 
een column voor 
de Oosterpoor-
ter. Was Hoofd 
Operateursgroep 

van de Deeltjesversneller (KVI 
- RUG), maar is nu pensionado. 
Zit in diverse werkgroepen en 
sinds 2000 bij het Buurtoverleg 
om op de hoogte te blijven van de 
gebeurtenissen in de buurt.

Pauline van der 
Veen

Woont aan de 
Meeuwerderweg 
en is secretaris 
bij het Buurto-
verleg. Regelt 
IT- zaken voor de 
facturatie bij Ziggo. 
Is bij het buurtoverleg omdat ze 
het niet vanzelfsprekend vindt dat 
een buurt zo fijn is als de Ooster-

poort. Draagt graag haar steentje 
bij om het zo’n mooie en gezellige 
wijk te houden.

Ellen 
Westerveld

Woont in het 
Zuiderpark, is co-
ordinator van de 
Oosterpoorter en 
vertegenwoordigt 
de redactie op 
de vergaderingen van het Buurto-
verleg. Schrijft en fotografeert ook 
voor de wijkkrant en is werkzaam 
als freelance tekstschrijver.

David Zomer

Woont in de 
Oosterpoort en 
is algemeen lid 
en tevens web-
master van een 
niet bestaande 
website.

Is projectbeheerder van subsidie-
regelingen bij de Europese ma-
nagementautoriteit SNN. Het SNN 
biedt subsidiemogelijkheden voor 
ondernemers, particulieren, wo-
ningcorporaties, samenwerkings-
verbanden van kennisinstellingen, 
gemeenten en maatschappelijke 
organisaties (www.123subsidie.
nl). Wil invloed kunnen uitoefenen 
op zaken die zijn directe leefom-
geving aangaan. Ergert zich aan 
zwerfvuil en hondendrollen. Wil 
graag dat (kleine) ondernemingen 
zich gaan vestigen in plaats van 
vertrekken, omdat middenstan-
ders kunnen bijdragen aan een 
goede leefomgeving en zorgen 
voor reuring en positivisme in de 
wijk. 

WH
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wij bieden:
- algemene fysiotherapie - oedeemtherapie
- manuele therapie Cyriax - triggerpoint massage
- medische fitness - dry needling
- medical taping concept - training voor etalagebenen
- valtraining - beweeggroep voor COPD en diabetes

de fysiotherapeut in uw buurt

Oosterpoort: Meeuwerderweg , 9724 ET Groningen, telefoon: 0503641922
Rivierenbuurt: Merwedestraat  54, 9725 KE Groningen, telefoon: 0505270007

www.fysiocompleet.nl/info@fysiocompleet.nl

2

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
2 KAARTJES VOOR €14,-*

*Excl. 3D toeslagen en m.u.v. schoolvakanties
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Zaterdag 23 maart jl. vond de 
eerste Running Dinner plaats 
in onze wijk. De vrolijke Duitse 
studente Internationale Betrek-
kingen Ann-Kristin nam het 
initiatief tot deze -verrassend 
gezellige- avond voor stadjers 
en studenten. 

Hieraan voorafgaand trok zij in 
de ijzige kou met een vriendin 
langs de deuren van haar eigen 
straat, de Van Julsinghastraat, 
om mensen uit te nodigen. Uit-
eindelijk deden 8 straatgenoten 
een aanmeldingsbriefje voor het 
Running Dinner bij haar door de 
bus. Deze groep van tien mensen 
heeft elkaar zaterdag 23 maart 
onder het genot van een drankje 
en een zelfgemaakt gerecht beter 
leren kennen. 

Hoe werkt het?
Door de goede logistiek planning 
van Ann-Kristin ontmoetten we 
elkaar in een groep van 4 mensen 
in steeds wisselende samenstel-
ling. Per gang van anderhalf uur 

werd er van huis gewisseld. Een 
bijzonder leuke manier om ken-
nis te maken met mensen uit de 
buurt en het doel is daarmee dan 
ook zeker bereikt. Behalve heer-
lijk eten en drinken werd er druk 
gepraat en gelachen waarbij de 
meest uiteenlopende onderwer-
pen aan bod kwamen. Het was 
uiteraard een tikje spannend om 
volslagen vreemden uit te nodi-
gen of te bezoeken, maar een 
beetje avontuur is nooit verkeerd. 
Wij, Emma en Anke, kunnen, als 
ervaringsdeskundigen, het ieder-
een aanraden en zijn blij dat we 
hebben meegedaan. Els, Leo, 
Marcel, Steffi, Tine en Ann-Kristin: 
het was gezellig om elkaar te 
ontmoeten!

Leuk en zinvol
Ann-Kristin vertelt naderhand dat 
ze de opzet geslaagd vindt. Haar 
doel was om studenten en stad-
jers op een leuke manier kennis 
met elkaar te laten maken. Het is 
niet belangrijk hoeveel mensen 
meedoen, als iedereen maar een 

leuke avond heeft en er goede 
gespreken ontstaan. Als buren 
elkaar kennen is het ook makke-
lijker begrip te hebben voor 
elkaars levensstijl en zo nodig, 
elkaar aan te spreken op overlast. 
Het leefklimaat in een straat kan 
zo enorm verbeteren en dat is 
uiteraard een groot goed.  Ann-
Kristin wil in het kader van de 
gemeentelijk campagne ‘Leven in 
Stad’ een draaiboek van Running 
Dinner op de website van de Ge-
meente plaatsen. Heel makkelijk 
voor Groningers die een eigen 
Running Dinner in hun buurt wil-
len organiseren. Voor speciale 
dingen, bijvoorbeeld het huren 
van een ruimte voor een eindbor-
rel, kan men een subsidie-aan-
vraag bij de Gemeente indienen. 
Voor meer informatie en aanmeld-
ing voor een Running Dinner 
check de website www.levenin-
stad.nl. 

Anke van den Brink

Initiatiefgroep Plein Oosterpoort 
is in het leven geroepen om meer 
dynamiek te creëren op en rond 
het Griffeplein. Wekelijks komt 
er een groepje creatieve koppen 
samen om te brainstormen over 
de mogelijkheden. De kern van 
betrokken initiatiefnemers bestaat 
uit Hent Hamming (ondernemer 
Adfo Movere), Wouter Hoogland 
(projectontwikkelaar), Sander 

Jorn Vermeulen (kunstenaar en 
vormgever) Petri Leijdekkers 
(voormalig directeur Academie 
Minerva en het Frank Mohr instituut) 
en Peter Homan (ambtenaar 
ruimtelijke ordening). Zij delen 
hun dromen en kijken welke 
daadwerkelijk geschikt zijn voor 
het plein. Om de uitvoerbaarheid 
van de ideeën te toetsen worden 
er regelmatig professionals uit 

andere werkgebieden 
uitgenodigd om hun 
visie te delen.

Ik heb een afspraak 
gemaakt met de 
woordvoerder, Petri 
Leijdekkers. Hij vertelt  
over de Initiatiefgroep 
maar ook over zijn eigen 
achtergrond, motivatie 
en doelen betreffende het 
Griffeplein. 

“Het initiatief bestaat nu ongeveer 
één jaar en had een voorzichtige 
start. De eerste maanden waren we 
vooral de mogelijkheden aan het 
aftasten. Nu wordt het allemaal 
wat concreter. Onlangs hebben we 
de Zwaluwkasten opgehangen als 
symbool voor de verbinding en op 
25 april en 8 mei zullen er twee 
filmavonden zijn. Op de blinde muur 
aan de achterzijde van de Graansilo 
worden dan experimentele kunstfilms 
geprojecteerd.” 

Magische avonden
Het idee voor deze avonden komt 
voort uit herinneringen uit de tijd 
dat Leijdekkers zelf nog student in 
Groningen was en in de Oosterpoort 
woonde. “Het was een creatieve en 
dynamische tijd; de Kunstraad, het 
Groninger Museum en de Corps 
de Garde nodigden internationale 
kunstenaars uit om hun films te 

Eerste Running Dinner Stadjers en Studenten in Oosterpoort!

De perfecte locatie om dynamiek te creëren

foto: Sander Vermeulen
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Op ontdekkingstocht 
naar het schateiland
Als je van de Herebrug naar de 
Oosterweg rijdt kom je er langs: de 
oude witte villa op nummer 20 in 
het Zuiderpark, waar sinds enige 
tijd veel beweging te bespeuren is. 
Half maart veranderde de tekst op 
het bord in de tuin van ‘Te Huur’ 
in ‘Verhuurd’ en verscheen op het 
raam aan de voorkant de naam 
Eiland van Groningen. Een eiland 
in de Oosterpoort? Daar moest 
de redactie van de Oosterpoorter 
meer van weten!

Het Eiland, zo blijkt bij de open 
avond op 21 maart, is een multifunc-
tionele plek voor klein en groot. Een 
deel van de ruimtes is bestemd voor 
kinderopvang, van baby tot een jaar 
of 12 (met op termijn ook huiswerk-
begeleiding voor jongeren). Omheen 
wordt een schat aan andere activiteit-
en ontplooid. Je vindt er veel ruimte 
voor creativiteit in de vorm van 
tekenen en schilderen, muziek, dans 
en beweging. Maar ook activiteiten 
als koken, tuinieren en verantwoord 
omgaan met je omge-ving zijn belan-
grijk binnen het kleine dorp, dat het 
Eiland uiteindelijk zal gaan worden. 
Het Eiland wil graag mensen van alle 
leeftijden met hun bezigheden betrek-
ken bij de opvang en ontwikkeling 
van kinderen. 

Minder geïsoleerd
Eefke Meijer, een van de initiatiefne-
mers van het Eiland van Groningen, 
en moeder van een ondernemende 
jongenstweeling van 5 jaar, is al een 
aantal jaren bezig met het organiseren 
van een minder geïsoleerde manier 
van kinderopvang, met veel aandacht 
voor creativiteit en de individuele 
ontwikkeling van elk kind, maar wel 
altijd in samenhang met anderen van 
alle leeftijden. Door het op poten 
zetten van het Eiland van Gro-
ningen in samenwerking met een 
groep medestanders is die wens nu 
concreet geworden. 

Diverse leeftijden
Het Eiland biedt, naast kinderopvang, 
een verloskundigenpraktijk, een 
atelier en diverse evenementen, 
workshops en cursussen. De faci-
liteiten kunnen worden ingezet voor 
de kinderen, maar worden ook aan 
ouders, ouderen en buurtbewoners 
aangeboden. Want waar overdag 
de kinderen zich kunnen uitleven 
in het atelier of de dojo, kunnen ’s 
avonds heel goed ouderen een cursus 
modeltekenen of yoga volgen, is de 
overtuiging van de Eilanders. En als 
je aan het eind van de middag je kind 
van de opvang komt halen, is het 
helemaal niet vervelend om met zijn 
allen daar de door de kinderen zelf 
gekookte maaltijd te verorberen.

Coöperatie van professionals
Om al deze activiteiten en be-
geleiding te kunnen aanbieden is een 
brede groep professionals betrokken 
bij het Eiland. De werkers op het Ei-
land vormen een coöperatie; iedereen 
heeft daarbij, naast een eigen praktijk 
of training, een verantwoordelijkheid 
voor het geheel van wat er bij het 
Eiland gebeuren moet en kan. Ieder 
bedient met zijn of haar expertise 
dus ook verschillende leeftijds-
groepen. Want dat is de essentie van 
het Eiland: juist de combinatie van 
verschillende bezigheden maakt het 
verschil.
 
De wijde wereld in!
De kinderopvang voldoet van-
zelfsprekend aan alle wettelijke 
maatstaven. Het is de bedoeling dat 
kinderen zich er in alle rust en op 
eigen gelegenheid ontwikkelen, om-
ringd door vertrouwde professionele 
verzorgers. Toch is er een duidelijk 
andere aanpak dan bij de meeste 
reguliere opvangcentra. Een derde 
van de opvang vindt bijvoorbeeld 
buiten plaats: de begeleiders gaan op 

projecteren op en in gebouwen in de 
stad. Het waren magische avonden 
die veel publiek trokken. Het leek 
ons een fantastisch idee om dit nog 
eens te doen. De films die we tonen 
hebben geen geregisseerde verhalen 
maar tonen een oorspronkelijke wijze 
van zien.”

Nadat het idee voor de filmavonden 
gelanceerd werd in de groep begon 
het regelen. Leijdekkers, Vermeulen 
en David Stroband doken de 
archieven van het Groninger Museum 
in om een selectie van de films te 
maken. Leijdekkers ging aan de slag 
met de financiering. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van subsidies, hij 
klopt met de projectbeschrijvingen 
aan bij het bedrijfsleven om 
sponsoren te vinden. En dat is gelukt! 
 
Durf en ambitie
Initiatiefgroep Plein Oosterpoort 
heeft ambities om een actieve 
relatie op te bouwen met de 
winkeliersvereniging van de 
Oosterpoort. Deze reageert 
enthousiast op de plannen, maar 
is zelf nog niet met initiatieven 
gekomen. Volgens Leijdekkers moet 
de durf nog ontstaan. En dat komt 
met de tijd. Ook zouden ze graag 
een samenwerking aangaan met het 
Conservatorium. Plannen genoeg! 
Initiatiefgroep Plein Oosterpoort 
ziet vele mogelijkheden en hoopt u 
te ontmoeten tijdens één van de vele 
evenementen die er aankomen.

De filmavonden vinden plaats op 25 
april en 8 mei. Om 21.30 uur wordt 
in Silo Today een inleiding gegeven 
op de avond door Petri Leijdekkers 
en David Stroband. Van 22.00 tot 
23.00 uur worden films getoond 
van onder andere Barry Flanagan, 
Roman Signer, Jan Dibbets, Dennis 
Oppenheim, Marcel Broodthaers 
en Fischli & Weiss. De avonden 
zijn financieel mogelijk gemaakt  
door: GasTerra, MyFacilities, 
AV|Adviesbureau en het Groninger 
Museum.

Suzanne Bodde
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pad met de kinderen. Naar park, stad 
of markt, de wijde wereld in! Ook 
anders dan elders: er zijn voor de 
balans bewust ook meerdere man-
nen betrokken bij het Eiland. Veel 
kinderen worden in hun dagelijks 
leven hoofdzakelijk verzorgd door 
vrouwen. 

Opvoedinspiratie
Deskundigheidsbevordering is een 
ander speerpunt van het Eiland. 
Iedere dinsdag wordt er een opvoed-
inspiratieavond georganiseerd over 
uiteenlopende onderwerpen. Een deel 
van deze lezingen wordt verzorgd 
door de Eilanders zelf, voor een an-
der deel worden deskundige externe 
sprekers aangetrokken.

Oude luister
De prachtige oude villa waarin het 
Eiland van Groningen is gevestigd, 
wordt stukje bij beetje opgeknapt en 
ingericht voor de nieuwe bewoners. 
Daarbij worden zo veel mogelijk 
oude details in ere hersteld. Eefke’s 
tweeling bouwt nijver mee! Het pand 
is een rijksmonument en daar gelden 
strenge regels voor bij het opknap-
pen. Onlangs vonden Eilanders achter 
een hardboardwand een oude lift-
schacht met de lift er nog in. Verder 
biedt de villa verschillende ingangen, 
een ruim souterrain, verschillende 
verdiepingen en een prachtige zolder, 
waar op termijn de multimediaruimte 
en de geluidsstudio worden geves-
tigd. Voor de inrichting van de tuin 
(die nu nog grotendeels parkeerplaats 
is) zijn de Eilanders nog op zoek naar 
het oorspronkelijke ontwerp. Ook de 
tuin wordt zo veel mogelijk in oude 
luister hersteld, waarbij het wel de 
bedoeling is dat ook de kinderen gaan 
tuinieren en zelf groenten of fruit 
gaan verbouwen.

Voor de Oosterpoort of voor 
Groningen?
Op de vraag wat het Eiland voor de 
Oosterpoort kan betekenen en vice 
versa was het antwoord helder: zo 
veel mogelijk! De aanmeldingen 
voor de kinderopvang van het Eiland 
komen vanuit de hele stad, maar de 
Eilanders werken graag samen met 
clubs, bewoners en voorzieningen in 

Stank, wat kunnen 
we eraan doen?
Denk mee over het provinciaal 
geurbeleid

Donderdag 18 april organiseert de 
Natuur en Milieufederatie Gron-
ingen een discussiebijeenkomst 
over stankoverlast. De provincie 
Groningen werkt aan een nieuw 
geurbeleid. De behoeften en be-
langen van omwonenden spelen 
hierin een belangrijke rol. Met de 
bijeenkomst bundelt de Natuur 
en Milieufederatie de meningen 
en ideeën om de provincie te 
voorzien van een breed gedragen 
advies. U bent van harte uitgeno-
digd om mee te denken.Stank-
overlast is een belangrijk punt 
als het gaat over aantasting van 
woon- en leefgenot. Rondom een 
aantal Groningse industriegebie-
den is dit al jarenlang onderwerp 
van discussie. Algemeen landelijk 
beleid werkt onvoldoende. Daar-
om heeft de provincie besloten 
alsnog een lokaal geurbeleid te 
maken. De Natuur en Milieufe-
deratie Groningen juicht dit toe en 
denkt hier graag in mee. Zij hecht 
hierbij belang aan de mening van 
haar achterban en organiseert 
daarom de discussiebijeenkomst. 
Het resultaat van de bijeenkomst 
is een gezamenlijk advies richting 
de provincie.

Denk ook mee! Als inwoner of 
organisatie uit de provincie Gro-
ningen hoort de Natuur en Mil-
ieufederatie graag uw mening 
en ideeën over het provinciaal 
geurbeleid. 

De discussiebijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 18 april van 
19.00-21.00 uur (inloop vanaf 
18.30 uur) in Hotel Spoorzicht te 
Loppersum. Deelname is gratis. 
U kunt zich aanmelden via
info@nmfgroningen.nl.

de buurt. Ze willen graag contact leg-
gen met oudere buurtbewoners, voor 
bijvoorbeeld het opzetten en inrich-
ten van een aquarium, hulp bij het 
tuinieren of het leren sleutelen aan 
een fiets. Daarnaast zijn de buurtbe-
woners bij de cursussen voor volwas-
senen natuurlijk van harte welkom. 
En mochten er kinderen van de BSO 
op de Borgmanschool graag mee 
willen doen aan een Eilandworkshop, 
dan juichen ze dat alleen maar toe. 
Op 21 april is het Eiland een pleister-
plaats voor Recycling en Upcycling, 
met onder andere poppen maken van 
eenzame sokken. In de meivakantie 
wordt een zogenaamde Vlonderdag 
georganiseerd, waar iedereen kan 
kennismaken met alle activiteiten 
die te vinden zijn op het Eiland. In 
week 28, 29, 30 en 31 zijn er Zomer-
weken voor kinderen op het Eiland, 
met verschillende thema’s.Wil je zelf 
iets organiseren en heb je een ruimte 
nodig? Ook dat is (beperkt) mogelijk 
bij het Eiland van Groningen. Meer 
informatie over het Eiland van Gron-
ingen vind je op de website: www.
eilandvangroningen.nl.
 
WH
Foto’s: Robert van der Molen

Voor activiteiten in het atelier zijn de 
Eilanders nog op zoek naar kosteloze 
materialen: glazen potten en flessen 
met dop (niet van alcoholische dran-
ken!), (kroon)kurken en eierdozen. 
Heb je daar nog wat van staan of 
liggen? Breng het gerust even langs 
bij Zuiderpark 20 en ga zelf op 
ontdekkingstocht bij dit bijzondere 
schateiland!
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Website:	www.copy-systems.nl					E-mail:	info@copy-systems.nl

Oosterweg	120,	9724	CM		Groningen

Tel.	050	-	318	78	40						

Geopend:

maandag	tot	en	met	

vrijdag:	

08.00	-	18.00	uur	

en	zaterdag:	

10.00	-	17.00	uur

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

e-mail en website gewijzigd !

Full	colour	posters

(mat	papier)

A0	nu	voor	€ 24,00

A1	nu	voor	€ 17,50

A2	nu	voor	€ 12,50

Op canvaspapier + € 4,00

Aanbieding april

GOED WONEN

Peizerweg 136!

Peizerweg 136
Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
www.patrimonium-groningen.nl   
info@patrimonium-groningen.nl

begint
aan de
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GEDICHT
Het spoor

De staalschrootmachine
op ijzeren staven
dondert hier dagelijks
door de goot
snelt gierend
door de bocht
hijgt oorverdovend
uit zijn opengesperde muil

De grondvesten moeten gezekerd

Bereden door bezetenen 
met beklepte petten
en strepen langs hun broek
jaagt het gevaarte
onder tunnels door
ramt stootblokken
uit het station
blaast het stof uit
de naden
knalt voorgoed
de horizon tegemoet

Is het allesverslindende monster
dat multimegaporties kilometers 
vreet

Andras Mebius

WEBSTRUNEN
www.ehbe-groningen.nl

Eerste Hulp Bij 
Energiebesparing is 

een bijzonder welkome site in deze tijd van crisis en aanhou-
dende winterse temperaturen. Hoewel ik toch hoop dat we 
rond de verschijningsdatum van deze Oosterpoorter eindelijk 
met z’n allen op een terrasje zitten. Maar ook als de sneeuw 
gesmolten is, kun je energie besparen. Hetzelfde comfort 
maar dan voor minder geld, dat is toch wat de gemiddelde 
Nederlander wil. Het goede nieuws is dat dit ook echt kan. 
Op deze site van de gemeente Groningen kun je in drie stap-
pen uitvinden wat je aan je energieverbruik kunt doen. Altijd 
al eens willen weten wat de buren betalen? Bij stap één kun je 
uitvinden of jouw verbruik hoger of lager ligt dan dat van je buren. Heb je een huis dat gebouwd is voor 1995, dan kun 
je een quickscan laten doen om jouw energieverbruik in kaart te brengen. De eerste honderd aanvragen zijn gratis. Wil 
je onafhankelijk advies over financiering, subsidies of welke werkzaamheden er onder het lage belastingtarief van 6% 
vallen, stel dan je vraag via het formulier dat op de site staat. Energiebesparing is een effectieve manier om je koop-
kracht op pijl te houden in tijden van crisis. Bezoek deze verrassend moderne site en begin vandaag nog met besparen! 

CvdL
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CRYPTO DE LUXE 10

Horizontaal
1  Rotzooi trappen bij  Selexyz. (15)
8  Uitbundige vermenging van   
  roodvonk en geelzucht. (12)
10 Geen cent te makken en toch in de  
  smaak vallen. (6)
11 Hier bevinden zich de   
  geslachtsdelen. (8)
13 Zeker een bron. (3)
14 Peter la S. is er op 30 april ook bij.  
  (12)
17 Ouder geluidssysteem. (2)
19 Een enkelvoudige Maximá mag niet  
  harder rijden... (15)
22 ...en daar is ze (nog even) zeer  
  gevoelig voor. (7+2+2+4)
24 Klein wetenschappelijk orgaan. (2)
25 Liefhebberig. (14)
28 Klinkt als bloemige post. (4)
29 Pioniers bij Openbare Werken. (12)

Verticaal
2  Met deze streek gaan ze een grens  
  over. (7)
3  Vuistregel waarmee je de toekomst  
  kan voorspellen? (7)
4  Winkelende Willem-Alexander na  
  30 april. (2+5+2+6)
5  Waterdruppel. (9)
6  Beeldententoonstelling. (6)
7  Plattegrond. (9)

De oplossing van Crypto de Luxe 10 
kunt u t/m maandag 6 mei opsturen 
naar de redactie van De Oosterpoorter, 
Mauritsstraat 1, 9724 BH, Groningen 
o.v.v. Crypto de Luxe 10. Mailen kan 
naar oosterpoorter@gmail.com. De 
winnaar krijgt een tegoedbon ter waarde 
van 15 euro, ter beschikking gesteld 
en te besteden bij Kapsalon Bij Anita, 
Meeuwerderweg 95.

Oplossing Crypto de Luxe 9
Horizontaal
1. Aan de bak komen 8. Kunstliefhebber 
10. Slasaus 11. Innings 12. Ark 13. 
Jihadisten 16. Victorie kraaien 17. 
Voetjevrijen 18. Adres 20. Lama 21. 
Knoest 22. In natura 23. Bedrijf.
Verticaal
2. Aanraakschermen 3+4. Dat kan je 
op je buik schrijven 5. Koffiedikkijker 6. 
Opeen 7. Erbinnenin 8. Kassa 9. Rust 14. 
Stagnatie 15. Antistof 16. Vivaldi 19. Roer 
21. Keu.

De winnaar van Crypto de Luxe 9 is 
Gieke Tacoma van het Winschoterdiep. 
De cadeaubon van Akkerman Bloemen is 
naar haar onderweg.

CRYPTO DE LUXE 10

9  Waarom mokken? Het valt reuze  
  mee. (3+3)
12 Groene kinderfilm. (3)
15 Vette jazz. (9)
16 Literaire familie van de zilvermeeuw  
  en de bronskoekoek. (6+3)
18 Zoekwedstrijd. (7)
20 Verwijdert de crème om het risico  
  te verkleinen. (7)

De winnares van Crypto 9 mag zichzelf in de bloemetjes zetten.      Foto: Robert van der Molen

21 De Nederlandse leeuw brult niet  
  meer. (5)
23 ‘s Middags een oogje toeknijpen.  
  (5)
26 Lopend bericht. (3)
27 Hé Erica! (3)
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Nijestee 
biedt ruimte

Op onze website kunt u terecht voor de laatste nieuwtjes, 
informatie over Nijestee of om een vraag te stellen. U kunt er 
ook onze nieuwbouwprojecten bekijken of een reparatieverzoek 
doorgeven. Ook vindt u er alle informatie over uw wijk.

aan ruim 30.000 mensen in de stad Groningen. Met 

ongeveer 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste 

corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee 

woningen aan, op die manier valt er wat te kiezen.

Volg uw wijk op Twitter 
Zo bent u altijd als eerste op de 

hoogte van het laatste nieuws.

www.twitter.com/dewijert     

|||||||||||||| Damsterplein 1 . Postbus 447 . 9700 AK . Groningen . (050) 853 35 33 . info@nijestee.nl ||||||||||||||

Wijkinfo: www.nijestee.nl/dewijert . www.nijestee.nl/helpman 

www.facebook.com/nijestee

GO1211217
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BUURTOVERLEG in het Buurtpand, Mauritsstraat 1
 op maandag 6 mei, aanvang: 20.00 uur

buurtoverleg@gmail.com

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

SERVICE
POORTERSHOES

Cursus Tuinieren in de stad (4x)
Op  woensdag 17 april start een 
korte cursus ‘Tuinieren in de 
stad’. Met veel praktische tips en 
elke keer wordt er een tuin be-
zocht. Overige data: 8, 15 en 29 
mei. Tijd: 10 tot 12 uur, kosten € 
15 voor 4 keer.

Computerlessen met 
privédocent
Het Poortershoes organiseert 
computerlessen voor beginners 
en iets gevorderden  op een zeer 
laagdrempelige manier. Mensen 
leren wat ze zelf willen leren, in 
hun eigen tempo. Iedereen krijgt 
les van zijn eigen docentvrijwil-
liger. U kunt ook les krijgen op de 
tablet.
Een les duurt 1,5 uur en kost 
€ 2,50.  Er zijn lessen op de 
maandag-, woensdag- en donder-
dagochtend.  

BINGO op woensdag 24 april
Woensdag 24 april is er van 
14.00-16.30 uur in het Poorter-
shoes weer een gezellige Bingo. 

Het bestuur zoekt nieuwe 
bestuursleden
Het bestuur van het Poortershoes 
is op zoek naar 1 of 2 nieuwe 
bestuursleden. Er wordt 1 keer 
per maand vergaderd op dinsda-
gavond, van 19.00 tot ca. 20.30 
uur. Voor meer informatie vraag 
naar Menno van Dijk of Jannie 
Ensing.

KROEG VAN KLAAS 
 
Zaterdag 13 april 2013 
BLACK BURNED BBQ BOYS 
blues 
 
Donderdag 18 april 2013 
SONGS & WHISPERS 
international Singer/
Songwriters aanvang 21.30 uur 
 
Zaterdag 20 april 2013 
KEAV covers & eigen werk 
 
Vrijdag 26 april 2013 
Groninger Songwriters Circle 
presenteert: 
OPEN PODIUM + GASTEN 
aanvang 20.00 uur 
 
Zaterdag 27 april 2013 
TUMBLING GO GO’S 
rockabilly 
 
Dinsdag 30 april 2013 
THE MUSIC PUPILS 
+ support act bluesrock 
 
Kroeg van Klaas 
9724 CJ Oosterweg 26 
050 3132330 
http://www.kroegvanklaas.nl 
info@kroegvanklaas.nl 
aanvangstijd livemuziek: 22.30 
uur, Gratis entree

Silo Today

Donderdag 25 april Filmavond
Zie artikel elders in de Ooster-
poorter
 
Zaterdag 27 april 2013
Gitaarcafé met Jan Kuiper en 
Digmon Roovers (Five Great 
Guitars)
Vanavond Flamenco met special 
guest Peter Kalb (El Periquin)
Aanvang: 20.30 uur entree 5,-
 
Donderdag 8 mei Filmavond
Zie artikel elders in de Ooster-
poorter 
 
Vrijdag 10 mei 2013
Djurre de Haan, Akward-I
Voor verdere info zie www.terug-
naarhetbegin.nl
Aanvang 20.00 uur.
 
Zaterdag 11 mei 2013
Gitaarcafé met Jan Kuiper en 
Digmon Roovers (Five Great 
Guitars)
Vanavond AfroWorld met special 
guest Andro Biswane
Aanvang: 20.30 uur entree 5,-
 
Woensdag 15 mei 2013
Silo Passage
Literair Café
Aanvang 20.30 uur entree 5,-
 
Voor verdere info zie onze 
site www.silotoday.nl
 
Silo Today is nu ook geopend 
voor de lunch op zaterdag!
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