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BUURTNIEUWS/ GEMEENTENIEUWS
Inspraak Ring Zuid na de zomervakantie
De inspraakperiode over het
Ontwerp Tracébesluit en het
bijbehorende Milieueffectrapport
(OTB/MER) voor de ombouw
van de zuidelijke ringweg in
Groningen begint op vrijdag
30 augustus 2013 en duurt
tot vrijdag 11 oktober. Dat
heeft de stuurgroep Aanpak
Ring Zuid besloten. Het
was eerder de bedoeling de
inspraakperiode af te ronden
voor de zomervakantie. Dat lukt
niet, o.a. doordat de afronding
van het Milieueffectrapport
meer tijd kostte. Hierdoor zou
de inspraakperiode grotendeels
in de zomervakantie vallen. Die
begint in het noorden van het land
op 5 juli. Behalve over het OTB/
MER voor de zuidelijke ringweg
gaat de inspraakperiode ook
over vier zogenaamde ontwerp
inrichtingsplannen. Dat zijn
plannen voor de herinrichting
van straten en buurten in de
omgeving van de ringweg.

De resultaten van de inspraak
worden verwerkt in het definitieve
Tracébesluit, dat de basis
vormt voor de ombouw van de
zuidelijke ringweg. En ook in
definitieve inrichtingsplannen
voor de omringende wijken, zoals
De Wijert, de omgeving van het
Sterrebos, de Rivierenbuurt en
Helpman. Op dit moment wordt
in overleg met het ministerie van

Infrastructuur & Milieu onderzocht
welke gevolgen het opschuiven
van de inspraakperiode voor het
Ontwerp Tracébesluit heeft voor
de planning van het Tracébesluit
(TB). Voor de uitvoering van
werkzaamheden aan de ringweg
heeft de vertraging in de
besluitvorming geen gevolgen:
die staat nog steeds gepland voor
de jaren 2015 - 2020.

Stadsstrand Euroborg
Velen zal het waarschijnlijk zijn
ontgaan, omdat er tot nu toe (3
juni) nog amper een echte ‘rokjesdag’ is geweest, maar Stadsstrand Euroborg is sinds begin
april weer open. In tegenstelling
tot vorige jaren is het strand
geopend van donderdag tot en
met zondag, mits de temperatuur
boven de 20 graden is. Eind oktober sluiten de deuren weer. Het
paviljoen heeft nog een vergunning tot eind volgend seizoen. De
gemeente heeft aangegeven dat
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ze daarna een andere bestemming voor deze plek gaat zoeken.
Na oktober 2014 is het strand op
deze locatie dus verleden tijd.
Afgezien van de warme dagen, is
het paviljoen nog steeds op alle
dagen te boeken voor feesten
en partijen. Vanwege het verwarmde terras is het daarvoor
ook zeer geschikt. Buiten(house)
feesten zoals die in vorige jaren
wel werden georganiseerd, staan
niet meer op het programma. De
gemeentelijke geluidsnormen zijn
zo streng geworden, dat dit niet
meer haalbaar is.
Omdat het weer in Nederland ook
vaak slecht is, blijkt het niet uit te
kunnen om het paviljoen dagelijks te openen. Daarom is ervoor
gekozen om alleen op warme
dagen open te gaan, normaal
gesproken vanaf 10:00 uur tot

ongeveer 21:00 uur; de sluitingstijd is afhankelijk van de drukte.
Eerder fungeerde het paviljoen
nog als eetcafé, nu kun je er
terecht voor drankjes, hapjes en
lunchgerechten. Bij temperaturen
boven 20 graden kunnen we dus
nog gewoon lekker genieten op
het strand met een hapje en een
drankje. Met een beetje geluk
zal dit tot eind oktober 2013 nog
regelmatig voorkomen.
CvdL

brander en stoker
Sinds een kleine maand is de
website www.branderstoker.
wordpress.com operationeel, de
website voor en door bewoners
van de woontorens Brander en
Stoker.
Wilt u snel op de hoogte zijn van
nieuws uit uw directe woonomgeving, dan kunt u zich

“abonneren” op deze site.
Dit werkt als volgt:

email als er een nieuw bericht is
geplaatst.

Ga naar www.branderstoker.
wordpress.com klik de tab Home
aan vervolgens ziet u rechts
staan: Follow blog via email
u vult daar uw e-mailadres in en
krijgt automatisch een signaal per

Wilt u zelf een mededeling doen?
Geef het door aan de redactie op
het volgend e-mailadres:
branderstoker@ziggo.nl
Redactie website Brander en
Stoker

Next stop. Groningen Europapark
Eind 2012 werd station Groningen
Europapark in gebruik genomen.
In afwachting van het definitieve
station werd er in 2007 alvast een
eenvoudig perron aan één zijde
van het spoor gelegd. Met de nadruk op eenvoudig. Wiebelende
kunststof grondplaten afgezet
met een robuust hekwerk van
steigerstangen. Alleen de roodwitte treinen van Arriva mochten
er stoppen. Met hun helse dieselmotoren. Voor veel omwonenden
nog steeds een doorn in het oor.
Na een vertraging van een jaar
kwam het er toch van. De opening. Het was het wachten waard.
Het station is prachtig geworden.
Niet veel meer dan een perron
met een overkapping. Maar wel
met smaak. In het dak zie ik de
vleugels van een vogel. Schijnbaar zwevend boven het spoor.
Op het perron symmetrisch opgesteld meubilair in koele kleuren.
Poefjes, zitranden en leunsteunen. Dat is lekker wachten op
alweer een vertraagde trein. Ook
de fietsenstalling mag er zijn. Niet

alleen ruim, gratis
en bewaakt, maar
tevens voorzien van
sfeervolle groene en
gele LED-verlichting.
Een genot om naar
te kijken.
Grootstedelijk
Steeds meer passagiers ontdekken
de voordelen van
Groningen Europapark. Nu al
spugen de treinen in de spits hele
colonnes leerlingen en rijksambtenaren uit. Die lopend of met
de vouwfiets hun weg vervolgen.
Groningen Europapark heeft iets
grootsteeds. Dat komt vooral
omdat de perrons hoger liggen
dan de verdiepte ingang die zich
op niveau -1 bevindt. De treinen
rijden dus bovenlangs, net als in
echte metropolen zoals Berlijn,
Londen en New York. De brede
perrons zijn per glazen lift bereikbaar. Of via de trap voor de
sportieve treinreizigers onder u.

transport hub van Noord Nederland. Trein, tram en kabelbaan.
Groningen Airport Eelde op dertien autominuten afstand. En misschien wel een watertaxi. Via het
Oude Winschoterdiep. Waarom
ook niet. Je moet groot durven
denken. Next stop: Groningen
Europapark. Mind the gap.
Lieuwe Rozema

De grootstedelijkheid wordt nog
eens onderstreept door de nieuwe en vaak hoge gebouwen in de
directe omgeving van het station.
De Sociale Dienst, de Brander
en Stoker, de Euroborg en het
Cruiseschip liggen op minder
dan een minuut loopafstand. Nu
ook de stoptrein naar Assen en
verder het station aandoet ligt de
rest van de wereld voor ons open.
Groningen Europapark heeft het
in zich om uit te groeien tot dé
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INGEZONDEN
Oosterweg 83, de nieuwe ontwikkelingen.
Bewoners verbijsterd door plotselinge ommekeer College en
Gemeenteraad
‘Waarom 4 jaar lang praten
als je nooit van plan was te
bewegen?’
De omwonenden van het binnenterrein aan de Oosterweg
83 voeren al bijna 4 jaar actie
tegen de bouwplannen van een
Groningse ontwikkelaar. Deze
wil 5 grote en hoge woningen
bouwen op een klein, door
woningen omringd, binnenterrein, dat nog één van de weinige groene plekjes in de buurt
vormt. De woningen zijn gezien
de indeling duidelijk bedoeld
om in de toekomst in kleinere
appartementen te worden opgedeeld om huisvesting te bieden aan o.a. kamerbewoners.
De omwonenden zijn niet tegen
bebouwing, maar vinden de
schaalgrootte niet acceptabel.
Zij zijn geregeld zelf met compromisvoorstellen gekomen en
onlangs door de Raad van State
(RvS) in het gelijk gesteld in twee
beroepzaken. De RvS vindt dat
de gemeente de invulling van het
perceel in het bestemmingsplan
onvoldoende heeft gemotiveerd
en meer rekening had moeten
gehouden met de belangen van
de omwonenden inzake ruimte,
privacy en lichtinval. In de tweede
plaats werd de manier waarop de
gemeente de parkeerregels hanteert bij het bouwplan de grond
ingeboord.
Andere invulling
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Door zowel de uitspraken van de
RvS, als door het feit dat de betrokken ontwikkelaar waarschijnlijk niet kan bouwen in verband
met onwettige activiteiten in het
kader van de wet BIBOB (integriteit), mag de gemeente nu het
bestemmingsplan anders invullen. Prachtig, want de gemeente
heeft de afgelopen jaren telkens
aangegeven dat de bouwplannen
qua ruimtelijke ordening slecht
en rampzalig zijn, maar dat het
“helaas voor ons onmogelijk is om
de plannen te vernietigen door
afspraken met de ontwikkelaar”.
De omwonenden zijn dan ook
verbijsterd dat de gemeente, die
altijd heeft gezegd de geplande
bouw niet te willen, maar dit niet
tegen te kunnen houden, nu opeens bij monde van de wethouder
en zijn stedenbouwkundige van
RO/EZ stelt dat ze de bouw nu
wel kan tegenhouden, maar dat
niet wil. Ze wil de plannen van
de ontwikkelaar handhaven, met
een zeer kleine aanpassing. De
wethouder: “De Oosterpoort is
een gewilde wijk. Waar gebouwd
kan worden, zal dat gebeuren.
Zo is het nu eenmaal en het moet
aantrekkelijk blijven voor projectontwikkelaars”. De raad die zich
in eerste instantie uiterst kritisch
opstelde, is ondanks een stevig
amendement van de Stadspartij,
voor deze argumenten gezwicht.
De omwonenden blijven achter
met het gevoel dat de eigenlijke
bedoeling van de gemeente al die
jaren het tegenovergestelde is geweest van wat ze zei. Ook de gemeenteraad, die de bouwplannen
al niet steunde, is huns inziens op
het verkeerde been gezet.
Geloofwaardigheid
Het plan van de wethouder biedt
voldoende ruimte aan projectontwikkelaars om appartementen te
bouwen. En dat is wat de wethouder eigenlijk wil, ook al noemt hij
het gezinswoningen. Er zal geen
gezin in willen of kunnen wo-

nen. Toch maar appartementen
dan, die voor een ontwikkelaar
ook veel aantrekkelijker zijn? Of
kamerbewoners? De wethouder
zegt letterlijk in het Dagblad van
28 mei jl. jongerenhuisvesting te
willen bevorderen. De parkeernormen worden ook meteen even
versoepeld. Dat is toevallig. En
overlast? “Ach, onzin”, volgens
wethouder van der Schaaf.
De omwonenden die hier al jaren
met plezier wonen en die de wijk
actief op peil houden, voelen zich
door dit beleid van de wethouder
hun huizen uitgejaagd. Bedankt
wethouder, dat de belangen van
burgers alleen met de mond worden beleden.
De gemeenteraad is de baas volgens de wethouder. Helaas heeft
die in de raadsvergadering van 29
mei jl. het gezonde verstand niet
laten spreken en de wethouder
niet behoed voor een vergissing
die blijvende schade berokkent
aan de buurt. De wethouder wil
met 5 woningen, slechts 2 meer
dan de omwonenden hebben
voorgesteld, het woningbestand
in de stad Groningen redden. Hoe
ver kun je gaan als bestuurder,
zonder jezelf ongeloofwaardig
te maken. De Oosterpoort is niet
alleen een illusie armer, maar ook
een prachtig stukje binnenterrein,
waar enkele mooie huizen hadden kunnen staan. Groningers,
wees gewaarschuwd.
Hans Scheper, Gretha Schaap, Jolanda Klein, Wilma van der Munnik,
ook namens de andere omwonenden

Dansen met doel: Stichting Awaken Heart
Enige tijd geleden ontving de
redactie van de Oosterpoorter
een opvallende mail waarmee
de Stichting Awaken Heart
zichzelf onder de aandacht
bracht: “Het ultieme doel van
de Stichting is 'de honger de
wereld uit te helpen'. Om dit
doel te bereiken organiseert de
Stichting elke laatste vrijdag
van de maand een meditatie -en
dansavond. De opbrengsten
minus de kosten zullen
worden overgemaakt naar een
project.” Dat ultieme doel zal
niet een-twee-drie gerealiseerd
worden. Wij zijn ondertussen
nieuwsgierig genoeg om de
mensen achter de stichting
eens voor een gesprek uit te
nodigen.
Inspirator van de Stichting
Awaken Heart is Oosterpoorter
Behzad (Bez) Shouhani.
Shouhani is als politiek
vluchteling uit Iran in Nederland
terechtgekomen. Hij woont sinds
1998 in Groningen waarvan de
laatste jaren in de Oosterpoort.
Shouhani is een spiritueel mens:
“Ik ben me steeds meer spiritueel
gaan ontwikkelen waarbij ik
me liet inspireren door ‘open
minded’ mensen die zich in de
spirituele wereld interesseren. Ik
ben momenteel bezig mezelf te
verrijken met positieve energie
afkomstig uit de kosmos. Deze
energie is niet zichtbaar maar
voelbaar.”
Soul trance
Een van de dingen waar
Behzad maar moeilijk mee
kan leven is het feit dat grote
delen van de mensheid
nog steeds honger lijden:
“Volgens UNICEF overlijden
dagelijks 35.000 kinderen aan
honger of hongergerelateerde
problematiek.” Dit besef,
gevoegd bij de persoonlijke
ontwikkeling die Shouhani
doormaakte, was de aanleiding
om Stichting Awaken Heart op te
zetten. De stichting organiseert

Stichting Awaken Heart met v.l.n.r. Henriëtte Liewes, Behzad Shouhani
en Magriet van der Wer
maandelijks een bijeenkomst,
waar gedanst wordt op niet
agressieve maar wel swingende
muziek. Die muziek wordt door de
stichting omschreven als 'dance
of als soul trance'. Maar ook jaren
zeventig of tachtig disco wordt
niet geschuwd.
Oerdegelijke Grunniger
Na een wat aarzelende start gaat
de stichting er nu vol tegenaan.
Daarbij krijgt Bez ondersteuning
van buurtbewoonster Henriëtte
Liewes en Magriet van der Werff.
Tijdens en heuse 'heisessie' heeft
het drietal besloten de ideeën
van Bez nog nadrukkelijker op
de kaart te zetten en de stichting
verder te professionaliseren.
Een van de dingen die daarbij
komt kijken is om (nog) meer
mensen te enthousiasmeren om
de maandelijkse dansavonden,
die traditiegetrouw worden
geopend met een meditatie,
te bezoeken. Als uw reporter

voorzichtig opmerkt dat het
misschien nog niet mee zal
vallen de oerdegelijke Grunniger
te verleiden tot deelname aan
zo'n spirituele ‘Awaken Heart
Charity Dance Event’ reageren
de drie enthousiast. Henriëtte:“In
het begin kwam ik ook na
de meditatie, om te dansen
eigenlijk!” Bez:“De – overigens
niet verplichte - meditatie geeft
heel veel positieve energie, je
kunt bij ons op zo'n avond even
helemaal tot rust komen... en dan
alsnog uit je dak gaan.”
De volgende dansavond staat
gepland op 28 juni 2013, Huis
de Beurs Groningen (Vismarkt
4). Entree: 8 euro. Lezers van de
Oosterpoorter krijgen bij inlevering
van het logo van Stichting Awaken
Heart (zie Service pagina 23) 3 euro
korting. Voor meer informatie
http://www.awakenheart.nl/
Klaas Kloosterman
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Sterren stralen in het bos
Zondagmiddag 2 juni in het
Sterrebos: STERREBOS-LIVE!!
Je waant je dertig jaar terug
in de tijd. De zon, het park,
spelende kinderen, rennende
honden en een band op het
podium van de muziekkoepel.
Zelfs het publiek van dertig
jaar terug is er weer. Een beetje
dikker, ouder, grijzer, rimpeliger
en/of kalender, maar niet minder herkenbaar. Ook de sterren
op het podium lijken enigszins
aangedaan door de tand des
tijds. Maar ze stralen er niet
minder om!
Little Big Joint
Geen Little Big Joint (voor de
oudgedienden: de bus van Mike
en Kitty) dit jaar, maar wel de CafféMobilé van barista Marc Corfagedie die voor de nodige versnaperingen zorgt. En natuurlijk die
heerlijke muziek! Het eerste uur
wordt gevuld door twee (relatief) jonge gasten Kevin Bos en
Niels Herman Fischer. Onder de
naam Men in Red Woolen Shirts
brengen ze grotendeels eigen
werk,dat ze zelf Hardcorepsychedelicfolkrock noemen en moeiteloos te plaatsen is in de periode
van Elvis Presley, John Fogerty,
Jim Morrison en Johnny Cash. De
derde man op het podium wringt
zich in allerlei bochten en standen
om de muzikanten op creatieve

wijze in beeld te brengen. Ongetwijfeld is het resultaat van deze
middag binnenkort te bewonderen
op YouTube.
Muziek van alle tijden
Hierna is het tijd voor de tienkoppige formatie Shake Some Dust.
Warme swingende soulklanken
stijgen op tot de toppen van de
bomen en over het ietwat grijzende publiek. Maar kijk: er staan
ook een paar kinderen te swingen
op de klanken van de oude tune
van Studio Sport; deze muziek is
van alle tijden! De band doet nog
flink wat stof opwaaien met hun
strakke ritmesectie (Peter Rolf bas en zang, Tony Tapilatu - percussie en zang, John Le Grand
- drums, Roelof Hut - sologitaar,
AnneJan van Apperloo - zang en
slaggitaar), descheurende blazers (Hugo Beukema - tenor sax,
Arno Waldus - alt sax, Bernard
Bouwes– trompet), het hammondorgel van HalvdanHoekemaen de
stem van Klaas Bouwman.
Kou trekt uit de stramme botten
Deze middag is de aftrap voor
een serie zondagmiddagconcerten in het Sterrebos. De enorme
mensenzee van weleer was nog
niet aanwezig, maar dat heeft
ongetwijfeld te maken met het feit
dat de Groningers nog moeten

wennen aan het festivalseizoen.
Met de kou van de winter en de
nachtvorst van de late lente nog
in de botten moet iedereen nog
even loskomen, zo lijkt het. Geen
probleem, want ook de komende
edities van Sterrebos-Live! beloven swingende feesten te worden. De organisatie is in handen
van het Comité Sterrebos-Live!
en de financiële middelen worden beschikbaar gesteld door
het Wijkcomité Helpman. Tot
oktober worden er op de eerste
zondag van de maand steeds
twee acts geprogrammeerd. De
optredens zijn gratis toegankelijk
en duren van 14.30 tot 16.30. Zin
in wat voorpret? Op de website
van WijkcomitéHelpman (www.
wijkhelpman.nl) vind je filmpjes
van alle verwachte acts. Wat een
geweldige zuiderburen hebben wij
toch!
Programma komende maanden
7 juli 		
Swing &Rythm&
		
Soul
		
Los Bomberos
4 augustus
JeeBeeBluesband
		
Mannen met
		
Kleintjes
1 september
The Sign of Leo
		
HoppaH
6 oktober
TAG
		
Jonas & the Earthian
		
Roots
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Nieuwbouw in de Meeuwen
Naar aanleiding van het
stukje in de Oosterpoorter
nummer 5 betreffende de
eventuele nieuwbouw langs
de Europaweg in de Meeuwen
en een enquête op de website
wonenindemeeuwen.nl, wil ik
graag het volgende kwijt:
Er dienen helemaal geen huizen
gebouwd te worden i.v.m. de
luchtvervuiling door het verkeer
op de Europaweg. Zijn we al
zover dat projectontwikkelaars
passieve moordenaars mogen
worden door huizen te bouwen
op plaatsen waar het eigenlijk niet

GEDICHT
Kennismaking met de poëzie
Toen ik mijn hielen lichtte
in het land van proza
liep ik vuur op
Flonkerde het eerst nog
– ver buiten mijn bereik
hoog aan de hemel
allengs daalde het
viel als een parachute open
kwam op mij neer
Zeer deed het niet
ondergedompeld te worden
in de vlammen der
verbeelding
Uit mijn normale doen was
ik
wel
Andras Mebius

meer kan? Gaat geld echt voor
alles?
Waarom wordt niet het verlies
genomen en in overleg met de
gemeente een groenstrook met
veel bomen aangelegd? De stad
Groningen is langzamerhand
in een betonjungle aan het
veranderen ten koste van de
gezondheid van de inwoners.
Ook het sociale leefklimaat heeft
zwaar te lijden onder de te kleine
indeling van straten en pleinen.
Als bewoner heb je bijna het idee
dat je via denkbeeldige tunnels
rijdt omdat er geen horizon meer

Met vriendelijke groet,
J. Zijlstra

Bijeenkomst docenten Poortershoes
Afgelopen donderdag kon ik
spontaan aanschuiven bij een
etentje voor de gastdocenten
in het Poortershoes. De
smakelijke bijeenkomst werd
georganiseerd naar aanleiding
van het einde van een
succesvol lesjaar. De meeste
cursussen die werden gegeven
zaten weer bomvol en zullen
na de zomervakantie weer een
frisse start beleven. Geheel in
de traditie is er in augustus een
feestelijke open dag (dit jaar
op donderdag 29 augustus),
waar toekomstige cursisten
zich kunnen oriënteren op
het uitgebreide aanbod. De
meeste docenten zijn op die
dag aanwezig en vertellen
graag iets over hun onderricht.
Er wordt nog niet veel verklapt
over de feestelijkheden, maar
er wordt gesproken over een
proeverij. Wat er dan geproefd
gaat worden werd helaas nog
geheim gehouden.
Tijdens de maaltijd werd er
gezellig met elkaar gekletst en
de sfeer zat er direct goed in.
Ik realiseerde me al snel dat de
docenten van even divers allooi
zijn als hun cursussen. Ook kwam
ik erachter dat bijna elke cursus
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te zien is door de overbebouwing.
Het verbaast mij steeds dat
mensen met een zogenaamde
hoge opleiding niet in staat zijn
om op langere termijn te denken
en te plannen. Je kunt niet
eeuwig doorgaan om alles vol te
bouwen en het volk z'n leefruimte
en de natuur z'n broodnodige
ruimte te ontnemen.
Het leven is fatsoen en wijsheid!

een vaste kern van diehard
deelnemers heeft, waarvan
sommigen al meer dan 15 jaar
wekelijks naar het Poortershoes
komen. Ik sprak met mijn
tafelgenoten over hun lessen
en heb vlijtig aantekeningen
gemaakt. Door al hun
enthousiaste verhalen heb ik ook
zin gekregen om mee te doen,
nieuwe dingen te leren, maar
vooral veel plezier te maken.
Spaans
Dat er grote vraag is naar
Spaanse les blijkt wel uit de
verhalen van de twee docenten
Spaans in het Poortershoes.
Zij geven beide twee lessen
per week die altijd drukbezocht
worden. Karin Nicolay is één
van de docenten. Zij doceert
een vergevorderde groep en
een beginners groep, die na de
vakantie doorgaat als gevorderde
groep. Bij Judith Bücking
geld hetzelfde. Mocht iemand
geïnteresseerd zijn in het volgen
van de les, dan wordt er eerst
gekeken op welk niveau iemand
Spaans leest en spreekt. Past de
persoon qua kennis in een van de
lessen, dan kan deze mee doen.
In de gevorderden groepen is de
inhoud van de les variabel, de

deelnemers kunnen zelf ideeën
aandragen. Zo kan het zijn dat
er een artikel uit de krant wordt
vertaald, of wordt er een keer
een Spaanstalige film gekeken.
Centraal in de lessen staat dat
plezier en leren hand in hand
gaan.
Werelddans
Tineke Wieringa zorgt ervoor dat
de ouderen in de Oosterpoort
vitaal en soepel blijven. Ook
haar Werelddans 55+ lessen zijn
een populaire avondbesteding.
Ze heeft hiervoor een speciale
opleiding genoten en geeft les
in verschillende wijken in de
stad. Het leuke aan de lessen
is de gezelligheid en de vrolijke
wereldmuziek die onder bijna
alle omstandigheden het lichaam
vanzelf laat swingen. Er komen
diverse traditionele volksdansen
voorbij, maar omdat de
Grunnegers een choreografie snel
te gemakkelijk vinden worden
deze altijd uitgebreid met extra
passen. De meeste cursisten
beginnen met de cursus wanneer
ze tussen de 60 en de 70 zijn.
Omdat de wekelijkse dansavond
ervoor zorgt dat ze flexibel en
actief blijven, zijn er zelf cursisten
van boven de 80 jaar! Er is altijd
ruimte voor nieuwe deelnemers.
Tai Ji
Een andere exotische wijze om
een gebalanceerde levensstijl
te verkrijgen is door het volgen
van de Tai Ji lessen van Margo
Bouwman. Deze Chinese
beweegkunst komt voor uit de
vechtsport. De bewegingen

worden op een langzame
manier in een vloeiende
beweging uitgevoerd, zodat
er een meditatieve vorm van
concentratie wordt bereikt. De
Tai Ji zorgt voor een betere
concentratie, balans, souplesse
en conditie, maar op een hele
andere manier dan bij de meer
geijkte sporten. Tijdens de
beoefening van Tai Ji wordt
de natuurlijke stroom van
lichaamsenergie gestimuleerd.
Het lichaam wordt dus niet
gepusht om door natuurlijke
fysieke grenzen te stappen
en krijgt een meer vriendelijke
behandeling.
Biljart voor vrouwen?
Jan van Domburg was twintig
jaar geleden aan het biljarten
in het Poortershoes toen hij
werd aangesproken door de
toenmalige directeur van het
buurtcentrum. Of hij misschien
zin had om biljartlessen te geven.
En zo geschiedde. Hij volgde
een cursus voor instructeurs en
haalde het certificaat. Sindsdien
doceert hij deze tak van sport
aan jong en oud. Maar er zijn
opvallend veel vrouwen die de
fijne kneepjes van het biljart
onder de knie willen krijgen. Hij is
op elke woensdag aanwezig van
13.00 tot 22.00 en geeft lessen
van een uur. Deze zijn altijd
aangepast op het niveau en het
talent van de cursist.
Creatief schilderen
Artistiekelingen kunnen hun
creativiteit kwijt tijdens de lessen
van Som Tan. De energieke
schilder doceert in
verschillende wijken
in de stad en typeert
de Oosterpoorters
als zelfstandig. Zij
gaan lekker hun eigen
gang. Zijn lessen
beginnen vaak met
een verhaal over een
kunststroming, een
kunstenaar of een
ander onderwerp.
Deze beschrijving is

het uitgangspunt voor een nieuwe
opdracht die de studenten kunnen
inspireren tot een nieuw werk.
Mocht dit niet het geval zijn en
willen ze graag een ander project
afmaken, of een eigen idee
uitvoeren, dan is dat prima. De
les heeft een organische structuur
en verschillende niveaus zitten bij
elkaar in.
Model boetseren
Tiny Buurke geeft
modeltekenlessen voor beginners
en gevorderden. Ook bij deze
cursus wordt gekeken naar het
niveau van de student alvorens
hij of zij bij een groep wordt
ingedeeld. De lessen bestaan uit
het verkennen van het menselijk
lichaam en het ontwikkelen
van de artistieke vermogens.
Door verschillende ‘losmaak’
oefeningen als blindtekenen
worden weerstanden losgelaten
zodat het plezier in het tekenen
vrijkomt. De docent kijkt goed
naar jouw persoonlijke stijl en
geeft je adviezen en tips hoe
je deze kunt ontwikkelen. Tiny
is zelf ook kunstenaar en dol
op het menselijk figuur. Naar
aanleiding van haar lessen Model
Boetseren liet ze me enthousiast
een aantal afbeeldingen van
vruchtbaarheidsbeeldjes zien. Het
is bijzonder dat deze eeuwenoude
kleisculpturen de suggestie
wekken een zachte huid te
hebben. In de boetseerlessen, die
ook door haar worden gegeven
in het Poortershuus, leer je
verschillende technieken. Het
eindwerk wordt gebakken in het
Kunstencentrum, zodat je naar
huis gaat met een echt sculptuur
van eigen hand.
Suzanne Bodde
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GRATIS BIER
‘De winnaar krijgt een tegoedbon ter
waarde van 15 euro, ter beschikking
gesteld en te besteden bij De Kroeg
van Klaas’ .
Kijk, dat is nog eens een aardige prijs
en het enige wat je er voor moet doen
is even Crypto de luxe 11 oplossen.
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn,
of beter gezegd, zo moeilijk kan
dat toch niet meer zijn, nadat de
ontwerper van het cryptogram
zijn puzzels heeft vereenvoudigd.
Blijkbaar was dat nodig gezien het
hoog oplopend meningsverschil dat
ik in de kroeg heb mogen meemaken.
Terwijl een vriendin beweerde dat de
crypto’s te moeilijk waren, beweerde
de ander bij hoog en bij laag dat
dat toch echt aan haar lag. Dit,
gecombineerd met het feit dat je zelfs
al met een gedeeltelijke oplossing
in de prijzen kon vallen, heeft
geresulteerd in een gemakkelijker op
te lossen cryptogram.
Reden genoeg voor mij om me
ook maar weer ‘s een keer op de
puzzel te storten. Het zou voor mij
toch niet al te moeilijk moeten zijn,
bazuingeschal - Crypto Harm.
Zo’n bijnaam krijg je natuurlijk
niet zomaar. Daar moet je wel
wat voor doen. Uiteraard veel in
de kroeg komen en het dient ter
onderscheiding van anderen met
dezelfde naam. Maar het is toch
vooral vanwege mijn creatieve en
associatieve geest die mij in staat
stelt crypto’s in no time op te lossen.
‘Noblesse oblige’, dus aan de slag.
De onderste helft van het cryptogram
ging inderdaad vrij gemakkelijk,
maar de bovenste wat moeilijker. De
puzzel dus even terzijde gelegd om
er later nog eens naar te kijken. Dat
werkte helaas niet en de derde en
vierde keer ook al niet. Uiteraard zou
het mij uiteindelijk wel gelukt zijn om
die rotpuzzel op te lossen, maar ik
bedacht me nog net op tijd dat het
toch wel een vreemde indruk zou
wekken dat ik als medewerker van
de wijkkrant in de prijzen zou vallen.
Enkel en alleen om de redactie een
integriteitsprobleem te besparen, heb
ik van de oplossing afgezien.
Heel fatsoenlijk, maar ‘t kost mij wel
gratis bier.

LAATSTE CRYPTO DE
LUXE

PRIJZEN

Na twaalf edities komt met
deze bijzondere Zomer Crypto
de Luxe een eind aan een jaar
lang cryptogrammen in De
Oosterpoorter. Volgend seizoen
komt De Oosterpoorter met een
geheel vernieuwde puzzel.
De reden: u vond de cryptogram
te moeilijk. Zie ook de column van
Harm Kuiper hier naast. Het aantal
inzendingen bleef beperkt tot
gemiddeld drie en daaruit trokken
we de conclusie dat te weinig
lezers van De Oosterpoorter een
cryptogram op prijs stelden.

De hoofdprijs is een dinerbon ter
waarde van € 50,00, ter beschikking
gesteld en te besteden bij Eetcafé De
Grote Frederik, Frederiksplein 7.
Er zijn twee tweede prijzen, elk € 25,00
groot: een levensmiddelenpakket
van Coop Meeuwerderweg en een
waardebon van Hubo Weening,
Meeuwerderweg 58.
De derde prijs is een cadeaubon
van € 15,00, te besteden bij
Yvonne’s Drogisterij en Parfumerie,
Meeuwerderweg 108.

De laatste Crypto de Luxe is een
zomerse en, naar wij hopen, door meer
mensen tot een goed einde te brengen.
U hoeft namelijk alleen de uitdrukking
op te sturen die na oplossing verschijnt
in de grijze kolom. Het loont de moeite
er eens extra voor te gaan zitten want
de prijzenpot is deze keer zeer goed
gevuld. In sommige vakjes treft u
cijfers aan. Dat is om u een handje te
helpen: gelijke cijfers zijn gelijke letters.

Oplossing
Crypto de Luxe 11
Horizontaal
1. De geest gegeven
9. Theoriegedeelte 10. Plaspil
11. Smsduim 13. Altijd 14. Tijdlang 15.
Estafette 17. ECG 18. Kant
21. Antenne 23. Regiocode 27. Ir
28. Ali 30. Over de rooie gaan 32. Anti.

Verticaal
1. Dat spant de kroon 2. Goedaardig 3.
Europapark 4. Tweelingen 5. Ezelspoot 6.
Roerstaafjes 7. Gel 8. Niesmiddel 12. Uit eten
gaan 16. Stadion 19. ABC 20. Ui 22. Nero 24.
Gier 25. Oude 26. Mini 29. Lat 31. Ga.
De winnaar van Crypto de Luxe 11 is M.
Disco uit de Sophiastraat. De tegoedbon
van De Kroeg van Klaas is onderweg.

Harm Kuiper
De winnaar van Crypto 11 wacht een warm onthaal.
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Foto: Robert van der Molen
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1 Hoewel ze zeer welkom zijn, zijn
alle logés vertrokken. (11)
2 Zomerse periode. (6)
3 Zonder stoel op de
naturistencamping is risicovol. (10)
4 Het is leuk om varend achter de
wilde beesten aan te gaan. (12)
5 Na de russttijd waren ze zacht van
binnen. (13)
6 De grens van het eiland zorgt
ervoor dat je geen wildgroei meer
ziet. (9)
7 Overdreven vriendelijk zijn op het
zomerkamp. (4+4+6)
8 Niet verder kunnen, net zoals
Adam en Eva. (13)
9 (Geen) zomerse periode. (5)

O

E

10 Op het zonnedek moet je
oppassen. (15)
11 Bakolie. (15)
12 Druiven kweken met een wijntje
erbij. (13)
13 Spel voor daklozen. (16)
14 In het leger wordt het woord van de
zonnegod gesproken. (11)
15 De kronkelende Hollywood-ster liet
zich aan boord vermaken. (!2)
16 Watersport voor trapezewerkers?
(10)
17 Zomerse groente. (9)
18 Televisie waarop ‘Zomergasten’ te
zien is? (11)
19 Drijvende kracht. (16)
20 Plezier op de wc. (9)
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De oplossing van de Zomer Crypto
de Luxe kunt u t/m 1 augustus 2013
opsturen naar de redactie van De
Oosterpoorter, Mauritsstraat 1,
9724 BH, Groningen o.v.v. Zomer
Crypto de Luxe. Mailen kan naar
oosterpoorter@gmail.com.
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

2 KAARTJES VOOR €14,-*

*Excl. 3D toeslagen en m.u.v. schoolvakanties

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
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Zomervakantie: tips voor betaalbare uitstapjes in de buurt
Een leuk uitstapje hoeft
niet duur en ver weg te zijn,
hieronder staan allerlei tips
voor een dagje weg in de stad
of er buiten. Als je zelf een tip
hebt horen we dat graag, alvast
voor de volgende vakantie.
Op warme dagen:
Stadstrandpaviljoen: heerlijk
relaxen in zomerse sferen
op het strandje rechts naast
de Euroborg. Kindvriendelijk,
heerlijke hapjes en drankjes
op 5 minuutjes lopen van de
Oosterpoort.
Neem een kleed, boek en wat
drinken mee en ga genieten
van de Mauritstuin aan de
Mauritsstraat, een oase van groen
en rust in de wijk. Of neem dit
kleed mee naar het speeltuintje
de Zon achter de Linie. Er is voor
kinderen genoeg te doen en het is
heerlijk zitten bij het water.
Huur voor 8 euro een
eenpersoons kano, of voor 25
euro een vijfpersoons fluisterboot
bij kanoverhuur Peddeltje onder
aan de Herebrug. In twee uur
vaar je de Groninger grachten
af; hartstikke leuk om Groningen
vanaf het water te bewonderen.
Die hards huren een waterfiets…
Pak de fiets naar Café
Friescheveen aan de Meerweg

136 in Haren en reserveer een
roeiboot of kano. Voor 12 euro
roei je je helemaal in de rondte,
een uur is echt genoeg en er
passen vier personen in de boot.
Een kano kost 6 euro. Geniet
terwijl je wacht op het terras
van een ijsje en de ontroerende
pogingen van andere beginnende
roeiers.
Engelbert: leuke rustige
waterplas op camping met
bomen, natuurwater. Per keer
betalen kinderen €2,50 en
volwassenen €3,50, parkeren
kost €3,-. Half uurtje fietsen. www.
natuurbadengelbert.nl.
Een heerlijk oubollig vaartochtje
maak je met de Berend Botje in…
juist; Zuidlaren. De kapitein vertelt
tijdens de anderhalf durende
tocht op het meer wat je allemaal
tegenkomt. Daarna kan je naar
de speeltuin het Sprookjeshof.
Er zijn voordelige combikaartjes
voor 13 euro pp, leuk voor
peuters, kleuters en ouders! www.
sprookjeshof.nl
Op koude dagen:
Stadswandeling; via de site www.
ckplus.nl/extra12.html kun je een
wandeling uitkiezen en printen,
bijvoorbeeld over de architectuur,
altijd leuk meer te leren over je
eigen stad!

Martinitoren: voor slechts 2 of 3
euro een weidse blik over stad en
ommeland, iedere dag tot 15:30
uur bij VVV kaartjes te koop.
Dieren: kinderboerderij Stadspark,
waar je ook kunt ponyrijden, ligt
op een kwartiertje fietsen. In
Beijum is ook een geitenboerderij
waar kinderen jonge geitjes
de fles mogen geven en waar
zuivelproducten verkocht worden.
Tochtje rondvaartboot: t.o.
station instappen, kosten 11
euro, kinderen 6 euro. Check de
website voor meer info: www.
rondvaartbedrijfkool.nl.
Overdekt zwemmen: bij Kardinge
ben je in een kwartier fietsen, er
is een golfslagbad, en betaalbare
wellness zoals bubbelbad,
zonnebank en Turks stoombad.
Entree pp: tussen de 4,20 en 5,40
euro. Behalve zwemmen kun je
bij Kardinge skaten, squashen,
en tennissen. Iets verderop
nog meer indoorvermaak bij de
Klimmuur, begeleid klimmen kost
tussen de 11 en 15 euro. Bij de
Apekooi mogen ouders gratis
naar binnen, kinderen spelen hier
helemaal vrij en veilig voor maar
7 euro.
Bioscoop: Wolff, Pathé en Images
liggen op loopafstand, kaartjes
zijn goedkoper op maandag of als
je met grotere groep gaat.
Bibliotheek; check op www.
mijneigenbibliotheek.nl alle
activiteiten.
En verder: ga lezen, klussen,
organiseer een etentje,
doe een ouderwets gezellig
gezelschapsspel, struin
rommelmarkten af, bak een taart,
doe gewoon wat leuks, maar
wat je ook doet; NIET NAAR DE
MEUBELBOULEVARD!
AvdB

foto: sprookjeshof.nl
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Balkonscene
Naar de koning en
koningin

ME-busjes. Foto: Ellen

Foto: Petra Drenth

Foto Petra Drenth

Bordje Borgmanschool. Foto: Ellen

Op dinsdag 28 mei bezochten
koning Willem-Alexander en
koningin Maxima onze stad. De
kinderen van de Borgmanschool
waren uitgenodigd om hen te
ontmoeten op het Martini Kerkhof.
Natuurlijk wilde ondergetekende
dit niet missen en bood zich aan
als begeleider van groep 3 / 4.
Het was een vroegertje. Vanwege
alle veiligheidsmaatregelen zat
de stad ‘op slot’ en wie te laat
kwam, had gewoon pech. Om
kwart voor acht vertrokken we
lopend naar de stad. Spannend
langs het politiebureau, waar
de ME’ers met hun busjes en
kogelvrije vesten indruk maakten.
Vanaf het Zuiderdiep werden we
begeleid naar het Martinikerkhof,
een zone waar alleen genodigden
werden toegelaten. Daar
aangekomen moesten we een
uur wachten op het koninklijk
paar, maar gelukkig was het
weer mooi en konden we kijken
naar optredens van kindercircus
Santelli. En toen was het moment
daar. Het koningspaar naderde.
De kinderen zwaaiden met hun
oranje ‘frisbeehandjes’ uit de
gekregen rugzakjes en ik maakte
snel een foto. Helaas heb ik niet
kunnen zien of Maxima er in het
echt net zo mooi uitziet als op
de televisie, want toen ik opkeek
van mijn fototoestel, waren ze
alweer voorbij. Maar ik kan u
geruststellen: zowel de kinderen
als de meer oplettende ouders
verzekerden mij dat Maxima niet
alleen even mooi is als op tv,
maar ook even spontaan.
En koning Willem-Alexander?
Tja… ook hij voldeed aan de
verwachtingen…

Foto: Ellen

Privé agent. Foto: Ellen

Willem Alexander en Maxima
gemaakt door Mara Horst op
28 mei 2013 te Groningen

Ellen Westerveld
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Close-up. Foto: Ellen

Foto: Vibeke van der Bijl

We waaren lopend
we gingen naar de koning en
koningin
dit keer was geen grap
het was de egte koning en
koningin
ik vond het super leuk
groetjes Shuwely (groep 4)
We gingen er met alle Borgmans
scholen heen.
Het was bij de Martini kerkhof.
Er was circus Santli.
En we hadden een tas
Madelon (groep 4)
We waaren naar de koning
geweest
En naar de koninggin geweest
We moeste heel lang wagte
Dad was niet leuk
Maar toen kwame ijndelek
De koning en de koninggin
Mieke Vegter (groep 3)
Hoe was het? Leuk
Heben ze mooie kleeren? Ja
Wat font uw het grapeg? Nau
grapeg….
Wat hep je gedan? Gekeeken
Was dat leuk? Ja
Wat hep je nog meer gedaan?
Gespeelt
Lars Veenboer (groep 3)
Het was leuk hel hel leuk met de
konig en konigin.
En ik zag de konig en konigin.
En dan de grotere kinder waren
voor mij dan ik heb gehuild
Clayton

De konining heeft een moie jurk
en die jurk was wit
Mart
Ik stond vooraan en ik heb 3
fotoos gemaakt, kijk maar
Mijn vader was ook mee
Dat vond ik leuk
Roos (groep 4)
We gingen met ale locaties van
Borgman.
En iedereen had drie vinger in de
lugt.
En ze zijden alemaal Koning
Wilem aleksander
En sirkes Santelie was er ook
En ik stond vooraan
Lisa Kruger

Ik vond het saai want we moesten
er heel lang staan
Maar het was wel leuk
Want ik heb ze gezien en dat krijg
je maar een keer in je leven
Roy
Het lopen vond ik leuk
Maar het wachten vond ik saai
En er waren bewakers
En eentje heeten Dennis
En we zagen een soort clown
Maxsiemaa hat een heelenen
mojen jurk aan
En we haden een tas gekreegen
En daar zat een apol in en pakje
drinken
Dano

Het lopen wasl leuk met die
beveileger
Toen gingen Rutger en ik steeds
bij elke beveileger staken we
steeds twee vingers in de lucht
En zeiden ajaj kapitein
Maar toen moesten we wachten
een uur voor maar 2 seconde
Bonne (groep 4)
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 SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT
printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen
studentenkorting
Geopend:
maandag tot en met
vrijdag:
08.00 - 18.00 uur
en zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

begint
aan de

Peizerweg 136!
Aanbieding mei
Voor jezelf beginnen?
Opstartpakket
100 visitekaartjes
200 vel briefpapier
eenzijdig full colour

van € 135,50 voor € 87,00
(alles zwartwit € 36,00)
e-mail en website gewijzigd !

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

Full colour posters
(mat papier)
A0 nu voor € 24,00
A1 nu voor € 17,50
A2 nu voor € 12,50
Op canvaspapier + € 4,00
Peizerweg 136
Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl

De Lifter
Uithoek van de Oosterpoort:
kruispunt Europaweg /
Sontweg. Voor haar gevoel
staat ze altijd op z’n MINST
tien minuten te wachten voor
het fietsverkeerslicht op groen
springt. Het schijnt dat ze de
verkeerslichten enkele weken
geleden verbeterd hebben. Nou,
ze merkt er weinig van.
Maar vandaag is het anders.
Voor het eerst dit jaar schijnt het
zonnetje en op de Europaweg
staat een - naar ze vermoedt
Duitse - jongen met een brede
lach, met in de ene hand een
bordje “Duitsland”en in de
andere hand een bordje “A7”
enthousiast op en neer te
springen. Met een olijke blik in
zijn ogen maakt hij oogcontact
met alle automobilisten en zwaait

Over de Oosterpoort
De Jordaan van Groningen.
Gezellig en sociaal.
Iedereen een oogje
in het zeil.
Niet voor het lapje.
Van student en gezin
tot alleenstaande.
Mooie mix van bewoners.
Als vogel er zo overheen.
Nu populaire buurt.
Proef geschiedenis
met twee oude zijpoortjes.
Delen van de oude veemarkt
die wachten op vervlogen tijd.
Oosterpoortje houdt woordje.
Voel nog het vee op
de oude veemarkt.
Net gisteren.
Oosterpoort, onuitwisbaar als
tattookauwgom.
Oosterpoort, gieten je
voor altijd in ons geheugen.

vol overgave naar ze. Naast
zich hoort ze een zachte lach;
haar jonge buurvrouw kijkt ook
vergenoegd naar het schouwspel.
“Nou, die zou ik wel meenemen
hoor!” “Absoluut!”, beaamt ze.
“Leuk om te zien dat er nog gelift
wordt, zal vast niet meevallen”.
De jongere buurvrouw schudt
haar blonde lokken: “juist leuk
om te liften, dan ontmoet je de
meest interessante mensen.”
Op dat moment springt het licht
op groen en met een laatste blik
op de vrolijke jongen, fietsen ze
naar de overkant. “Lift jij dan wel
eens?” vraagt ze aan haar jonge
collega-fietser. “Jazeker, vorig
jaar nog, toen ik op vakantie
was in Schotland.” “Echt? In je
eentje?” “Nee, samen met mijn
vriendje, we wilden met het

openbaar vervoer reizen, maar
vrij in het begin hadden we onze
bus gemist en toen probeerden
we te liften. Dat ging zo goed, dat
we daarna niet anders gedaan
hebben, echt tof.” Voor ze het in
de gaten hebben, bevinden ze
zich bij de brandweerkazerne.
“Nou, ik moet hier linksaf,”meldt
de jongste. Even is er een
ongemakkelijk moment. Maar dan
schieten ze beiden in de lach:
“nou, was gezellig hoor om met
je te kletsen, vreemde!” zegt de
jongste. “Absoluut, onbekende!”
giechelt ze terug.
Blij gestemd vervolgen ze elk hun
eigen weg. Gewoon, zomaar op
een woensdagmorgen een leuk
gesprek met een vreemde. Het
kán dus wel, zou iedereen eens
moeten proberen!
WONINGRUIL
Aangeboden: Goed onderhouden
eengezinshuis in de Oosterpoort,
bouwjaar 1979. Begane grond:
kamer met open hoekkeuken,
grote inloopkast onder de trap,
toilet, schuurtje aan het huis vast,
leuk beschut tuintje op het zuiden,
dus volop zon. Boven etage: 3
slaapkamers met nieuw laminaat,
grote nieuw betegelde badkamer.
Bovenste verdieping: grote zolder
over het gehele huis, hier kan
makkelijk nog een slaapkamer van
gemaakt. Woning is van Nijestee en
de huur is 550,- p.m.
Gezocht: Goed onderhouden
benedenwoning (gelijkvloers) met
2 slaapkamers. Met tuin(tje) op
zuiden of zuid/west. Voorkeur in de
Oosterpoort. Huur tot 500,- p.m.
Als je niet wilt ruilen, maar je hebt
wel verhuisplannen, zou je mij dan
hiervan op de hoogte willen stellen?
Ik heb namelijk punten genoeg.
Nieuwsgierig….kom gerust even
kijken, na telefonische afspraak.
Tel.06-30198617

Pieter Wagemakers
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SiloSessions
28 juni vindt in SiloToday in de
GraanSilo te Groningen de SiloSessions plaats. SiloSessions zijn
heerlijke muziekavonden, waarbij
je wordt getrakteerd op de pareltjes van het Noorden en bands
die een grote kans hebben om
door te breken op grote podiumfestivals. Deze bijzondere reeks
SiloSessions start met Calgory
Woods (Marcel Staats & Esther
Postma) en VanderLinde.
De GraanSilo is een uniek historisch pand uit 1890 waarbij de
geschiedenis nog goed te zien
is. In deze ambiance vinden de
SiloSessions plaats. Muziekavonden die klein en verbluffend
puur zijn, met muzikanten die
durven te spelen in het publiek.
Zij kunnen zich op die manier
helemaal geven door dicht bij

zichzelf te blijven. Enkele verschillende optredens per avond
geven een complete ervaring en
een heerlijke avond uit. 28 juni
staan gepland: Calgory Woods en
VanderLinde.
Calgory Woods
Op de site van het Bevrijdingsfestival Fryslan 2013 staat over hen
geschreven:‘’Geïnspireerd door
deze natuurlijke sferen maakt dit
duo meeslepende indie/folk die
doet denken aan een frisse wind.
Meteen vanaf het begin was er
een magische klik aanwezig, en
werden biografische teksten en
mooie akkoorden progressies aan
elkaar verbonden.Gedreven door
meerstemmigheid en een akoestisch landschap met een herkenbaar stemgeluid op de voorgrond,
ligt de muziek van Calgary Woods
makkelijk in het gehoor. Bereid je
voor op een memorabele ervaring.’’
VanderLinde
De muziek van VanderLinde
kenmerkt zich door puurheid,

openheid, herkenbaarheid en is
tegelijkertijd verrassend. Volgens
de insiders is de muziek het beste
te omschrijven als pop/rockachtig
in de stijl van Crowded House en
Jason Mraz.Arjan van der Linde,
componist, tekstschrijver, zanger,
gitarist en bassist heeft een solide
basis van muzikanten om zich
heen gecreëerd waarmee hij de
podia bestijgt.
In een periode van zeven jaar
heeft VanderLinde vier albums
gemaakt. De eerste drie albums
'Fertility' (2006), 'VanderLism'
(2008) en 'Wind and Rain' (2011)
kregen in Nederland en Duitsland
uitstekende recensies.
SiloSessions
28 juni, 30 augustus, 25 oktober
Start 28 juni: 19:00 uur
Start 30 augustus en 25 oktober:
17:00 uur
Entree: gratis
SiloToday zorgt tijdens de avond
voor lekkere hapjes en drankjes.
Waardering voor de muzikanten:
tijdens de avond gaat de pet rond.

ad lips
Jittie Wildeman is kunstenaar,
ze maakt prachtige etsen en
tekeningen maar ontwerpt
ook bouwplaten en gekke
lichtobjecten. Haar werk
wordt regelmatig getoond in
galerieën en op kunstmarkten.
De verkoop loopt goed, maar
om de inkomstenstroom stabiel
te houden brengt ze 15 uur
per week de post rond in de
Oosterpoort. Ze kent de wijk op
haar duimpje en toen ik haar
aan de telefoon had, wist ze na
het horen van mijn naam direct
waar ik woonde. Ik was hoogst
verbaasd, wij hadden elkaar
immers nooit eerder gesproken!
Na een smakelijk lachsalvo vroeg
ik haar naar het verhaal achter
de advertentie waarin ze haar
diensten als tuinhulp aanbiedt.
Jittie vertelde dat ze is opgegroeid

op een boerderij in Schildwolde,
waar ze een onbezorgde jeugd
had vol kikkers vangen, in bomen
klimmen en haar eigen stukje
grond bewerken. Vanwege haar
studie aan de Kunstacademie
verhuisde ze naar Groningen.
Het urbane leven beviel haar zo
goed dat ze wortel schoot en nog
steeds met veel plezier in de stad
woont. De laatste jaren ging ze
echter wekelijks terug naar haar
geboortegrond, om
de enorme tuin van haar
inmiddels bejaarde ouders te
onderhouden. Toen de boerderij
met camping en theehuis werd
overgenomen door Jittie’s zus
en haar echtgenoot, was de
wekelijkse tuinhulp helaas niet
meer nodig. En dat vindt ze
jammer, dus besloot Jittie om een
advertentie op te hangen. Het

lijkt haar erg leuk om tegen een
vergoeding verschillende tuinen te
onderhouden in de stad, zodat ze
weer regelmatig in contact staat
met het groen. Heeft u geen tijd,
zin of fysieke middelen en zoekt
u iemand die uw tuin met plezier
op orde maakt, neem dan contact
op met Jittie Wildeman, 06-28
505 550. Haar kunstwerken zijn te
zien op: www.jittiewildeman.nl.
Suzanne Bodde
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Nijestee
biedt ruimte
aan ruim 30.000 mensen in de stad Groningen. Met

Volg uw wijk op Twitter

ongeveer 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste

Zo bent u altijd als eerste op de

corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee

hoogte van het laatste nieuws.
www.twitter.com/dewijert

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

www.facebook.com/nijestee

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

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

KROEG VAN KLAAS

Iedere maandag sjoelen en
klaverjassen
Aanvang 20:00 uur

zaterdag 15 juni 2013
BELTER (uk)
Funk & PostPunk

Iedere dinsdag tafeltennis
Aanvang 20:00 uur

donderdag 20 juni 2013
SONGS & WHISPERS
International
Singer/Songwriters
aanvang: 21.30 uur

Laatste dinsdag creatieve club
Aanvang 20:00 uur
(momenteel mozaïeken)

vrijdag 21 juni 2013
EDDY KOEKKOEK + BAND
Melodramatische Nederlandstalige en Groningse Laidjes

1e en 3e woensdag van de
maand kinderbingo
Aanvang 14:30 uur tot 16:00 uur

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

zaterdag 22 juni 2013
VRIJ DRINKEN
Feestje!

Iedere woensdag bingo
Aanvang 20:00 uur
Met een prijzen pakket tot €
1500,00
1e donderdag van de maand koppelkaarten
aanvang 20:00 uur
Opgave via J. Tammes:
0644050961
2e donderdag van de maand bloemschikken
Aanvang 20:00 uur
Opgave via J. Tammes:
0644050961
Zaterdag 6 juni laatste kinderdisco van dit seizoen
Van 19:00 uur tot 20:30 uur
Toegang voor kinderactiviteiten is
voor leden gratis
en voor niet-leden € 1,50

vrijdag 28 juni 2013
Groninger Songwriters Circle
presenteert:
n.n.b.
aanvang: 21.30 uur
zaterdag 29 juni 2013
UNCLE G
Blues
Aanvang 20:00 uur (tenzij anders
vermeld)
Entree gratis
Kroeg van Klaas
9724 CJ Oosterweg 26
050 3132330
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur, Gratis entree

Dansavond Stichting Awaken
Heart
Op 28 juni 2013 vindt in Huis
de Beurs Groningen (Vismarkt
4) de volgende dansavond van
Stichting Awaken Heart Plaats.
Entree: 8 euro. Lezers van de
Oosterpoorter krijgen 3 euro
korting bij inlevering van dit logo
van Stichting Awaken Heart.
Voor meer informatie http://www.
awakenheart.nl/

Sterrenbosconcerten
Programma komende maanden
7 juli 		
Swing &Rythm&
		
Soul
		
Los Bomberos
4 augustus
JeeBeeBluesband
		
Mannen met
		
Kleintjes

1 september
		
6 oktober
		
		

The Sign of Leo
HoppaH
TAG
Jonas & the
Earthian Roots

BUURTOVERLEG in het Buurtpand, Mauritsstraat 1
op maandag 17 juni, aanvang: 20.00 uur
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
vd Houwen
vd Houwen
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info@mvdh.nl

