DE

OO

STERPOORTER

JAARGANG 42 NUMMER 7 SEPTEMBER 2013

Foto: Jaarmarkt Oosterpoort 2013

2

COLOFON

INHOUD
Beste lezer
Vacature
Buurtoverleg
Brander en Stoker
Station Europapark beste gebouw Groningen 2013
Oproep zelfbeheer groen
Werkzaamheden Helperzoom
Ingezonden: Ongehoord
Sociale dienst bijna klaar
Plannen Zuidelijke Ringweg gepresenteerd
Inspraak Zuidelijke Ringweg
Nieuwe Stadsgids
Kunst of klimrek?
Gedicht: Zucht
Struinen in de tuinen
Column: Zomerblues Woningruil
Jaarmarkt 2013: Een stormachtige belevenis
Gedicht: Jaarmarkt Oosterpoort
Cryptofilippine De Luxe 2
Ingezonden: Doodgereden
Schoolfeest Borgmanschool
Nieuwe Echopraktijk: Echotoon
Kinderpagina Borgmanschool
Webstrunen: www.allegroningers.nl
Advertorial: Fysiofitness: Lekker fit bijven, ook ná de vakantie
Herinrichting binnenplein Griffecomplex
Ad Lips
Service

3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
9
9
11
11
12
13
15
16
16
16
17
19
19
21
21
23

Beste Lezer,
Hopelijk heeft u genoten van de zonnige zomervakantie. De
Oosterpoorter is er twee maanden tussenuit geknepen en heeft
u veel te vertellen. U kunt lezen over de laatste weken voor de
zomervakantie, toen een stevige noordwester de Jaarmarkt teisterde
en het struinen-in-de-tuinen een hardnekkig modderspoor achterliet in
de hal van de deelnemers. De hitte van de daarop volgende periode
is bijna voelbaar in het gedicht van Andras Mebius en de column van
Harm Kuiper. U heeft die lome warmte waarschijnlijk aangegrepen om
nu eindelijk de crypto eens af te maken, want het aantal inzendingen
was enorm. Zoveel zelfs, dat wij het zonde vonden om er mee te
stoppen. Daarom is er ook in dit nummer weer een nieuwe crypto om
op te lossen. En er is meer te doen: de scholen zijn weer begonnen,
evenals de cursussen bij het Poortershoes. De plannen voor de
zuidelijke ring zijn in de belangrijke fase beland waarin iedereen een
zienswijze kan indienen. Wilt u er wat over kwijt, doe dat dan voor 10
oktober. Wij gaan ondertussen op zoek naar een nieuwe vormgever
en wellicht ook een nieuw redactielid. Want in een wijk waar zoveel
gebeurt, kunnen we een paar extra ogen en oren prima gebruiken.
Wij wensen u veel leesplezier en houd ons op de hoogte!

De Oosterpoorter is de
buurtkrant van de wijken
Oosterpoort, Meeuwen, Linie,
Europapark en Kop van Oost.
Uitgave: Buurtoverleg Oosterpoort
September 2013
jaargang: 42, nummer 7
verschijnt 10 x per jaar
oplage: 3400
Correspondentieadres:
Mauritsstraat 1
9724 BH Groningen
telefoon: 050 - 751 04 49
website: www.deoosterpoorter.nl
e-mail: oosterpoorter@gmail.com
Twitter: @oosterpoorter
Redactie:
Anke van den Brink
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Ellen Westerveld
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VACATURE
Schrijvers / redactieleden (m/v)
en Lay-outers (m/v)

zeggen je dat je daar toch meer mee zou moeten
doen.

De Oosterpoorter is een buurtkrant die gemaakt
wordt door vrijwilligers uit de Oosterpoortbuurt. Wij
zijn op zoek naar enkele enthousiaste medewerkers
die leuke, vlotte en interessante artikelen over
onze wijk (en de mensen die er wonen) willen
schrijven. Ook zoeken we gedreven vormgevers
die ons kunnen helpen de Oosterpoorter visueel
nog aantrekkelijker te maken en ongeveer een
keer per maand (10 keer per jaar) de krant helpen
vormgeven.

Lay-outers:
Je bent vertrouwd met InDesign of een gelijkwaardig
programma.

JE UITDAGING
Bij de Oosterpoorter kun je op een eigenzinnige,
creatieve manier verhalen over de kleine en grote
gebeurtenissen die het leven in een van de mooiste
wijken van Groningen bepalen.

WIJ BIEDEN JE
Een interessante en leerzame werkplek om ervaring
op te doen binnen je vakgebied en je vaardigheden
verder uit te diepen. De Oosterpoorter is een
professionele buurtkrant gemaakt door enthousiaste
vrijwilligers. Naast het maken van een goede
krant vinden wij een goede teamspirit van belang.
Na redactievergaderingen (een keer per maand)
drinken we ook graag een biertje.

Als lay-outer de krant binnen de bestaande huisstijl
naar hartelust lay-outen en vormgeven. Door het
creatief spelen met beeld en tekst verwerk je kopij
tot een aantrekkelijk resultaat.
JE PROFIEL
Schrijvers / redactieleden:
Schrijven zit in je bloed en mensen in je omgeving

Verder:
Je bent een echte teamplayer.
Je bent proactief, hebt oog voor planning en
deadlines en werkt snel en nauwkeurig.
Je bent creatief, flexibel en kritisch ingesteld.
Je voelt je betrokken bij de Oosterpoortwijk

REACTIES
Als je graag deel wilt uitmaken van ons team, stuur
dan een reactie met motivatie naar
oosterpoorter@gmail.com.

BUURTNIEUWS/ GEMEENTENIEUWS
BUURTOVERLEG
In het tweemaandelijks Buurtoverleg worden onderwerpen
besproken die betrekking hebben op de Oosterpoort
en omliggende wijken.
Met een kort verslag houden
wij u op de hoogte van wat er
zoal speelt. Maandag 2
september kwamen de leden
weer bijeen in het Buurtpand
aan de Mauritsstraat 1.
Naast het grootste deel van de
vaste overleggers waren er dit
keer ook twee bewoners van de
Barkmolenstraat aangeschoven.
Als vertegenwoordigers van de
feestcommissie in De Meeuwen
wilden ze weten of het Buurtoverleg zou kunnen bijdragen
aan de kosten van de activiteiten
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die ze voor hun buurtbewoners
organiseren. Omdat deze kosten
niet begroot zijn en het budget
niet toereikend is, gaat dat voor
dit jaar helaas niet lukken. Wellicht is er een mogelijkheid om via
Stichtingdekomeet.nl een bijdrage
te krijgen. Deze stichting biedt
buurtbewoners en in de buurt actieve instellingen de mogelijkheid
om ideeën die de leefbaarheid in
de Oosterpoortbuurt stimuleren
ook echt te realiseren. Het Buurtoverleg zal voor de begroting van
volgend jaar overwegen of er
meer budget voor buurtactiviteiten
beschikbaar kan komen.
Een ander punt op de agenda
was natuurlijk de ontwikkelingen
met betrekking tot de zuidelijke
ring, waarover elders in dit blad

meer. Het buurtoverleg zal in
een extra vergadering de gevolgen van de plannen voor de wijk
op een rij zetten en van daaruit
een zienswijze formuleren. Deze
zienswijze zal voor het verstrijken
van de reactietermijn (10 oktober)
worden ingediend. Tenslotte werd
de huisvesting van het Buurtoverleg en daarmee ook van de Oosterpoorter besproken. Zij zijn na
de opheffing van de Huurdersvereniging als enige gebruikers van

het pand aan de Mauritsstraat
overgebleven, waardoor het
pand heel weinig wordt gebruikt.
Het huren van een ruimte in het
Poortershoes zou een kostenbesparing opleveren. Bovendien zijn
beide organisaties daar een stuk

zichtbaarder in de wijk.
Er gaat een verhuisploeg samengesteld worden. Ook de twee
aanwezigen uit De Meeuwen hebben aangeboden om te komen
helpen.

Openhuis Poortershoes - foto: Ellen Westerveld

Wilt u ook eens een vergadering
van het Buurtoverleg bijwonen,
dan kan dat dit jaar nog op 21
oktober of 2 december.
EWD

De Scholen zijn weer begonnen! Foto: Ellen Westerveld

Station Europapark beste gebouw Groningen 2013
Het nieuwe treinstation
Europapark is de winnaar
geworden van de jaarlijkse
architectuurwedstrijd in
Groningen. Het nieuwe
treinstation Europapark is een
motor voor de wijk en een
geslaagd antwoord op een
complexe opgave, oordeelden
zowel de vak- als de publieksjury
unaniem in de jaarlijkse Grote
Groninger Gebouwenenquête.
Naast de vakjury – bestaande
uit architect Gianni Cito, Jos
van den Hende van Atelier
Spoorbouwmeester en

architectuurhistoricus Bram
Verhave – brachten meer dan
2000 mensen hun stem uit op
de 18 genomineerde gebouwen
in de categorieën ‘nieuw’ en
‘herbestemd’. Zowel bij het
publiek als bij de vakjury kwam
Station Europapark als winnaar
uit de bus. Bram Verhave
sprak namens de vakjury van
"een motor voor de wijk, die
stedenbouwkundig erg knap in
elkaar steekt. Het is bijzonder
knap hoe bij een opgave die
zo complex is als deze de
samenwerking met

Foto: Ronald Brands

een veelheid aan partijen heeft
bijgedragen aan het prachtige
eindresultaat.”
Bron: Groninger Internet Courant

Oproep zelfbeheer groen
De gemeente vraagt uw mening
over het houden van een proef op
het gebied van zelfbeheer in een
van hun wijken. Het idee is om
bewoners delen van het dagelijks
onderhoud van hun eigen wijk
voor hun rekening te laten
nemen. In de wijk Hoekwierde
in Almere is het zelfbeheer al
een feit. Daar is een maaiploeg
die wekelijks controleert of het
gras gemaaid moet worden, een
vrijwilliger die dagelijks kleine

klusjes doet en een schoffelploeg
en een zaagploeg. Daarnaast
stimuleren de bewoners elkaar
om zich te ontfermen over het
stukje openbare ruimte voor
hun huis, hun eigen stoepje te
vegen en onkruid te wieden. De
gemeenteraad van Groningen
hoopt dat dit voorbeeld ter
inspiratie kan dienen in Groningen
en kostenverlagend kan werken.
Het buurtoverleg denkt dat een
dergelijke proef in onze wijk

goede kans van slagen heeft.
Heeft u ideeën of vragen
over zo’n proef, dan kunt u
contact opnemen met onze
stadsdeelbeheerder de heer H.
Delemarre via (050) 367 10 00 of
via e-mailadres Harry.delemarre@
groningen.nl
Op de site www.hoekwierde.nl
kunt u meer lezen over het project
zelfbeheer in Almere.
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WERKZAAMHEDEN HELPERZOOM
Er wordt volop gewerkt aan
de Helperzoom. Zo krijgt de
Helperzoom tussen het station
Europapark en de Kempkensberg gescheiden rijbanen, met
heestervakken als middengeleiders. Het totale werk is naar
verwachting vlak voor de Kerst
klaar.
De noordoostelijke rijbaan schuift
iets op richting spoor. Ter hoogte
van het Helperdiep wordt aan
weerszijden een bushalte met
abri aangelegd, waarbij de bus op
de rijbaan stopt bij de halte. Ook
komt hier een faunapassage. Bij
het station legt de gemeente een
kiss & ride-parkeerlus aan. De
zijbermen krijgen verder heestervakken en bomen. Aansluitend op
dit werk wordt ook het gedeelte
van de Helperzoom tot aan de
Esperantokruising meegenomen.
Het wegprofiel op dit meest noor-

delijke deel wordt versmald, zodat
er meer ruimte komt voor de
stadstuin op de Kempkensberg
Geluidsarm asfalt
Tussen de afslag naar de fietstunnel en de Kempkensberg wordt
het (oostelijke) voetpad verhard
met dezelfde gele klinkers als
het station. Dit voetpad komt
naast een damwand met leuning
vlak langs het Balkgat te lopen.
Bij de fietsafslag komen middengeleiders in de Helperzoom.
De rijbanen krijgen een nieuwe
geluidsarme asfaltverharding.
Planning
Het werk is gestart met de zuidwestelijke rijbaan en het aanbrengen van de damwand langs het
Balkgat. Begin oktober worden
daar zes bomen gekapt en volgt
de noordoostelijke rijbaan. Half
november wordt de asfaltver-

harding aangebracht. Daarna
wordt alles rondom afgewerkt
met straatwerk en groenvoorzieningen. Voor de Kerst, zo is de
verwachting, is alles klaar.
Eén rijbaan open
Eén rijbaan, in zuidelijke richting,
blijft steeds open. Autoverkeer
richting centrum wordt omgeleid
via de Hereweg. Fietsverkeer kan
via de nieuwe tunnel en wordt
omgeleid via de Kempkensberg.
Werkzaamheden op cruciale
plaatsen (zoals de kruising Kempkensberg en fietsoversteek bij
Helperzoom 49) en tijdens het
aanbrengen van de asfaltdeklaag
worden ‘s nachts of in het weekend uitgevoerd. Alle woningen,
bedrijven en station blijven altijd
bereikbaar.
Bron: Stadsnieuws

Ingezonden: ONGEHOORD
In de Groninger Gezinsbode
van 29 augustus stond onder
de Stadsberichten een bericht
met in het kort de volgende
punten:
Bij raadscommissievergaderingen wordt de spreektijd bekort;
de spreektijd voor een tweede
termijn wordt afgeschaft en – als

klap op de vuurpijl, zo na Bommen Berend -: het effect van
inspraak bij een raadscommissievergadering is beperkt.
Toen ik vroeger wel eens insprak
had ik vaak al het gevoel dat er
door de (raads)commissieleden
nauwelijks werd geluisterd. Dit
wordt nu door deze maatregel

bevestigd: de politieke partijen
hebben eens in de vier jaar de
stemmen nodig van de Groninger
bevolking, maar daarna wordt er
niet meer naar geluisterd; worden
die stemmen niet meer gehoord.
Richte Lameris

SOCIALE DIENST BIJNA KLAAR
Het nieuwe kantoorgebouw op
het Harm Buiterplein was in
2009 bepaald niet onomstreden. Maar vier jaar later en 66
miljoen euro verder staat er
een hypermodern en volledig
duurzaam gebouw (compleet
met zonnepanelen en warmte/
koude opslag).
Op 2 december wordt het in
gebruik genomen. Aanvankelijk
zou alleen de Sociale Dienst
in het gebouw trekken maar
de plannen zijn ondertussen
gewijzigd. Werkvoorzieningschap
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Iederz neemt er ook deels zijn
intrek en delen van de dienst RO/
EZ komen erin. Ook komt er een
loket bouwen en wonen en de
dienst bouw- en woningtoezicht
verhuist er naartoe.
Pal naast de entree, tegenover
het station komt een kiosk met
de mogelijkheid van een terras
op zomerse dagen. De kiosk
is ook in de avonduren open.
In het gebouw zelf zijn twee
binnentuinen gepland, bomen
van acht meter hoog moeten er
komen. Onder het gebouw is een

parkeergarage aangelegd die
ruimte biedt aan 216 auto’s. Dat is
een openbare parkeergarage die
ook een Park&Ride-functie krijgt
voor mensen die vanaf station
Europapark verder reizen met de
trein. De oude weg, die pal langs
het kantoor loopt, wordt weer in
ere herstel en de huidige weg om
de bouwlocatie heen verdwijnt.
Het nieuwe kantoor wordt in
februari officieel geopend.
Bron: DvhN

PLANNEN ZUIDELIJKE RINGWEG GEPRESENTEERD
Op 28 augustus presenteerde
de stuurgroep Aanpak Ring
Zuid vol trots de plannen voor
de aanpak van de Zuidelijke
Ringweg. De kosten voor de
totale ombouw, die tussen
2015 en 2020 zal plaatsvinden,
zijn geraamd op 624 miljoen
euro.
Volgens de stuurgroep voldoen
de plannen aan alle milieu-eisen.
De geluidsbelasting door de ringweg neemt af (ondermeer door
fluisterasfalt en drie tunnels) en
de luchtkwaliteit bij de weg blijft
volgens het Milieu Effect Rapport
ver onder de norm en wordt zelfs
beter.
Volgens directeur Jos Hillen van
het project zijn de milieuwaarden
op 47 punten getoetst. Directeur
Sieben Poel van Rijkswaterstaat
verheugt zich op de ombouw, die
tussen 2015 en 2020 zal plaatsvinden. "Eindelijk komt er een einde aan de twijfelachtige eer om
in Groningen nog verkeerslichten
op een autosnelweg te hebben."
Bij wijze van uitzondering krijgt de
weg een maximumsnelheid van
80 kilometer per uur. Dat is 20

kilometer lager dan gebruikelijk.
"Dat komt omdat er zoveel stadsverkeer op zit. Anders was het op
deze plek niet te maken."
Volgens wethouder Joost van
Keulen (VVD) gaat niet alleen het
verkeer op de snelwegen A7 en
A28 erop vooruit. "Ook in de wijken staan veiligheid en leefbaarheid voorop." Volgens Van Keulen
neemt het verkeer op de ring toe
omdat die sneller en dus aantrekkelijker wordt. In omliggende
wijken neemt het verkeer iets af.
De inspraak van de komende
weken is er volgens hem niet voor
niets. "We zijn nog steeds met
verbeteringen bezig." Zijn collega-wethouder Roeland van der

Schaaf (PvdA) is vooral trots op
de inpassing van de snelweg met
de korte tunnels en het vele groen
langs de rest van de weg. Daar zit
15 tot 20 procent van het budget
in. De aankleding maakt weggebruikers duidelijk dat ze in een
stad rijden en maar 80 mogen.
De zuidelijke ringweg is van grote
betekenis voor de inwoners van
de stad Groningen. Van alle weggebruikers op de ringweg woont
ongeveer 80 procent in of om de
stad. De overige 20 procent is
doorgaand verkeer.
Bron: DvhN

INSPRAAK PLAN ZUIDELIJKE RINGWEG
Met het ter inzage leggen van
het ontwerp-tracébesluit (OTB/
MER) door minister Schultz
van Haegen van Infrastructuur
en Milieu kan de inspraak voor
de ombouw van de zuidelijke
ringweg in Groningen beginnen.
Omwonenden en andere
belanghebbenden kunnen
vanaf vrijdag 30 augustus tot
donderdag 10 oktober 2013 hun
zienswijze geven op het plan.
Op hetzelfde moment begint ook

de inspraak over de ontwerpinrichtingsplannen voor vier
gebieden in de omgeving van
de zuidelijke ringweg; Helpman,
de Maaslaan, Vondellaan en het
Zuiderplantsoen. Een nieuwe
maquette van de weg is te
bekijken in het informatiecentrum
op de Grote Markt.
In totaal zijn er vier
inspraakbijeenkomsten
waarvan er al twee hebben

plaatsgevonden. Op 18 en 19
september volgen nog twee
bijeenkomsten in MartiniPlaza.
Meer informatie over de
procedure is te vinden op
www.aanpakringzuid.nl. De
projectorganisatie Aanpak Ring
Zuid heeft op deze website
ook filmpjes geplaatst over de
Zuidelijke Ringweg in Groningen
na de ombouw in 2020.
Bron: Stadsnieuws

NIEUWE STADSGIDS
De nieuwe stadsgids van de
gemeente Groningen is onlangs
huis-aan-huis verspreid. Inwoners

van de gemeente Groningen
met een Nee-Nee sticker op de
brievenbus, kunnen de Stadsgids

afhalen bij de balie van het
Gemeentelijk Informatie Centrum
aan de Kreupelstraat 1.
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COPY 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
faxen
Geopend:
maandag tot en met
vrijdag:
08.00 - 18.00 uur
en zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

Aanbieding
september

Student?
Printkaart zwart wit:
500 prints incl. computertijd
van € 33,50

voor € 29,00 (0,058 per printje)
(Aanschaffen in september/
studentenkaart meenemen)

Full colour posters
(mat papier)
A0 nu voor € 24,00
A1 nu voor € 17,50
A2 nu voor € 12,50
Op canvaspapier + € 4,00

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

Otto's Bikeworld
Oosterweg 27
9724 CA Groningen
tel. 050 2602627

De scholen zijn begonnen,
Otto ruimt op !!
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KUNST OF KLIMREK?
Veel Oosterpoorters zijn ook dit
jaar weer naar Noorderzon geweest. Bezoekers die de speelweide op liepen werden vrijwel
direct geconfronteerd met een
opmerkelijk object midden op
het veld. Een zwarte concentrische bolvorm met tentakels
aan de ene kant en boomtakken
aan de andere, werd omringd
door horden kinderen en volwassenen. Maar wat was het eigenlijk? En wat deed het daar?
Het ‘ding’ was een kunstwerk
gemaakt in opdracht van het CBK
Groningen. Jaarlijks selecteert het
Centrum voor Beeldende Kunst
aan de Trompsingel een aantal
veelbelovende startende kunstenaars om een werk te bedenken
voor Noorderzon. Een belangrijke eis is dat het kunstwerk van
toegevoegde waarde moet zijn
voor de festivalgangers. Uit de
diverse voorstellen wordt er dan
één uitgekozen door een jury. Dit
jaar kwam CORE als de gelukkige winnaar uit de bus.
CORE
Het idee voor CORE werd geboren in een atelier in de Oosterpoort. Hier kwam ik al schetsend,
denkend, knutselend, photoshoppend en brainstormend tot het
concept CORE, een primitief
oerwezen ontstaan uit de elementen van het plantsoen. CORE, de
kern van het plantsoen, oftewel
de verpersoonlijking van de aarde
in zijn puurste vorm. CORE de
aarde in haar naakte gedaante.

In de voorafgaande maanden selecteerde
ik een team van
getalenteerde
mensen met elk
hun eigen specialiteit. Samen
met Sander
Vermeulen,
ruimtelijk vormgever, Edwin
Nijholt van de
KlusConnectie
en Menno Keij van Edutones, heb
ik mijn idee gematerialiseerd.
Hangen, pulken, schoppen
Op de dag van de opening, precies om 16.00 uur stond mijn werk
in volle glorie te stralen op het
verse Noorderzonterrein. Als ik
had voorzien wat er de komende
festivaldagen stond te gebeuren,
had ik niet zo opgelucht op het
veld gestaan. Zodra het startschot
was gelost dromden de kinderen
om CORE. Ze vonden het fantastisch, ze spraken, brulden, gilden
en fluisterden in de tentakels om
vervolgens geconcentreerd naar
zijn borrelende en brommende
antwoord te luisteren.
Als kinderloze jonge vrouw had
ik gepland dat de kinderen rustig
bij het werk zouden staan tijdens
het communiceren. Een grotere
discrepantie met de realiteit had
ik niet kunnen bedenken! Kinderen klimmen, hangen, pulken,
onderzoeken, schoppen, spugen
en smeren hun handen af aan je

werk. Dat was wel even schrikken! Dit was wel wat anders dan
de stille museumzalen, galerieën,
en kunstruimten die ik gewend
was. Op deze locatie werd CORE
niet benaderd als kunstwerk,
maar als klimrek!
Genieten
Na een paar dagen van hoge
stress werd ik wat relaxter en
leerde ik alles op z’n beloop te
laten. Toen kon ik ook pas genieten van het succes! Nooit eerder
had ik zoveel lachende en enthousiaste mensen gezien rond
mijn sculpturen en dat smaakt
naar meer! Ik ben klaar voor het
volgende project!
CORE is mogelijk gemaakt door
het CBK Groningen, Suzanne
Bodde, Sander Vermeulen, de
Klusconnectie, Edutones en
Staatsbosbeheer.
Suzanne Bodde

Gedicht: Zucht
Er gaat een zuchtje wind
door het raam
je laat het open staan

en alles daarin is opgenomen
Er geen zorgen meer zijn
en alle onlust weggenomen

Langzaam vult
de kamer zich
met vele zuchtjes
tot zij tot een grote zucht
zich samenvoegen
De zucht zich zuchten laat

Andras Mebius
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Meestal het goedkoopste, altijd het beste!

Kinderopvang van A-Z

Amalia, Anthony en Anne, maar ook Zoë, Zwaan en Zwier kunnen bij de COP groep terecht
voor alle vormen van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang,
voorschoolse opvang, tussen-de-middagopvang of combinaties hiervan en natuurlijk de peuterschool.
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(050) 312 43 25 www.cop-groningen.nl

Geen werk? Zin om actief bezig te zijn?
Kom naar de Stallingen!
Wil je aan de slag als stallingbeheerder? Gastheer en vraagbaak zijn?
Toezicht houden? Weet je van aanpakken?
Dan zijn de Stallingen van WerkPro op zoek naar jou!
We hebben plek voor mensen die werkervaring willen opdoen of als vrijwilliger aan
het werk willen. Dus ben je een student, ben je gepensioneerd, heb je een WWBuitkering of recht op een zorgtraject?
Wie weet, kunnen we iets moois voor elkaar betekenen.
Neem, geheel vrijblijvend natuurlijk, contact op met Nolanda Bloem, projectbegeleider
Stallingen via n.bloem@werkpro.nl of (050) 577 40 25.

stallingen.nl
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STRUINEN IN DE TUINEN
Op zondag 23 juni werd in en
om het Zuiderpark voor het
eerst ‘Struinen in de Tuinen’ georganiseerd. Bij dit evenement
stellen meerdere buurtgenoten
hun tuinen open voor verschillende optredens voor klein publiek. Dat kan muziek zijn, maar
ook een lezing, een gedicht of
een verhaal. Het wordt jaarlijks
op meerdere plaatsen in Nederland gehouden. Deze keer werden ook de bewoners in en om
het Zuiderpark uitgenodigd om
tegen betaling van een kleine
onkostenvergoeding te komen
‘Struinen in de Tuinen’.
Om drie uur was de ontvangst bij
de eerste tuin. Het weer werkte
helaas niet mee, maar onder
het genot van koffie, thee en
wat lekkers hadden de buurtbewoners volop de gelegenheid
om met elkaar kennis te maken
en bij te praten. Muziek werd

verzorgd door pianist
Peter Simons, die gelukkig binnen speelde. Na
enige tijd nam danseres
Rain Leander ons mee
naar de volgende tuin.
Ademloos keek het publiek hoe zij daar Butoh
danste, een verstilde
dansvorm uit Japan, die
is ontstaan in de jaren
’60.
Naborrel
Na een uurtje lieten we de borrel en de modderige hal achter
en trokken naar ‘Het Eiland van
Groningen’ (Zuiderpark 20). Daar
werden we rondgeleid door het
prachtige multifunctionele gebouw
en gefêteerd op een gezellige
naborrel op de veranda. Inmiddels was het droog geworden en
struinden de aanwezige kinderen
naar hartelust door de tuin van
Het Eiland.

Wij namen nog een drankje en
prezen dit leuke initiatief.
Ben je enthousiast geworden
en wil je inspiratie opdoen om in
jouw buurt een ‘Struinen in de
Tuinen’ te organiseren, kijk dan
eens op de website www.struinenindetuinen.nl van de organisatie in Amersfoort. Daar wordt het
al twee jaar groots aangepakt en
kan je leuke ideeën opdoen.
EDW

COLUMN
ZOMERBLUES
Laat ik nu vandaag op het
Journaal gezien hebben dat
de afgelopen zomer de gemiddelde temperatuur zo’n 17.5
graden bedroeg. Huh? Echt?
Serieus? Meen je dat nou?
Hou’s op! Het is dat ik al sinds
begin augustus aan de bank zit
vastgezweet, anders zou ik er
van verbazing zijn afgevallen.
Het was bij mij onder het platte
dak bijna de gehele maand
zo’n 27 graden; een probleem
waar veel bewoners van de
bovenste verdiepingen mee
te maken hadden. Kan Nijestee daar nu niets aan doen?
Zonweringen plaatsen of mos
of andere warmtewerende
beplanting op het dak? Een
vraag die elk jaar terugkomt en
telkens met de eerste herfst-

storm als sneeuw voor de zon
verdwijnt. Ik ben bang dat we
er mee moeten leren leven;
get over it, geef het een plekje
en move on. Op het gevaar af
een open deur in te trappen,
wil ik nog wel even opmerken
dat een open deur wel eens
wil helpen. Zet ze tegen elkaar
open en laat de wind door het
huis waaien. De fruitvliegjes en
het dan extra luid klinkende geblaf van het kleine keffertje in
De Meeuwen krijg je er gratis
bij, maar ja, je moet toch wat.
Nee, dan hebben de overburen
aan de Nieuwstraat het beter
voor elkaar. Haal je boot
- “De bloedende eendenmossel” - uit het water, giet hem
vol met water, kratje bier erbij,
barbecue en badderen maar.

“Hub a dub dub, three men in
a tub”.Mooi voor hen natuurlijk,
maar het kan groter aangepakt
worden. Een poosje geleden
vroeg Nijestee aan haar huurders rondom het binnenterrein
Winschoterdiep-Nieuwstraat
om suggesties voor invulling
van dat terrein. Zo’n 3 meter
uitgraven, vol laten lopen met
water en elke woning z’n eigen
duikplank. En ’s winters een
ijsbaan.
Harm Kuiper
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JAARMARKT OOSTERPOORT 2013
EEN STORMACHTIGE BELEVENIS
“De zanger Age van der Velde
beweert dat hij is opgegroeid in
de Oosterpoort en daar zingt hij
regelmatig over. Bij jullie iets
over bekend?” Dit was een van
de vele vragen van bezoekers
van de jaarmarkt in de Oosterpoort voor de redactie van onze
buurtkrant. Voor het eerst in
haar bestaan presenteerde de
redactie zich op de jaarmarkt
in de maand juni, vooral om in
contact te komen met de lezers
van de Oosterpoorter.
Het was gezellig en druk. Maar
zoals meestal op de jaarmarkt
hielden we het ook dit jaar niet
droog. Zo rond het middaguur
kwam de regen daadwerkelijk
met bakken uit de lucht en nam
de wind toe tot orkaankracht. De
kranten vlogen letterlijk de tent uit
en zouden zich op eigen kracht
door de wijk hebben verspreid,
ware het niet dat diverse krantenjongens en meisjes handen
en voeten in de strijd gooiden om
erger te voorkomen.

poorter vonden
overigens gretig
aftrek (een enkele keer verdwenen zelfs hele
jaargangen in
een fietstas). Opvallend was dat
veel voormalige
buurtbewoners
de jaarmarkt bezochten om hun
vrienden en exburen weer eens
te ontmoeten.
Dat zijn dan gelijk
ook degenen die
de redactie even
bijpraten over
hoe het er vroeger aan toeging
in de mooiste
buurt van Groningen. En dat we wel moeten weten
dat ome Jo die nu in verzorgingsflat zit, de Oosterpoorter altijd met
veel plezier heeft gelezen, vandaar die laatste jaargang in die
fietstas!

Hele jaargangen
Oude nummers van de Ooster-

Billboard
Dé attractie bij de stand van de

Oosterpoorter was een tot billboardformaat opgeblazen voorkant van de buurtkrant (die met
koning Willem-Alexander op de
cover). Zo'n ding kom je meestal
tegen in een pretpark, waarbij je,
als je je hoofd door een ronding
stopt, precies lijkt op een zeemeermin met een typisch Grunninger kop erop. Dat kon dit keer
bij de Oosterpoorter en het resultaat vind je terug op de voorpagina. Dit billboard werd beschikbaar
gesteld door Copy Systems aan
de Oosterweg

Oproep verspreid op de Borgmanschool vooraf aan de jaarmarkt

Jaarmarktkraam-8 “Ja, mooie verhalen in de Oosterpoorter hoor!”
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Om niet weg te lopen voor onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid, hadden we tevens een

Suggesties
Al met al was het een
zeer geslaagde dag.
Een aantal bezoekers bij
onze kraam noteerden de
volgende onderwerpen
als mogelijke ideeën voor
een artikel in een van de
volgende nummers van
de Oosterpoorter:

Toekomstige redactie in spoedberaad bijeen.

workshop opgezet voor jeugdige
journalisten in spé. Enkele jeugdige buurtgenoten lieten duidelijk
zien dat de bron aan redactioneel
talent voorlopignog niet opgedroogd is, al leverde dat nog niet
gelijk een publicabel artikel op.
Er werd vooral getekend dat het
een lieve lust was en de opvolger
van de cryptogrammenman staat
ook al in de startblokken.

- Een rubriek met typisch
Oosterpoorter gerechten
(zijn die er?).

- Portret van de maand (interessante Oosterpoorter).
- Estafette-interview ZZP-ers in
de wijk.
- Aandacht voor in het Poortershoes repeterende zangkoren.
- Een artikel over 'LETS Groningen'; een systeem van milieuvriendelijke en duurzame burenhulp.

Lezers die de jaarmarkt hebben
gemist maar toch een suggestie
willen aandragen voor de Oosterpoorter kunnen ons mailen: oosterpoorter@gmail.com of twitteren
via @oosterpoorter.
Klaas Kloosterman
Foto’s: Ellen Westerveld,
Karin van der Zee, Ronald Brands

Verderop wordt er flink gehandeld!

GEDICHT: Jaarmarkt Oosterpoort
De jaarmarkt in de Oosterpoort
van Groningen.
Jaarlijks weerzien van de wijk
Aan de Meeuwerderweg.
Goeie traditie
van het Koop Centrum Oosterpoort.
Gezellig druk.
Deinende mensenzee.

Mooi geluid
uit de marktkramen.
Van livebands,
opblaasbare reuzekussens,
echte opblaasbare XL-koeien en
shantykoren.
Jaarlijks terugkerend ritueel.

Hoeveel?
zei u.
Ok. Zo verkocht.
Tussen winkeliers,
markthandelaren en vlomarkt.
Bijna handjeklap.
Pieter Wagenmakers

“De Oosterpoorter: is dat een buurtkrant of een
bouwbedrijf?”
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GOED WONEN

begint
aan de

Peizerweg 136!

Peizerweg 136
Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl
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De oplossing van de Zomer
Cryptofilippine de Luxe was:
VOOR NIETS GAAT DE ZON OP
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In het laatste nummer voor de zomer
verkondigden wij het afscheid van Crypto
de Luxe. Te weinig inzendingen noopten
ons daartoe. Maar kijk wat er gebeurde.
Blijkbaar vond u de afscheidspuzzel (een
zogenaamde ‘filippine’) veel leuker dan de
reguliere cryptogrammen want de goede
inzendingen stroomden binnen. Dat heeft
ons doen besluiten om Crypto de Luxe
in te ruilen voor Cryptofilippine de Luxe
en het nog een jaartje te proberen. Dus:
nieuwe ronde, nieuwe kansen!
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De winnaars:
De dinerbon van Eetcafé De Grote
Frederik ter waarde van € 50,- gaat naar
A.J. Swaak uit de Hendrikstraat.
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1 Bepaalde lokken waar je pret aan kunt beleven. (9)
2 Sullig baasje. (8)
3 Filosofische handgreep voor administratieve werkzaamheden. (7)
4 Orgaan van de Zeevisvereniging? (9)
5 Vloeibare afbijtmiddelen om naar te verlangen. (11)
6 Orgaan van de Survival Vereniging Groningen? (9)
7 ’t Is nog een gok om af te studeren... (9)
8 Wauwel. (9)
9 Incontinente monnik die verbindingen kan maken. (9)
10 Zij hebben het geld niet aan hun kont hangen. (9)
11 Koekjes om te jatten. (5+7)
12 De overheid staat erop dat je rekening houdt met de toekomst. (12)
13 Ik krijg er een ondersteek van! (9)
14. Dringend beroep. (13)
15 Vogelkijkers moeten een dikke huid hebben. (10)
16 Pesterijtje van de schoenmaker. (3+3+6)
17 Te lang in de zon liggen leverde vroeger geld op. (5+3)
18. Hier ligt de hoogwelgeborene aan. (9)
19 Hoort! Dirk heeft hiermee alweer gescoord! Hij trof doel in Istanboel! (8)
20 Voetstuk waar een vampier niet op wil staan. (15)
21 Waterpijp. (9)
Na het juist invullen van de cryptofilippine ontstaat er in de grijze vakjes een
uitdrukking. Die volstaat als oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De uitdrukking
van Cryptofilippine nr. 2 moet uiterlijk op vrijdag 27 september 2013 binnen zijn
bij de redactie van de Oosterpoorter, Mauritsstraat 1, 9724 BH, Groningen o.v.v
Cryptofilippine nr. 2. Mailen mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
De winnaar krijgt een cadeaubon van 15 euro.

Het levensmiddelenpakket van Coop
Meeuwerderweg ter waarde van € 25,gaat naar Rosa en Sara Jacobs uit de
Verlengde Nieuwstraat.

De waardebon van Hubo Weening
ter waarde van € 25,- gaat naar Elles
Kazemier uit de Barkmolenstraat.

Weening
De cadeaubon van Yvonne’s Drogisterij
en Parfumerie ter waarde van € 15,- gaat
naar Trinet Hidding uit de Warmoesstraat.

Yvonne’s Drogisterij
De trekking van de prijswinnaars is onder toeziend
oog van de samensteller van Cryptofilippine de
Luxe verricht door D. V. D. Hekkers, bezorger van
De Oosterpoorter.
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Ingezonden: DOODGEREDEN
Wij zijn heel verdrietig omdat
ons katje Fluffy op dinsdag 6
augustus in de Van Julsinghastraat is doodgereden. Volgens
de mensen die het hebben zien
gebeuren, reed de bestuurder
van de auto véél te hard. Na de
aanrijding is hij lafhartig, en
bovendien tegen het verkeer in,
doorgereden!
Het valt niet alleen mij, maar ook
buurtgenoten op, dat er regelmatig teveel gas wordt gegeven in
verschillende straten van de Oosterpoort. Dit is letterlijk levensgevaarlijk! Dit schrijven is daarom

tevens een oproep om de snelheid te matigen aan iedereen die
met de auto door deze wijk rijdt.
Nu was het onze kat maar je wil
er niet aan denken wat er nog
meer kan gebeuren. Dat is de reden waarom ik de gemeente heb
gebeld om melding te maken van
deze situatie. Daarbij heb ik een
verzoek ingediend om de drempels, die eerder in deze straat
aanwezig waren, opnieuw aan
te brengen. Aangezien dat harde
rijden hier regelmatig voorkomt
zijn die drempels, mijns
inziens, heel erg nodig!

Ik ben
benieuwd
hoe andere
mensen in
de Oosterpoort tegen
dit probleem
aankijken en
mijn initiatief
Fluffy
tot het (opnieuw)
willen laten plaatsen van drempels, steunen.
Hannet en kinderen
Van Julsinghastraat
Reacties: oosterpoorter@gmail.com

SCHOOLFEEST BORGMANSCHOOL
Op 28 juni hebben de ouders en
de kinderen van de Borgmanschool weer een mooi en sfeervol
schoolfeest gehad. Binnen het
thema ‘Circustheater’ werden
allerlei activiteiten georganiseerd
waar de kinderen zich op konden
uitleven. Vooral het ‘open podium’ was een groot succes met
optredens van kinderen van alle
groepen. Onder het genot van
een hapje en een drankje was het

genieten geblazen!
Hierbij willen we namens het
schoolteam en de ouderraad alle
vrijwilligers/ouders bedanken voor
hun inzet. Ook de ondernemers
in de wijk die hebben bijgedragen
in het verlagen van de kosten en
in het veelal belangeloos leveren
van materiaal willen we hartelijk
bedanken. Hiermee kunnen we
nog een keer vaststellen dat de

Oosterpoort een mooie wijk is
waar het goed leven is!
De schoolfeestcommissie

NIEUWE ECHOPRAKTIJK: ECHOTOON
De Oosterpoort is een echopraktijk rijker. Patricia Stockx
startte deze zomer met
Echotoon; een kleinschalige
verloskundige echopraktijk.
De praktijk is gevestigd in het
Zuiderpark. Naast eerstelijns
diagnostiek is bij Echotoon ook
pretechografie in 2D, 3D en 4D
mogelijk.
Persoonlijke aandacht, een moment van onthaasten en bewust
stilstaan bij de zwangerschap in
een huiselijke sfeer, dat is wat Patricia’s praktijk kenmerkt. Ook in
de avonduren en in het weekend
kunnen echo’s worden gemaakt
en dankzij de samenwerking met
Het Eiland van Groningen kan
er tijdens een echo-onderzoek
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gebruik gemaakt worden van
ﬂexibele kinderopvang.
Patricia Stockx (32 jaar) is
een bevoegd en gecertificeerd
echoscopiste. Met een medisch
diagnostische achtergrond en
jarenlange ervaring als productspecialist echografie bij een grote
firma, heeft zij veel praktijken
en echo-afdelingen binnen ziekenhuizen bezocht. Patricia is
sinds 2011 woonachtig aan de
Parklaan, samen met partner Jan
Bernd en zoon Olivier (1 jaar).
Meer informatie is te vinden op
www.echotoon.nl. Neem contact
op met Patricia Stockx via
patricia@echotoon.nl of
050-7630450. Het adres van

Patricia Stockx

Echotoon is Zuiderpark 20 A,
9724 AH Groningen.
Kortingsactie

Speciaal voor Oosterpoorter-lezers
biedt Echotoon tot 30 september 15
euro korting aan op een pretecho of
een kadobon voor een pretecho (geslachtsbepaling uitgezonderd). Meldt
bij het maken van de afspraak dat u
graag gebruik maakt van de aanbieding uit De Oosterpoorter.

Oosterkidzzz
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de fysiotherapeut in uw buurt
wij bieden:

Oosterpoort:
Rivierenbuurt:

-

algemene fysiotherapie
manuele therapie Cyriax
medische fitness
medical taping concept
valtraining

-

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

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

www.allegroningers.nl
Altijd al eens willen weten wie
je voorouders nu echt zijn?
Waren het helden of losers,
waren ze rijk of hadden ze
niks te makken? Je vindt het
op allegroningers.nl. Het is
wel een behoorlijke puzzel
maar de site biedt een haast
onuitputtelijke bron van
informatie over Groningers uit
het verleden. Maar ook voor
mensen die geen zin hebben
om er een project van te
maken, is er op deze site vrij
eenvoudig veel leuks te vinden.

De Groninger Archieven heeft
bijna alle informatie vanaf 1811
tot medio vorige eeuw met betrekking tot geboorte, huwelijk en
overlijden ingescand. Maar daar
blijft het niet bij. Ook zogenaamde DTB’s; doop- en trouwboeken
van alle kerkgemeenten kunnen
worden ingezien, evenals ‘memories van successie’, oftewel lijsten
van erfgenamen van overledenen
en lijsten van emigranten. Vooral
de DTB’s gaan erg ver terug. De
oudste die erop staat is van voor
1600.
Afgezien van de berg aan informatie die is gecategoriseerd, is
het bijzonder dat ook bijna alles
kan worden gekopieerd. Er kan
worden ingezoomd op de scans
om ze vervolgens om te zetten
naar een JPEG of PDF bestand,
die kan worden opgeslagen of
geprint. Vind je iets dat voor jou
van groot belang is, dan kun je
ook een download of afdruk van

het originele bestand bestellen in
een hoge resolutie.
En als je denkt dat je alle relevante informatie hebt gevonden,
dan heb je het waarschijnlijk mis.
De site wordt regelmatig geupdate door een groep vrijwilligers
die alle archieven handmatig
scant, dus elk moment kan er
weer nieuwe informatie voor jouw
zoektocht opduiken. Waar monnikenwerk, zowel voor de scanners
als voor de zoekers, maar zelfs
als je nog niet nieuwsgierig was
naar jouw afkomst, dan word je
het nu wel!
CvdL

ADVERTORIAL
Fysiofitness: Lekker fit
blijven, ook ná de vakantie
Nieuw: Praktijk nu ook geopend voor behandeling en
fysiofitness op zaterdag!
Veel mensen kijken weer met plezier terug op hun vakantie. Veel
buiten zijn, nieuwe dingen zien,
wandelen of fietsen. Je lekker fit
en energiek voelen. Hoe kun je
dat fitte gevoel vasthouden nu
het werkende leven weer begint?
Simpel. Een uurtje in de week
fysiofitnessen bij FysioCentrum
Hereweg.
"Is dat wel wat voor mij?"
Wij hebben vele fysiofitnessgroepjes en de deelnemers
variëren van tieners tot tachtigers.
Er komen heel gewone mensen,
zoals ze ook bij u in de straat

wonen. Sommigen jong, anderen
ouder. Soepeler of strammer. Dat
gaat allemaal prima samen en
is meestal heel gezellig. U hoeft
dus echt geen "bodybuilder" te
zijn.
Wat is fysiofitness?
U traint wekelijks in een klein
Energiek vakantiegevoel vasthouden
groepje. Alle belangrijke spieren
met fysiofitness
komen in een uurtje aan bod. U
Ook kunt u zelf een groepje staroefent bijvoorbeeld uw armen,
ten met vrienden of vriendinnen.
benen, buik- of rugspieren. Een
Tien keer kost € 65. Op donderfysiotherapeut begeleidt u. Hij
houdt rekening met uw eventuele dag 26 september is er van 19 tot
ziektes of beperkingen. Dat is een 20 uur een gratis kennismakingsbijeenkomst. U mag zelf apparaveilig gevoel.
ten en oefeningen uitproberen.
Doe gemakkelijk zittende kleding
Hoe vaak en hoe duur?
aan. Graag vooraf even opgeven
De meesten komen één keer per
i.v.m. de ruimte.
week een vast uur. In verschillende groepjes is nog ruimte.

FysioCentrum Hereweg, Hereweg 8.
Telefoon 050-3134636.
www.fysiofitnessgroningen.nl

19

20

HERINRICHTING BINNENPLEIN GRIFFECOMPLEX
Eind mei is het binnenterrein
van het Griffecomplex op
de kop van de Oosterpoort
grondig aangepakt. Het plein
is schoongemaakt, de jeu-deboulesbaan - die zelden werd
gebruikt - is verwijderd en de
beplanting in de plantenbakken
is vernieuwd. Voor de heel
kleine kinderen die in de buurt
en in het complex wonen
zijn een paar speeltoestellen
geplaatst.

Nieuwe situatie

Ouders kunnen toezicht
houden aan de nieuw
aangeschafte picknicktafel.
Deze tafel kan tevens worden
gebruikt als ontmoetingsplaats
voor de bewoners van het
wooncomplex. Een hinkelbaan
is aangelegd voor de oudere
kinderen. Ook volwassenen
die graag bewegen kunnen er
natuurlijk gebruik van maken.
Alle bewoners kunnen gebruik
maken van het kruidentuintje.
Dit kruidentuintje wordt
beheerd door één van de
bewoners.
Leefbaarheid
Ideeën voor de herinrichting
van het plein zijn ingediend
door de bewoners van het
complex. De herinrichting is
mogelijk gemaakt door o.a.
subsidies van de gemeente
Groningen en van het
Komeetfonds. Dit laatste fonds
is in het leven geroepen om
de leefbaarheid in de wijk De
Oosterpoort te verbeteren.

Oude situatie

We hopen dat het verfraaide
plein een prettige speelplek wordt
voor de kleine kinderen uit de
omgeving en bijdraagt aan het
woonplezier van de bewoners van
het Griffecomplex.
Helen van der Eijk
Jikke Blaauw

ad lips
Samantha is net afgestudeerd
aan de MBO Art en Design op het
Noorderpoort College en is nu,
naast zzp-er grafisch ontwerp,
honden- en poezenoppas. In
Haren geniet ze van de lange
boswandelingen die ze maakt
met Faym, terwijl ze in de
Korrewegwijk een poes leert
kopjes geven in de lucht. Haar
programma is altijd volledig
afgestemd op het dier waar ze
op dat moment zorg over heeft.
Vanuit een oprechte interesse
kijkt ze goed naar zijn behoeften
en capaciteiten. Wat voor karakter
heeft hij, waar heeft hij zin in, is hij
jong of oud, leergierig, zelfstandig
of knuffelig? ‘Als je wat tijd en
moeite steekt in het opbouwen
van een vertrouwensband dan
komt het bijna altijd goed.’ Tijdens
de kennismaking met dier en
baas vraagt ze altijd naar de

commando’s die
gebruikt worden.
Iedereen ontwikkelt
zo zijn eigen taal
die de hond of kat
feilloos begrijpt.
Als je als oppas die
krachttermen niet
kent, kan het lastig
communiceren
worden.
Sam heeft een aantal
vaste oppasadressen
en een heleboel wisselende.
Soms kunnen mensen hun
geliefde maatje niet meenemen
naar een uitzonderlijk uitje,
andere baasjes hebben vaste
dagen per week dat ze hun
huisdier alleen moeten laten
en dan wordt Samantha
ingeschakeld. Ze heeft altijd
ruimte in haar rooster voor

meer dierenvrienden. Mocht u
een hond of kat hebben met
een geheel eigen handleiding,
de kans is groot dat Samantha
hem of haar een leuke tijd kan
bezorgen. Bel: 06-52296343.
Mail: samm_iv@hotmail.com
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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GO1211217

SERVICE
Speeltuinvereniging

KROEG VAN KLAAS

TELEFOONNUMMERS

Iedere maandag sjoelen en
klaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 14 september 2013
ROCK REVELATION
Rock

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

Vrijdag 20 september 2013
Groninger songwriters circle
presenteert:
MUZIKANTENBORREL
JAMSESSIE
Aanvang 20.00 uur

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

Zaterdag 21 september 2013
DOCTOR WACKO
Pop

Iedere woensdag bingo
Aanvang 20:00 uur
Met een prijzen pakket tot €
1500,00

Vrijdag 27 september 2013Gr
Groninger songwriters circle
presenteert:
3 SINGER/SONGWRITERS
Aanvang 21.00 uur

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

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

Zaterdag 28 september 2013
BLACK BURNED BBQ BOYS
Blues
Kroeg van Klaas
Oosterweg 26
http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl
Aanvang livemuziek: 22.30 uur
Gratis entree

OPROEP
Gezocht: leden voor een
hardloopgroep die elke maandag
om 19.00 start vanuit het
Poortershoes. Geïnteresseerden
kunnen bellen met het
Poortershoes tel: 050-3131141

Poortershoes weer geopend
Dit seizoen organiseert het
Poortershoes een aantal nieuwe,
kortdurende activiteiten.
Een greep hieruit:
Kookworkshop: maandag 4x van 17:30v.l.n.r. Christa, Pieter, Geeske
20:00. Tuinieren in de stad:
en Anna
6x Stads-wandelingen: 26 september en
17 oktober Pilates: donderdag van 20:15 tot 21:15
Interieurstyling workshop: 18 oktober van 13:30 tot 16:00
Glasmozaïek cursus: 4x vrijdag van 13:30 tot 16:00 uur.
Meer informatie op de website: www.poortershoes.nl.
Ook het buurtrestaurant is weer geopend.
U bent weer van harte welkom van dinsdag t/m donderdag tussen
17.30 en 19.30 uur.

BUURTOVERLEG in het Buurtpand, Mauritsstraat 1
op maandag 21 oktober, 2 december 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

