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BESTE LEZER
Tussen de nog ingepakte dozen en met een kratje thermosflessen
op tafel is de eerste bijeenkomst op onze nieuwe stek een feit. De
verhuizing was een gezellige boel. Leden van het Buurtoverleg en
de Oosterpoorterredactie sloegen de handen ineen en hebben met
vereende krachten de voor ons relevante inboedel overgebracht
naar het Poortershoes. Wat er met de overige spullen is gebeurd,
kunt u lezen in het verslag van Anke. Op een van de bijbehorende
foto’s staat ook onze nieuwe vormgever Rudi Niemeijer. Hij is de
opvolger van Amrut, die uit onze wijk is vertrokken en zich nu wil
richten op andere activiteiten. Amrut, wellicht is de laatste door
jou opgemaakte Oosterpoorter nog niet verschenen, maar in ieder
geval tot zo ver bedankt voor al jouw inspanningen voor onze mooie
wijkkrant. En natuurlijk bleven wij tussen al dat verhuis- en inwerkgeweld door de gebeurtenissen in de wijk volgen. U kunt lezen over
vliegende bomen bij het Winschoterdiep, petflessen in de vloerbedekking van het nieuwe Alfa-College, een ontmoeting van Boe met
de sterke arm der wet, hoe groep 1/2 A van De Borgmanschool
vlekken te lijf gaat en waarom Sinterklaas geen i-pad heeft. Maar
het allerlekkerste onderwerp was deze keer voor Klaas: hij heeft zijn
huisgenoten blootgesteld aan de bekroonde lekkernijen van Friet
van Piet. Mannen en vrouwen van Friet van Piet, van harte gefeliciteerd met de behaalde prijzen! Wij zijn apentrots op jullie!
Wij wensen u veel leesplezier,

EINDREDACTIE

Carolina van der Lande
ADVERTENTIES

Karin van der Zee
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GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS

H

et is maandagochtend 28 oktober. De eerste echte storm van
dit najaar raast over onze stad. Maar voordat het natuurgeweld op zijn hoogtepunt is – zo rond een uur of 12 – hebben
medewerkers van de groenvoorziening reeds alle bomen langs de
westkant van het Winschoterdiep tegen de vlakte gewerkt.

Deze hele operatie is nodig, zo
leert navraag, omdat de kade de
komende maanden zal worden
opgehoogd. De bedoeling is dat
hierdoor ook in de toekomst onze
wijk beschermd zal zijn tegen

overstromingsgevaar. Nu zult u
zeggen: overstromingsgevaar... in
de Oosterpoort?
Maar dan woont u niet aan het
Winschoterdiep. Bewoners daar

herinneren zich nog goed vrijdag
6 januari 2012. Toen werden zij
midden in de nacht ruw opgeschrikt door luide mannenstemmen en het gedreun van zware
kiepwagens. Die mannen waren
van het waterschap Hunze en
Aa’s en de Dienst Stadsbeheer en zij waren druk bezig
om de hele westkade van het
Winschoterdiep te verstevigen
met zandzakken. Het water in
het Winschoterdiep was namelijk
tot gevaarlijke hoogte gestegen
door overvloedige regenval en
de gemeente vreesde overstroming. Om dat soort situaties in
de toekomst te voorkomen is de
verhoging westelijke kadekant
Winschoterdiep bedoeld.
Het ziet er nu allemaal maar kaal
uit. Maar gelukkig is dat maar
tijdelijk. Na alle werkzaamheden,
ergens volgend voorjaar, zullen er
wederom bomen worden geplant.
Zo krijgt het Winschoterdiep uiteindelijk toch weer zijn idyllische
aanzien terug.
Tekst: gastredacteur
Dirk Goudberg

Najaarsstorm velt alle bomen aan het Winschoterdiep... maar niet heus

EUROPARK GEEN VEILIGE HAVEN VOOR DE NOORDERLINGEN
Theateropleiding De Noorderlingen in Groningen moet
alweer op zoek naar een nieuwe stek. Het gezelschap is
een half jaar geleden verhuisd van de Moesstraat naar
het schip MvOurWorld, dat in het Europapark in het Oude
Winschoterdiep ligt.

De gemeente wil het schip daar
nu weg hebben, omdat het niet
zou passen bij verdere ontwikkeling van het gebied, en verlengt de vergunning niet. Ook
het Stadsstrand moet wijken.
MvOurWorld moet daardoor voor
1 januari 2015 weg zijn. De Noorderlingen betreuren de beslissing en willen van ganser harte
gebruik blijven maken van deze
ligplaats om niet verder naar de

periferie van de stad
te worden verdreven.
Zij streven ernaar om met de boot
een bereikbare, veilige, vriendelijke en warme plek te bieden voor
jonge en talentvolle spelers, maar
willen ook een verbindende factor
zijn tussen bewoners en gebruikers van het Europapark. De
gemeente heeft beloofd te helpen
zoeken naar een nieuwe locatie
voor het schip. Als dat er niet
4

komt, zal De Noorderlingen opnieuw de spullen moeten pakken.
De Noordelingen bestaat onder
meer uit een theatervooropleiding
en een productiehuis voor professioneel jongerentheater.
Bron: RTV Noord en
branderstoker.wordpress.com

NIEUWE
SPEELTOESTELLEN IN
DE MEEUWEN
Op het grasveld in de Barkmolenstraat is het speeltoestel bij
de rozenboog vervangen door
nieuwe speeltoestellen. Ook de
rozenboog en de houten palen
zijn verwijderd omdat daar geen
plaats meer voor was.

Henk Rodenhuis van de gemeente Groningen vertelt dat de oude
speeltoestellen niet meer aan de
huidige veiligheidseisen voldeden: “De regels op het gebied van
veiligheid zijn in de loop der jaren
aangescherpt.
Volgens het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen
(WAS) moeten speeltoestellen
veilig zijn, waarbij geldt dat ze

Nieuwe speeltoestellen en zware stoeptegels in De Meeuwen

minatie om vervangen te worden.
Het leuke is, dat bewoners van de
wijk deze plannen hebben opge-

ALS WE DIE RUBBER TEGELS NIET
VERLIJMEN MET ZWARE STOEPTEGELS DAN
LIGGEN ZE BINNEN DE KORTSTE KEREN
ALS TERRASTEGEL OP EEN CAMPING
van een certificaat van goedkeuring moeten zijn voorzien. Omdat
de toestellen dat niet hadden,
stonden ze al vorig jaar op de no-

pikt en contact hebben gezocht
met de gemeente. Daardoor is in
overleg met hen de keuze voor
deze speeltoestellen gemaakt.”

Dat is duidelijk. Blijft over de
vraag waarom al die stoeptegels
rond de speelplek liggen, want
daar wil je niet met je hoofdje op
vallen.
De heer Rodenhuis: “Daarover
hoef je je geen zorgen te maken.
Onder de speeltoestellen komen
rubber tegels, maar als we die
niet verlijmen met zware stoeptegels, liggen ze binnen de kortste
keren als terrastegel op een
camping en dat is natuurlijk niet
de bedoeling.”
EWD

JONGERENWERK POORTERSHOES DREIGT TE VERDWIJNEN
Door de voorgestelde bezuinigingen komt het jongerenwerk in het
Poortershoes in gevaar. Het ziet er naar uit dat na het kinderwerk
straks ook het jongerenwerk uit de wijk verdwijnt.

Teresa Willems, leidinggevende
Jeugd- en Jongerenwerk MJD:
“Het jongerenwerk in de Oosterpoort stond al langer op de
nominatie om geschrapt te worden, maar tot nu toe hebben
we zelf nog acht uur per week
kunnen bekostigen. Echter de
bezuinigingen waar wij nu mee te

maken krijgen zijn zodanig, dat
we straks alleen nog geld hebben
voor de wijken waar we jongerenwerk moeten aanbieden. In Zuid
zijn dat Corpus den Hoorn en De
Weijert. De Oosterpoort zit daar
niet bij. De maatregelen komen
in november aan de orde in de
besprekingen van de begroting.
5

Dan weten we definitief waar we
aan toe zijn.”
EWD

INBRAAKPREVENTIE SUCCESVOL

D

ankzij extra aandacht voor inbraakpreventie, is het aantal
inbraken in de Groningse wijk De Oosterpoort aanzienlijk gedaald. Van 44 inbraken in 2012 naar 14 tot nu toe in 2013. Dat
blijkt uit cijfers van de politie.

Vanwege het stijgend aantal
inbraken in de Oosterpoort besteedde de politie in samenwerking met gemeente Groningen
en Veiligheidszorg Noord Nederland dit jaar extra aandacht aan
inbraakpreventie. Zo waren er
onder meer voorlichtingsbijeenkomsten, berichten op twitter en
speciale acties. Die acties blijken
succesvol.
OPLETTENDHEID

Volgens wijkagent Martin van
Wieringen, één van de initiatiefnemers van het inbraakpreventieproject, was er geen duidelijke
oorzaak voor de stijgende lijn in
het aantal inbraken in de Oosterpoort. Van Wieringen: “Ons doel
is om het aantal inbraken omlaag
te krijgen. Maar dat kunnen we
als politie niet alleen, wij hebben de buurtbewoners daarbij

nodig.” Politie, gemeente en
Veiligheidszorg Noord Nederland
zijn daarom op zoek gegaan naar
manieren om de oplettendheid
van buurtbewoners te verhogen.
VOETSTAP

Van Wieringen: “Ik heb een ‘voetstapactie’ gedaan, ik ben bewust
in burger door de wijk gaan lopen
en heb gekeken hoe makkelijk
ik woningen binnen kon komen.
Als ik een niet afgesloten deur of
een open raam zag, liet ik een
flyer in de vorm van een voetstap
achter met de tekst: dit had ook
de voetstap van een inbreker kunnen zijn.” Van diverse onveilige
situaties maakte Veiligheidszorg
Noord Nederland foto’s die later
te zien waren op de voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk. Voor
veel mensen waren die foto’s een
eyeopener. Er wordt bijvoorbeeld

NIEUWBOUWPLANNEN KOP VAN OOST
Groninger Bouwconcern Heijmans probeert in een totaal andere opzet de tweede fase van de
Kop van Oost tot ontwikkeling te
brengen. Onder de naam Eemskwartier is onlangs een plan
gepresenteerd voor de bouw van
170 woningen die vooral zijn bedoeld voor jonge gezinnen die in
de grote stad willen wonen.

In de oorspronkelijke opzet was
het de bedoeling om op het
terrein tussen Eemskanaal en
Sontweg hetzelfde neer te zetten
dat er al staat. Twee hoge woontorens en daar tussen een strook
lagere appartementen. Op de huidige torens staan twee peperdure
penthouses nog steeds leeg. Heijmans streeft ernaar op het voormalige haventerrein woningen te

bouwen waar een rustige leefomgeving heerst. De eerste fase van
de Kop van Oost heeft Heijmans
samen met corporatie Lefier
neergezet. De crisis in de woningbouw en onzekerheid over de
toekomst noopte Lefier twee jaar
geleden echter af te haken. In
de toekomst wil de gemeente de
gehele strook tussen Sontweg en
kanaal herontwikkelen. De Sontweg is de belangrijkste route naar
de nieuw te ontwikkelen woonwijk
Meerstad. De eerste fase van de
Kop van Oost is een mengeling
van koop- en huurwoningen. In
het Eemskwartier komen alleen
koopwoningen. Over de prijzen is
nog niets bekend.
Bron: DvhN
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ook vaak ingebroken als je thuis
bent. Van Wieringen: “Ik trof de
situatie aan dat iemand op zolder
aan het stofzuigen was, terwijl de
achterdeur open stond.”
ANTI-INBRAAKSTRIP

Tenslotte is ook gekeken naar
hoeveel woningen voorzien waren van anti-inbraakstrips. Slechts
4% van het totaal aantal woningen in de Oosterpoort had zo’n
strip. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten kregen de bewoners
daarom gratis anti-inbraakstrips
aangeboden. Van Wieringen: “Dit
project heeft bewoners bewuster gemaakt dat het de inbreker
soms wel erg makkelijk wordt
gemaakt. Ik ben er trots op dat
we samen met de bewoners het
aantal inbraken omlaag hebben
gekregen. Nu is de kunst om met
z’n allen scherp te blijven, zodat
het aantal inbraken laag blijft.”
Bron: Gemeentenieuws

ZAKENNIEUWS
IMPULS; NIEUW CENTRUM VOOR GEZONDHEIDSZORG
Het gebied van het Europapark krijgt steeds meer vorm. Zo heeft de
dienstverlening voor bewoners van de Oosterpoort met fysieke en
mentale klachten er een enthousiaste partij bij: Impuls, gevestigd in
de Frontier langs het spoor. Impuls bestaat uit een team van 10 fysiotherapeuten, psychologen en bewegingswetenschappers.

voor personen die, ondanks
behandelingen in het reguliere
circuit, geen oplossing voor hun
probleem hebben kunnen vinden,” legt Annelien uit.

Aan het woord is één van hen:
Annelien Coenraads, fysiotherapeute en buurtbewoner van de
Oosterpoort.

“We zien veel mensen met langdurige pijnklachten, vermoeidheid, overspannenheid of een
burn-out. De essentie van de
trajecten is dat we helpen om de
betrokkene weer sturing over z’n
gezondheid te laten krijgen. De
programma’s duren 4 maanden,
en bestaan uit fysieke (indooren outdoor trainingen) en mentale begeleiding (individuele en
groepsgesprekken). Elk traject
staat onder supervisie van een
revalidatiearts. De resultaten zijn
goed: de meeste mensen knappen op door het programma en
krijgen weer grip op hun situatie.”

bewegingsvormen die voor de patiënt aantrekkelijk zijn en aansluiten op hun dagelijkse activiteiten.
Mensen kunnen hiervoor zonder
verwijzing van hun huisarts bij
ons terecht. Eén telefoontje is
voldoende.”
CIRAN POLIKLINISCHE
REVALIDATIE

WAT DOET IMPULS BIJ
SPIERKLACHTEN EN BLESSURES?

Annelien: “Mensen met rug-,
nek-, schouder- of armklachten
en sportblessures zijn bij ons
aan het goede adres. We kunnen
verschillende behandelvormen
aanbieden, zoals manuele therapie of pijnpuntbehandelingen. We
beschikken over een professionele trainingszaal en kiezen voor

“Stel dat u kampt met langdurige,
terugkerende fysieke of mentale
klachten en daardoor misschien
zelfs verzuimt van uw werk, dan
kan Impuls helpen. Wij bieden
sinds 3 jaar ook een multidisciplinair traject aan waarbij fysieke en
mentale begeleiding wordt gecombineerd. Dit gebeurt volgens
het zogenaamde CIRAN concept.
Impuls is één van de 19 behandelcentra in Nederland die deze
trajecten mag aanbieden en ze
worden door de verzekering vergoed. Dit programma is geschikt

Nieuwsgierig? Neem contact op
voor een vrijblijvend gesprek.
Impuls: Verlengde
Meeuwerderweg 3, 9723 ZM
Groningen. Telefoon 0503657222

KOOKEILAND
Druk, druk, druk! We zijn het allemaal wel eens en dan wil het koken
er wel eens bij inschieten. Onze fijne wijk heeft daar een nieuwe oplossing voor: je kunt een heerlijke (waar mogelijk) biologische en
vegetarische maaltijd bestellen in onze buurt.

Sinds 4 november heeft Het
Eiland van Groningen aan het
Zuiderpark 20 er een aanwinst
bij: Cook-Ing! Cook-Ing is een
nieuw concept, opgezet door
Inge Janknegt. Zij bereidt dagverse, gezonde, biologische en
vegetarische maaltijden die je
via haar website of via facebook
kunt bestellen. Je maaltijd staat
klaar op een tijdstip dat het jou
uitkomt. Binnen het centrum van

Groningen en ook in de Herewegen Zuiderparkbuurt kun je deze
maaltijd ook laten bezorgen, bij
je thuis of op kantoor. Dit gebeurt
met een elektrische bakfiets.
Afhalen kan natuurlijk ook. Wil je
meer weten of een keertje komen
proeven?
Er staat altijd wel wat lekkers voor
je klaar, dus ga gerust een keertje
langs. Bestellen is eenvoudig: je
7

kijkt op de website of op Facebook wat er op het menu staat,
je bestelt via de website (eerst
even een account aanmaken),
betaalt per Ideal en het eten is als
het ware al in de maak. Als je ’s
ochtends voor 9 uur je bestelling
doorgeeft ben je ’s avonds zeker
van een gezonde maaltijd. Voor
kinderen kun je ook kiezen voor
een speciale kindermaaltijd.
Kijk voor meer informatie
op www.cook-ing.nl of www.
facebook.com/cooking.nl. Bellen
met Inge Janknegt kan ook via
telefoonnummer 06-48259371

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

Verlichting stuk? Regel het met Otto,
niet met een agent !!

8

ALFA-COLLEGE
FEESTELIJK GEOPEND

H

ebben jullie ook maandenlang met argusogen
gekeken naar wat ze allemaal aan het bouwen waren voor
de ingang van de Jumbo en voor
De Groene Hel, het stadion van
FC Groningen? Inmiddels is het
resultaat zichtbaar geworden: de
nieuwe vestiging van het Alfacollege!
PASSEN EN METEN

Het is niet eenvoudig: een gebouw ontwerpen dat past in een
al ontwikkeld gebied, op een terrein dat alleen ruimte biedt in de
breedte en niet in de diepte. Henk
Scholten van architectenbureau
Aas is het gelukt! Naast passend
op de aangegeven plaats is het
nieuwe gebouw ook nog eens
zeer energievriendelijk (A-label)
en maakt het een ruime en open
indruk. En, zeg nou zelf, de Euroborg knapt er flink van op!

Nieuwe vestiging van het Alfa-college met op de achtergrond het stadion

kers kregen via Wilma de hartelijke groeten van Jet (Bussemaker,
minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap). De staatssecretaris benadrukte het belang
van duurzame en praktijkgerichte

en het hergebruik van de stoelen
uit de oude locaties van het Alfacollege. In het gebouw volgen
1800 studenten hun opleiding en
zijn het College van Bestuur en
ondersteunende diensten gevestigd. De openingshandeling zelf
verliep stormachtig: er stond een
stevige wind en het was even
de vraag of de grote strik die op
het gebouw was bevestigd niet
terecht zou komen op de bijna uit
hun feestkleren waaiende bezoekers.
LEERLINGEN AAN ZET

Opening van het gebouw door staatssecretaris Wilma Mansveld

GROETEN VAN JET

De officiële opening op 17 oktober werd verricht door Wilma
Mansveld, staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en trotse
inwoner van Groningen. De in
grote getalen aanwezige bezoe-

opleidingen, zoals deze door het
Alfa-college worden verzorgd.
COMPLIMENT

Ook kreeg de school een compliment voor het verwerken van
petflessen in de vloerbedekking
9

Het liep letterlijk met een sisser
af: op het dak van het gebouw
werden sissende en knallende
vuurwerkpotten in verschillende
kleuren afgestoken, die waarschijnlijk tot in Winschoten te zien
waren. Al met al verliep de opening vlekkeloos, niet in het minst
door de leerlingen van het Alfacollege zelf, die in touw waren als
bewakers, gastdames, levende
standbeelden en horecamedewerkers. Namens de redactie
van de Oosterpoorter zeggen we:
Alfa-college, welkom in onze wijk!
WH

FRIET VAN PIET WINT IMAGO AWARD
MINDER AFVAL, MEER BIOLOGISCHE
PRODUCTEN EN NOG LEKKERDER PATATTEN!

T

ot voor kort stond Friet van Piet bij mij vooral bekend als gezellig buurtcafetaria met als uithangbord de altijd superenthousiaste bediening en het enorme assortiment aan exotisch
klinkende fritesspecialiteiten (Grieks, Spaans, Mexicaans, Frietje Algarve, Vlaams of het gerecht van de maand november: Frietje Bali).
Voor een bijpassende salade kies je dan een Brazilsalade of een Kretasalade!

Het ligt vooral aan mij dat ik nooit
verder keek dan mijn bord diep is:
anderen zagen wel degelijk waar
Friet van Piet vooral mee bezig
is: Duurzaam en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Vorige
week werd Friet van Piet hiervoor
onderscheiden met de “Ad van
Geloven Imago Award”. Ad van
Geloven is de man achter Mora
(van Cora) en de Hebro “vooral
bekend van zijn vertrouwd lekkere satéstokjes naar authentiek
recept”.

GOED BEZIG

De beter oplettende snacker wist
natuurlijk allang dat ze bij Friet
van Piet goed bezig waren. Zo
staat onderaan de menukaart
van de cafetaria: “Bij Friet van
Piet vergeten wij het milieu en uw
gezondheid niet.” Met name de
uitgebreide en mooi verzorgde
site van de snackbar besteedt
veel aandacht aan Duurzaam
en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). De site
maakt ook duidelijk waar dat
MVO in de praktijk voor Friet van

Andere speerpunten: geen verkoop van rookwaar (“verkoop van
sigaretten past niet meer in ons
bedrijf”) en het opnemen van Fairtrade en biologische producten in
het assortiment (“als een product
bij ons in de zaak verkocht wordt,
moet dat een goed gevoel geven.
Het zijn stuk voor stuk producten
met een verhaal dat klopt”).
GROEN BELEIDSPLAN

Wat ongetwijfeld meegespeeld
heeft in de toekenning van de “Ad
van Geloven” is het enthousiasme
en de gedrevenheid van eigenaar
Marco Agema. Zo heeft hij ook
een beleidspan geschreven voor
de periode 2013 – 2017 waar
hij zijn plannen nogmaals uit de
doeken doet.

AD VAN GELOVEN AWARD

De bedrijfsfilosofie van Ad van
Geloven: “Alleen als je de beste
bent, dan win je!” stond aan de
wieg van ‘s mans eigen succes
als “Kroketten Kampioen” van
Nederland, maar is ook zeker van
toepassing op het binnenslepen
van de Geloven Award door de
patatbakker uit de Oosterpoort.
En daar zijn ze (terecht) heel blij
mee bij Friet van Piet.

(letterlijk én figuurlijk) folder laten
drukken waar hij een aantal
speerpunten van het bedrijf nog
eens voor het voetlicht brengt:
verantwoord frituren (schone
frituurolie aangeleverd in tonnen,
die vervolgens met afgewerkte
olie retour gaan naar het toeleveringsbedrijf die het weer omzet in
biobrandstof).

Piet op uitkomt. Een bescheiden
greep: het afval bij Friet van Piet
wordt zoveel mogelijk gerecycled,
etensresten worden verwerkt tot
hoogwaardige biodiesel, er wordt
zoveel mogelijk gewerkt met
regionale producten en de snacks
worden geleverd in afbreekbare
verpakkingsmiddelen.
Erg belangrijk is het voor eigenaar Marco Agema om de klant in
dit verhaal mee te nemen. “Naast
het bieden van veel informatie,
wat wij al doen, stimuleren we
klanten ook om een eigen tasje
mee te nemen bij het afhalen van
een bestelling”, vertelt Agema.
Hij heeft ook een mooie groene
10

In dat plan is er geen sprake
meer van een cafetaria maar
van een grandtaria – en zo is
het maar net. Een grandtaria
onderscheid zich volgens Agema
doordat het zich richt op de +
factor “begrippen als herkomst,
voedingswaarde en CO2-voetafdruk moeten in onze beleving in
de aanstaande 3 tot 4 jaar een
vaste plaats in ons bedrijf krijgen
en moeten onze gasten prikkelen
tot een veel bewuster product”.
DUURZAAM GENIETEN

Ok, denk ik dan, mijn patatje met
mayo blijft dat dan wel overeind
in al dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemend geweld?
“Tuurlijk”, lacht Agema, maar
ik vind het belangrijk om naast
een eerlijk en lekker product

“Een gewoon, één Vlaams, één Brussels, twee kaassoufflé,
porrrtttie mini loempia’s! en een salade Brazzzil!!”
De altijd licht grijnzende kop van Marco Agema draait het hoekje
om. Ik pak het tasje aan en ga weer richting huis: even een paar
smulpapen blij maken. Maar dat is bijvangst zoals dat zo mooi
heet: ik heb mijn huisgenoten ingehuurd als proefpanel. Want je
mag dan de Ad van Geloven Award winnen: uiteindelijk gaat het
er toch om of die patatten lekker smaken, natuurlijk.
Als het krokante goud uit de friteszakjes het bord opschuift en de
miniloempia’s te voorschijn komen, ontstaat enige beroering: “He,
nieuwe bakjes!” roept panellid 1. “Afbreekbare bakjes”, corrigeer
ik, terwijl ik de bijbehorende passage in het beleidsplan erbij
zoek, maar de aandacht van het proefpanel richt zich alweer op
frites en kaassoufflé. “Het is nu zaak voor ons de slag te maken
naar regionale producten” lees ik hardop, “Groningse friet, van
een Groningse aardappel, met een lekkere Groningse mosterd
of frietsaus!” “Lijkt me ook heerlijk”, probeer ik. Ondertussen
zie ik vanuit mijn ooghoeken dat de hoeveelheid Vlaams in een
onrustbarend tempo afneemt. “Zit inderdaad minder zout op, echt!
Lekker”, zegt panellid 2.

wat verder naar de toekomst te
kijken. Het beleidsplan wordt er
nog even bijgehaald: “Het is van
belang dat wij goed bedenken wat
wij de generatie na ons te bieden
hebben. Niet alleen financieel,
maar ook qua leefgebied. Deze
ontwikkeling moet gemeengoed
worden waar jonge mensen geleerd wordt dat duurzaam voedsel, ook duurzaam genieten is.”
PROEFPANEL

Het is bijna zeven uur, snel zet ik de tv aan en schuif met mijn
portie frites de bank op. Ze beginnen met FC Groningen: net als
Friet van Piet ineens helemaal hot. Het is een zinderende pot.
Groningen wint.

Zo langzamerhand heb ik al
schrijvende aan dit stuk een
behoorlijke lekkere trek gekregen,
dus vraag ik dochterlief om gewapend met een eerder gebruikt
tasje boodschappen te doen
bij Friet van Piet. Helaas heeft
zij wel trek, maar niet om in de
zondagavondrij bij het grandtaria
te gaan staan. Aangezien ik mijn
huisgenoten heb gevraagd om als
proefpanel te fungeren en ik heb
beloofd te trakteren, zit er weinig
anders op dan dat ik zelf de regen
trotseer.

Mjammie!!

Klaas Kloosterman

ADVERTORIAL FISIOCENTRUM HEREWEG
FITNESSTRAINING EVENWICHT VERBETEREN
In de loop van het leven wordt bij veel mensen het evenwichtsgevoel
langzaamaan wat minder. Bij sommigen gaat dat sneller dan bij anderen. Zij voelen zich bang om te vallen en durven niet goed meer te
fietsen of te lopen.

leven. Ook krijgen de deelnemers
praktische tips om vallen te voorkomen.

Maar juist door veel stilzitten
gaat hun evenwichtsgevoel véél
sneller achteruit dan nodig is.
Speciaal voor hen organiseert
FysioCentrum Hereweg een
korte fitnesstraining “Evenwicht
Verbeteren”. Deelname aan deze
training helpt goed om het evenwichtsgevoel te verbeteren en het
valrisico te verminderen.

Op donderdag 28 november van
19:00 uur tot 20:00 uur bent u
welkom op de gratis info-avond.

VOOR WIE?

Voor iedereen van jong tot ouder die wat bang is geworden
om te vallen en daardoor niet zo

gemakkelijk meer loopt, fietst of
beweegt.
INHOUD TRAINING

Een ervaren fysiotherapeut begeleidt het groepje van 4 of 5 deelnemers. Zij krijgen vele soorten
eenvoudige, gymnastiek-achtige
oefeningen voor de spieren van
armen, handen, schouders,
knieën, voeten etc. Deze spieren
leren beter samenwerken, waardoor het evenwichtsgevoel verbetert. Alle oefeningen zijn meteen
toe te passen in het dagelijks
11

GRATIS INFO-AVOND

De training van 10 bijeenkomsten van een uur kost in totaal €
65,-. Vooraf is een gratis gesprek
mogelijk om te kijken of deze training geschikt is. Opgeven kan bij
FysioCentrum Hereweg, Hereweg
8. Telefoon 050- 3134636
www.fysiocentrumhereweg.nl

ALS DE MUREN SPREKEN KONDEN...

I

n 1874 werd in opdracht van de gemeente Groningen het pand
Mauritsstraat 1 gebouwd als onderkomen voor een hulpbureau
van de politie.

Het politiebureau werd opgetrokken in baksteen met rondboogvensters, het ontwerp was van

leiding stonden van een brigadier.
Het hulpbureau aan de Mauritsstraat nam een belangrijke

Mauritsstraat 1 anno 1875

de hand van stadsbouwmeester
J.G. van Beusekom. In 1875
werd de Mauritsstraat pas aangelegd. In 1919 werd een ruimte
in het bureau aangepast voor het
verblijven van een politiehond.
Vóórdat dit bureau er was, werd
er vaak toezicht gehouden in de
omgeving door de marechaussee. Soms trokken zij eropuit met
getrokken sabel om opstootjes en
gokkerij te stoppen.
MAJOOR WOLTERS

Hoofd van dit poltitiebureau was
majoor Wolters, Jongsma en Nijdam waren zijn agenten. Majoor
Wolters was een machtig man
en liet dit ook merken, in de ogen
van jonge agenten was dit dan
ook het “Zuder hoofd-bureau” en
niet een hulpbureau. Later werkten hier zeker 10 geüniformeerde
personeelsleden die veelal onder

positie in, want in het gebied wat
hieronder viel bevonden zich de
Veemarkt en het Hoofdstation.
Elke Hollandse trein moest door
een agent van dit bureau worden
waargenomen.
STRAFWERK

Er waren een aantal arrestantenlokalen in het pand. Heel wat
Oosterpoorters
hebben hier
vastgezeten,
voor het minste
of geringste
belandde je al
in de cel. Voor
ruitje tikken,
deurtje bellen,
voetballen en
vooral vanwege straatgevechten,
drankmisbruik
12

en gokken. Veel jeugdigen van
toen kunnen zich nog herinneren
hoe het bureau er van de binnenkant uitzag. Bij kattenkwaad
kregen ze straf en op hun vrije
woensdagmiddag moesten ze in
een cel strafwerk schrijven. Tot in
juni 1966 heeft dit bureau dienst
gedaan als politiebureau. Op
sommige plaatsen kan je de tralies van de cellen nog zien. Toen
was het pand volgens de politie
uitgeleefd, de zware financiële
lasten voor het onderhoud en de
schoonmaak van dit soort vervallen gebouwen werden te hoog.
Als reden van sluiting gaf men op:
arbeidstijdverkorting, personeelstekort en alles op één bureau
willen concentreren. Het gebouw
bleef wel een openbare functie
houden.
Rond 1968 broeit het overal,
zeker in de Oosterpoort, afbraak
van woningen dreigt. Er wordt
een actiegroep opgericht om de
bewoners wakker te schudden.
De Wijkraad Oosterpoort ontstaat
daardoor in 1970 en krijgt een
onderkomen aan de Meeuwerderweg 45, hoek Polderstraat.
Ondertussen komen een opbouwwerker en een maatschappelijk
werker in het voormalige politiebureau te zitten. Daarna komt de
Werkgroep Particuliere Woningverbetering tot 1983 in hetzelfde
pand.

de redactie van de Oosterpoorter.
Vele avonden heeft de redactie
van de wijkkrant op de zolderverdieping doorgebracht, vooral ‘s
zomers was het bloedheet.

DE POLDERIJ

In leegkomende lokalen van de
RK scholen in de Polderstraat
kwamen activiteiten voor kinderen
en jongeren van de grond op initiatief van de paters. Ook diverse
andere groeperingen kregen er
een ruimte.
Al deze activiteiten werden
uiteindelijk ondergebracht in de
voormalige Christelijke schippersschool Wilhelmina, na de verbouwing droeg dit de naam “De
Polderij”. Ook het maatschappelijk werk en de opbouwwerker
verhuisden van Mauritsstraat 1
naar de Polderij. Hierna neemt de
wijkraad zijn intrek in het Buurtpand, in 1984 neemt het Buurtoverleg het over en ontstond een
Breed Buurtoverleg. Steeds meer
groepen maakten gebruik van het
Buurtpand en kregen een vaste
ruimte. De bewonerscommissie

TE DUUR

Foto Ronald Brands

van de woningbouwvereniging
Gruno - het latere HVO en
Nijestee - hadden er hun eigen
kantoor. Verder zat er een Buurtconciërge, Huurdersactie Oosterpoort, Werkgroep AAGrunol en

Door de vele bezuinigingen en
relatief weinige gebruikers in de
laatste jaren is het Buurtpand te
duur gebleken en wordt het gebouw verkocht. Het Buurtoverleg
en de Oosterpoorter hebben een
nieuwe ruimte gevonden in het
Poortershoes (de opvolger van de
Polderij) aan de Oosterweg. Wat
er met de Mauritsstraat 1 gaat
gebeuren? Afwachten.
Joop Kuipers

GRATIS SPULLEN BUURTPAND OP DE STOEP
De verhuizing is een feit, we zijn verhuisd naar het Poortershoes.
Omdat het Poortershoes over een goed ingerichte ruimte beschikt
bleven we met veel overtollige spullen zitten.

stelde hoge eisen, zo moesten de
houten stoelen helemaal strak in
de lak zitten, en dat voor tweedehandsspullen…

Mamamini was eerder al langsgeweest en ze namen teleurstellend
weinig mee voor hun winkel. Men

Op de verhuisdag hebben we de
halve inboedel op de stoep gezet
met bordjes “Gratis meenemen”
erbij. Tafels, veel tafels… stoelen,
ook veel, bureau en houten opbergrekken. Allerlei kleinspul zoals verouderde pc’s, TL-lampen,
kantoorspullen, mappen.
En gelukkig kwamen er mensen
op af die het konden gebruiken.
Binnen twee uur waren we bijna
de helft van de spullen kwijt. Het
werd er nog gezellig van ook.
Veel mensen kwamen even buurten en vaak namen ze toch nog
even een lamp of stoel mee naar
huis. Om te verkopen, voor een
uitwonend kind of gewoon voor
13

zichzelf... Missie geslaagd, veel
mensen blij! De rest van de spullen moest, helaas en onvermijdelijk, naar de stort.
AvdB
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE
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Bericht van onze sponsor.
Met ingang van deze
maand bestaat de prijs uit
een goed gevulde canvas
boodschappentas ter waarde
van € 20,-, ter beschikking
gesteld door Coop
Meeuwerderweg..

8

Groningen

2

Meeuwerderweg 96-98
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Hit op een zomerfestival. (11)
Een varken in de lift levert veel tumult op. (9)
Hiermee zet je niet erg vrolijk een tent op. (4+6)
Politiek dier van veel gewicht. (12)
Die kwajongen heeft last van bloedzuigers maar is toch
handig met een stift. (8)
Hond(-enbaan). (6)
Dit beestje laat sinds kort niet meer over zich lopen. (12+4)
Pesterig zwijn van de firma Hooghoudt. (7)
De honingproducent komt eraan! (7)
Agressieve sukkel. (10)
Geeft in het donker stiekem licht. (7)
Het rijtuig wordt getrokken door een vliegend paard. (5)
Kruising van de briluil en de angsthaas? (11)
Beer met karakter. (10)
Het paard van Sinterklaas in het Helperbad. (12)
Ongevoelig familielid van de poolhaas en de sneeuwuil. (7)
Die vogel schijnt iets aan God te geven. (9)
Winnie de Pooh op een solex. (8)
Het hert oefent druk uit. Wat een despoot! (10)

5

8

1

4

Na het juist invullen van de cryptofilippine is er in de grijze vakjes
een uitdrukking te lezen. Die volstaat als oplossing. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters. De oplossing moet uiterlijk vrijdag 29 november
binnen zijn bij de redactie van De Oosterpoorter, Oosterweg
13, 9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 4. Mailen mag
ook: oosterpoorter@gmail.com. Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. De sponsor kan
dan contact opnemen met de winnaar. De winnaar ontvangt een
gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking
gesteld door Coop Meeuwerderweg.
Oplossing Cryptofilippine de Luxe 3
1. Genadebrood 2. Kanonnenvlees 3. Rijstrepen 4. Melkklier 5.
Supermarkt 6. Slagroom 7. WC-papier 8. Zakdoekjes 9. Rijgedrag
10. Microchips 11. Linke soep 12. Blikgroente 13. Koffiepad 14.
Brood en spelen 15. Badschuim 16. Sluikreclame 17. Klein bier
18. Krentenbol 19. Tenenkaas 20. Ochtendappel
De uitdrukking: BOTER OP JE HOOFD HEBBEN
De winnaar van Cryptofilippine 3 is Jan Tammes uit de Kwintlaan.
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XXXBOE
DE POLITIE, JE BESTE VRIEND
Net als ze op deze druiligere vrijdagavond naar bed wil gaan hoort ze
vreemde geluiden. Als ze door het raam naar buiten kijkt ziet ze tot
haar ontsteltenis dat twee mannen proberen haar scooter te stelen.

De gedachte aan haar twee jonge
slapende dochtertjes weerhoudt
haar er van om naar buiten te
gaan. Ze grijpt de telefoon en belt
112 om melding te maken van de
man in de zwarte jas en zijn collega in de witte trui met capuchon
die bij haar voordeur net het slot
van haar babyblauwe tweewieler
doorknippen.
De meldkamer belooft dat ze
iemand langs sturen. Haar man,
die aan het werk is in de binnenstad, stuurt ze een sms. Op het
moment dat de twee criminelen
met de scooter het pad af lopen
belt haar man, maar er is niks dat
hij kan doen en ze besluiten dat
het geen nut heeft dat hij naar

huis komt. Een kwartier later ziet
ze hem echter aan komen fietsen.
Hij wil toch even zeker weten dat
het goed gaat met zijn meiden.
Op hetzelfde moment rijdt een
patrouillewagen langs, maar stopt
niet.
Na een half uur besluit haar man
de wijkagent te bellen. Dinsdagmorgen om 10 uur mogen ze aangifte komen doen. Nee helaas,
eerder kan niet. Hij stelt voor dat
hij dan wel alvast het kenteken
doorgeeft, wellicht dat dat het
opsporen gemakkelijker maakt.
Maar wederom een nee. Daar is
nu in het weekend echt geen tijd
voor. Waarop hij, in alle redelijk-

ALTIJD
PARKEREN
IN DE FRONTIER

AFGESLOTEN PARKEREN ONDER DAK

Voor € 55,44 per maand. Voor informatie of vragen:
woonzaken@nijestee.nl of (050)8533533.
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heid, stelt dat in de tijd dat ze nu
samen aan het telefoneren zijn,
toch ook het kenteken genoteerd
kan worden? Dat ziet meneer
echt helemaal verkeerd, want hij
spreekt nu met de meldkamer,
waar de telefoon opgenomen
wordt, dinsdag is hij als eerste
aan de beurt bij de wijkagent, die
alles noteert.
Dus, concludeert hij, als er dit
weekend een misdrijf wordt
gepleegd waarbij zijn scooter
betrokken is, dan wordt dat hém
aangerekend.
Geen spoed, wel politie
Waakzaam en dienstbaar
De politie, je beste vriend

OOSTERKIDZZZ
GROEP 1/2A NAAR DE
TENTOONSTELLING VAN
BARBARA STOK
Barbara Stok had op kaartjes een vlek getekend. Daar mochten de kinderen van groep
1/2A van de Borgmanschool in het atelier
weer wat anders van maken.
Jhonathan

JHONATHAN

Ik had een dino getekend
met een poppetje en een
zombie.
NIOBE

Ik heb een vlinder getekend en ik
vond het heel leuk.
Caitlin
CAITLIN

Ik heb er een
poppetje van
gemaakt.

Ik vond het een beetje spannend
toen we door dat tunneltje gingen,
dat het zo donker was.

AMKE

Ik vond het mooi dat we op het
filmpje konden zien hoe ze ging
tekenen en
inkleuren.
INDIRA

Ik vond het
leuk dat we
gingen tekenen en ik
heb Barbara
getekend met
haar hondje.

FEZ

Ik vond het
leuk dat we
gingen tekenen. Ik heb
een koe gemaakt.

MARIJN

Fez

Niobe

LEYA

Het was LEUK!

EEN MODERN STATION
Vlakbij de Euroborg
staat een nieuw modern station
blauwgele treinen
roodwitte treinen
stoppen voor de mensen
die willen in- en uitstappen
de treinen gaan vaak
naar Utrecht en Veendam

Het station heeft de vorm van een vogel
een robotvogel van grijs metaal
ik ga er elke week langs en onderdoor
op weg naar school en mijn vriendin
de omgeving is groen
van het gras en de bomen

Het nieuwe station heeft een tunnel
waar de fietsen onder kunnen
je kunt er lopen op de trap
maar je fiets kan omhoog
langs een stang

Ze hebben een half jaar gebouwd
een half jaar plus een dag
ik hoor ze roepen:
trein 38 vertrekt
naar Canada
instappen mensen
de trein rijdt weg

Foto Ronald Brands

Lotte & Lola Boswijk (10 en 7 jaar)
17

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

Binnenkort scannen
grootformaat
in zwart wit en kleur
t/m A0

Aanbieding
november

Visitekaartjes

Geopend:
100 stuks, full colour enkelzijdig
maandag tot en met
op 300 grams mc papier
vrijdag:
voor maar € 20,50
08.00 - 18.00 uur
en zaterdag:
10.00 - 17.00 uur
e-mail en website gewijzigd !
Oosterweg 120, 9724 CM Groningen
Tel. 050 - 318 78 40

Website: www.copy-systems.nl
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E-mail: info@copy-systems.nl

WEBSTRUNEN
FRAPPY HET AARDVARKEN
Frappy (www.frappy.nl) is een
heel schattig, beetje lui aardvarken. Hij beleeft de leukste
interactieve avonturen samen
met zijn vriendjes Molly, de vrolijke mol, en Harry, de deftige
das. Frappy heeft een website
en een facebookpagina maar is
toch vooral bedoeld als leuke en
educatieve app voor peuters en
kleuters. De Frappy-app is bijzonder fraai getekend in prachtige aquarelkleuren.

Frappy en zijn vriendjes vertellen
zelf in eenvoudige en duidelijke
taal wat je allemaal kunt doen. Elk
deel is een compleet nieuw verhaal waarin nieuwe interactieve

spelletjes zijn gestopt, zodat kinderen steeds uitgedaagd worden
om het te spelen. De Frappy-app
is bedoeld voor kinderen die nog
niet hoeven te kunnen lezen; alle
instructies en alle teksten worden
door de figuren zelf gesproken in
het Nederlands, Engels of Duits.
Frappy is ontstaan uit een samenwerking van vormgever en
Oosterpoorter Ruurd de Boer en
een aantal professionals die zijn
aangesloten bij SamenwerkendeGroningers.nl, een initiatief van
een paar zelfstandig werkende
Groningers, die hun sporen hebben verdiend in het creatieve vak.
Het idee ontstond toen Ruurd

tekenares Marianne van Vooren
in de kroeg tegenkwam en ze
zich samen bleken te ergeren
aan de slechte kwaliteit van veel
apps. Zo bedachten ze het plan
om van de fraaie aquareltekeningen van Marianne een mooie en
goed werkende app te maken. De
makers hebben er een jaar lang
hard aan gewerkt en het resultaat
mag er dan ook zijn!
Deel 1, Frappy Friends, staat
sinds ongeveer een maand in de
App Store en is gratis te downloaden. Aan deel 2 wordt momenteel
alweer hard gewerkt!
CvdL

COLUMN SINTERKLAAS

N

adat de eerste pepernoten
en chocoladeletters bij de
Coop in de schappen lagen, had iedereen nog zo’n drie
maanden de tijd om zich geestelijk voor te bereiden op de komst
van Sinterklaas.

de kwaliteit van de geschenken.
De Sint is in voortdurend overleg
met de Arbeidsinspectie en studeert nog op een oplossing, maar
de ongerustheid onder de kinderen wordt met dit soort berichtgeving natuurlijk niet weggenomen.

Dat zou ruim voldoende moeten
zijn, maar toch slaagt de Goedheiligman er elk jaar weer in om
de kinderen in het ongewisse
te laten of ie ook daadwerkelijk
komt. Elk jaar is er volgens het
Sinterklaasjournaal wel een probleem dat de heilige verhindert
om Nederland te bezoeken. Zijn
het geen schimmelproblemen, is
het wel een lekkende stoomboot.
Mocht het hem uiteindelijk dan
toch lukken om voet aan wal te
zetten, levert de bezorging van
de cadeautjes problemen op.
Doordat veel daken tegenwoordig voorzien zijn van spekgladde
zonnepanelen, dreigen de Zwarte
Pieten tijdens hun werkzaamheden van het dak te glijden, hetgeen funest uit kan pakken voor

Maar ook de ouders zijn niet helemaal gerust op de komst van de
kindervriend. Met name het feit
dat hij vrijwel uitsluitend crèches,
kinderdagverblijven en kleuterscholen bezoekt met de vraag
of er nog stoute kindertjes zijn,
geeft veel ouders toch een ietwat
onbehagelijk gevoel. Niet dat er
ooit een kind opstaat dat beweert
stout te zijn geweest en gestraft
moet worden, maar toch.
“Wat bezielt die man?” zullen veel
ouders zich afvragen. Het antwoord op die vraag bevindt zich
in Het Grote Boek. Het probleem
is dat niemand Het Grote Boek
in mag zien; de kinderen niet,
de ouders niet en ook het OM
niet. De in Het Boek opgeslagen
19

gegevens zijn uitsluitend voor de
Sint bestemd en niet voor derden, reden waarom hij Het Boek
altijd bij zich draagt en angstvallig bewaakt. Het is echt niet zo
dat Sinterklaas niet weet hoe
moderne communicatiemiddelen
werken – hij laat ze met honderden tegelijk door de schoorsteen
werpen – maar Het Boek heeft
als voordeel dat het niet gehackt
of gekraakt kan worden. De Sint
is wel oud maar niet achterlijk. Immers, andere kindervrienden die
de gegevens wel op de computer
hebben gezet kwamen daardoor
in problemen, waarbij schimmelproblemen en lekkende stoomboten in het niet vielen.
Zolang ouders hun kinderen maar
in de gaten blijven houden – altijd
een goed advies – kan het toch
nog een leuk Sinterklaasfeest
worden.
Harm Kuiper

GOED WONEN

begint
aan de

Peizerweg 136!

ALTIJD
PARKEREN
IN DE GRIFFEFLAT
Peizerweg 136
Groningen
Tel. (050) 529 99 99
Fax (050) 529 99 33
www.patrimonium-groningen.nl
info@patrimonium-groningen.nl

AFGESLOTEN PARKEREN ONDER DAK

Voor € 67,43 per maand. Voor informatie of vragen:
woonzaken@nijestee.nl of (050) 853 35 33.
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AD LIPS
WATERGOLFMODEL GEZOCHT
Het is altijd heel wat geregel als je studeert aan de kappersopleiding.
Voor elk examen dat je aflegt moet je zelf een model zoeken. En er
zijn een flink aantal examens te doen voor je jezelf professional mag
noemen.

Nicole heeft in de loop der
jaren vele briefjes opgehangen, mailtjes rondgestuurd, oproepen op facebook geplaatst en mensen
op straat aangesproken.
Na bijna drie jaar studeren
is ze er aardig behendig
in geworden. Ze weet
hoe ze het moet aanpakken. “Je moet een beetje
lef hebben en stevig in je
schoenen staan,” zegt ze
zelf. Als kapper is het belangrijk
om goede sociale vaardigheden
te hebben en dit is een goede
oefening om op ongedwongen
wijze met vreemden in contact
te komen. Momenteel zoekt ze

iemand die een watergolfpermanent wil. Er zijn tegenwoordig niet
zoveel mensen die kiezen voor
kunstmatige krullen, een stukje
in de Oosterpoorter is dus zeer
welkom!

Het is belangrijk dat een model
echt zijn afspraak nakomt. Elke
kapper in spé heeft wel eens
meegemaakt dat iemand het op
het laatste moment liet
afweten. Voor de student
betekent dit dat hij of zij
geen examen kan doen
en dat de opleiding langer
duurt. Je kan namelijk pas
na vier weken opnieuw
hetzelfde examen doen.
Als alles goed gaat studeert Nicole af in december. Wanneer ze slaagt en
die kans is groot, is ze er
klaar voor om haar vaardigheden bij een leuke
salon in de praktijk te brengen.
Suzanne Bodde

UITSTAPJE
De was is gedaan.
Ik pak het huishoudtrapje uit de bijkeuken.
Stap voor stap ga ik hoger en stijg op
– begeleid door een toverachtig ultramarijn –
naar de sterren.
Eenmaal boven verbaas ik mij erover dat ik verschoond blijf
van stormen van sterrenstof, orkanen van maanwit.
Al dat er is, zijn de wiskundig exact omschreven
bewegingen van hemellichamen.
Een komeet die – als was het de bus naar Haren –
precies volgens de dienstregeling langs komt rijden.
Ik daal af en kom tree voor tree weer uit in de bijkeuken.
De vochtige geur van de was vult mijn neus
en ik mag rusten.
Bij de kachel leun ik achterover
en word zo nu en dan licht opgeschrikt uit mijn dromen.
Andras Mebius
Foto 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

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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GO1211217

SERVICE
SPEELTUIN
VERENIGING

KROEG VAN KLAAS

TELEFOONNUMMERS

ZONDAG 24 NOVEMBER

ZATERDAG 16 NOVEMBER

Sint Nicolaas Feest voor leden
van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Eddy Koekkoek + band, feat.
Lenny & Junior (blues rock pop
folk walz tango).

ZATERDAG 7 DECEMBER

ZATERDAG 23 NOVEMBER

Alarmnummer
112
Politie / Wijkagent
0900-8844
Borgmanschool
3128674
Speeltuin
3124585
Poortershoes
3131141
Milieudienst
3671000
Meldpunt Overlast
5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket
3674200
SoZaWe
3675000
Apotheek Oosterpoort 3121030

Kinderdisco van 19:00 uur tot
20:30 uur.
IEDERE MAANDAG

Sjoelen en klaverjassen, aanvang
20:00 uur. Er kunnen nog leden
bij.
IEDERE DINSDAG

Tafeltennis, aanvang 20:00 uur.
LAATSTE DINSDAG VAN DE MAAND

Creatieve club, aanvang 20:00
uur.

EERSTE EN DERDE WOENSDAG
VAN DE MAAND

Kinderbingo van 14:30 uur tot
16:00 uur.
IEDERE WOENSDAG

Bingo, aanvang 20:00 uur. Met
een prijzenpakket tot € 1500,EERSTE DONDERDAG VAN DE
MAAND

Koppelkaarten, aanvang 20:00
uur. Er kunnen zich nog koppels
aanmelden. Deelname € 3,- p.p.
TWEEDE DONDERDAG VAN DE
MAAND

Bloemschikken, aanvang 20:00
uur.
KAARTEN AQUA ZOO

Nog 12 kaarten voor Aqua Zoo in
Leeuwarden (onbeperkt geldig),
slechts € 8,- i.p.v. € 17,-. Af te
halen bij J. Tammes, Kwintlaan
43, op tel. 06-44050961. Leden
hebben voorrang en op = op.
Kinderactiviteiten gratis voor
leden. Niet-leden betalen € 1,50

Flowerbox (pop).

VRIJDAG 29 NOVEMBER

Groninger Songwriters Circle
presenteert 3 Singer/songwriters,
aanvang 21:00 uur.
ZATERDAG 30 NOVEMBER

Vieux (blues soul feelgoodmusic).

POORTERSHOES
VANAF MAANDAG 18 NOVEMBER

Yo!Go (yo-go.nl) kinderyoga (4
lessen), van 14:30 uur tot 15:15
uur voor groep 1 en 2, leeftijd
vier en vijf jaar. Van 15:30 uur tot
16.30 uur voor groep 3 tot 6, leeftijd zes tot en met negen jaar.
Heerlijk bewegen, van alles ontdekken, met rustige en fantasierijke oefeningen. Trek gemakkelijk
zittende kleding zonder knopen
en ritsen aan en neem een handdoek en een dekentje mee.
Kosten € 10,00 voor vier keer.
Opgeven kan tot en met 17
november bij docent Esther
Lamsma. Mail: yogo.kinderyoga@
gmail.com of bel: 06-26841213

BUURTOVERLEG
MAANDAG 2 DECEMBER

Eerstvolgende overleg in het
Poortershoes aan de Oosterweg
13, aanvang 20:00 uur.
Informatie en aanmelden
agendapunten via buurtoverleg@
gmail.com
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HUISARTSEN

dr. Filius
dr. Dijkman-Hanke
dr. Niewold
Huisartsenpost

3128739
3128216
3134102
0900-9229

BARBARA STOK
LANG ZAL ZE LEVEN!

In het Centrum Beeldende Kunst
Groningen (CBK Groningen,
Trompsingel 27) is tot en met 11
januari 2014 een overzichtstentoonstelling te zien van striptekenaar Barbara Stok. Woensdag tot
en met vrijdag van 9:00 uur tot
17:00 uur en zaterdag en zondag
van 13:00 uur tot 17:00 uur.

WITTE LELIE
Op woensdag 4 december vanaf
19:00 uur organiseert Galerie De
Witte Lelie een lezing over Transcendente Meditatie.
De kosten bedragen € 5,-.
Aanmelden bij iwcvos@gmail.
com, telefoon 06-38180225

OPROEP
Wie heeft het boek De Oosterpoort van Gerard Offerman te
koop?
Reacties graag naar de redactie:
oosterpoorter@gmail.com
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