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Van Zwarte Doos naar Witte Arena
Troubadour met een theaterhart
Nieuwjaarsfeest in Euroborg
Foto Rudi Niemeijer

collectanten gezocht voor hersenstichting

Collecteweek van 27 januari tot en met 1 februari 2014. Wij zoeken collectanten die zich willen inzetten voor mensen met hersenziekten en hersenaandoeningen
Door één keer per jaar enkele uren te collecteren helpt u vier miljoen mensen in Nederland - www.hersenstichting.nl - (070) 360 48 16
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BESTE LEZER

DE OOSTERPOORTER
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Oosterpoort, Meeuwen, Linie,
Europapark en Kop van Oost
UITGAVE

Buurtoverleg Oosterpoort
Verschijnt 10 x per jaar
Oplage 3400
CORRESPONDENTIE

Oosterweg 13, 9724 CA
Groningen, telefoon 050-7510449
Website www.deoosterpoorter.nl
Email oosterpoorter@gmail.com
Twitter @oosterpoorter
REDACTIE

Anke van den Brink, Wil Hekkers,
Patricia Frijns, Suzanne Bodde,
Carolina van der Lande, Anja
Freije, Ynskje van Meurs, Evelien
Brak, Mirjam van der Feen
COÖRDINATIE

De stemmige voorpagina van dit decembernummer is een foto die
Rudi vorig jaar rond deze tijd heeft gemaakt. Of we dit jaar een witte
kerst gaan beleven is nog even afwachten, maar de Oosterpoort en
omgeving zijn er klaar voor. De verlichting hangt weer, de gezette
schoentjes zijn opgehaald bij de Coop en de schaatsen geslepen bij
Otto. We zullen het jaar feestelijk uitgaan met het oliebollenfestijn
bij Friet van Piet, het oud-en-nieuwfeest in de Kroeg van Klaas en
op 1 januari kunnen we elkaar weer ontmoeten op het grote nieuwjaarsfeest Groningen, dat ditmaal in de Euroborg wordt gehouden.
De redactie blikt terug op 2013 en ziet tien kleurrijke Oosterpoorters.
Velen hebben daaraan bijgedragen: de redactieleden, de adverteerders, drukkerij De Marge, de bezorgers en iedereen die via ingezonden brieven of mails van zich heeft laten horen. Allemaal heel
hartelijk dank daarvoor. Wij zijn trots op De Oosterpoorter en gaan
ons in 2014 nader bezinnen op de distributie ervan. Willen mensen
met een nee-nee sticker op de brievenbus misschien wél De Oosterpoorter ontvangen? Moeten we nog meer gebruik maken van
de digitale mogelijkheden die er zijn? We hebben 224 volgers op
Twitter en De Oosterpoorter is te lezen op haar website, maar is het
ook wenselijk en haalbaar om een digitaal abonnement te kunnen
nemen? Hierover, maar natuurlijk ook over andere onderwerpen die
bij u leven, horen wij graag uw mening. Voor nu wensen wij u fijne
feestdagen, een heel goed 2014 en natuurlijk
Veel leesplezier,
Ellen Westerveld
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GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS
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 december kwamen de
leden voor het eerst bijeen op hun
nieuwe locatie in het Poortershoes. De goed bezochte vergadering begon met een toelichting
van Jeroen Engels, projectmanager bij de gemeente Groningen.
Hij informeerde de leden over de
te houden pilot met nieuwe parkeerautomaten in de Oosterpoort,
waarover in het kader meer.
BORGSCHOUW

Vervolgens werd de vergadering
bijgepraat over de verhuizing van
het pand aan de Mauritsstraat
naar het Poortershoes en werd
het onlangs gehouden Beheeroverleg teruggekoppeld. In dat
overleg bespreekt een afvaardiging van Het Buurtoverleg met
Stadsbeheer de stand van zaken
met betrekking tot beheer en onderhoud in de wijk. Vaste punten
zijn onderwerpen als zwerfvuil
en het tegengaan daarvan en de
BORGschouw, waar per straat
wordt gerapporteerd in hoeverre
die er schoon en heel bij ligt.
LEEFBAARHEID

Het buurtoverleg wil de komende
tijd ook betrokken worden bij het
omgevingsplan Conservatorium.
Onze trouwe lezers zal het niet
zijn ontgaan dat dit binnenkort
wordt verbouwd. De bebouwing
komt meer naar voren en bij de
herinrichting van de omgeving wil
het Buurtoverleg een rol spelen.
Verder heeft het Buurtoverleg
zich nog nadrukkelijker tot doel
gesteld om gezamenlijk als buurt
de leefbaarheid in de wijk te
vergroten. Daarom wil ze in april
volgend jaar een bijeenkomst
organiseren voor alle belangenverenigingen in de wijk. Het

belangrijkste doel van die avond
zal zijn dat de organisaties elkaar
leren kennen en in de toekomst
weten te vinden. Een commissie met afgevaardigden van het
Buurtoverleg buigt zich over de
nadere invulling van de te organiseren “Breed Buurtoverleg
Brainstorm Borrel”. Duidelijk is
wel dat het gaat om verenigingen,
stichtingen, instellingen of clubs

die (kunnen) bijdragen aan de
leefbaarheid van de wijk De Oosterpoort en omgeving. Iedereen
die zich hierdoor aangesproken
voelt mag zich aanmelden bij het
Buurtoverleg via buurtoverleg@
gmail.com.
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg aanschuiven, dan bent u van
harte welkom. De eerstvolgende
vergadering is waarschijnlijk op
maandag 27 januari om 20.00 uur
in het Poortershoes.
EWD

PARKEERAUTOMATEN VOOR PINPAS OF CREDITCARD

De gemeente is van plan de vervanging van de huidige parkeerautomaten in de stad te starten met het plaatsen van vijf nieuwe
automaten in de Oosterpoort. De oude automaten worden vervangen door automaten waarbij, in tegenstelling tot de muntgeldautomaat die nu op straat staan, alleen met pinpas of creditcard
betaald kan worden. De proefperiode, die maximaal drie maanden
duurt, is bedoeld voor het opdoen van ervaring met de automaat.
Na deze periode, worden er in Groningen driehonderd van dit
type automaat geplaatst.
Jeroen Engels van de gemeente Groningen legt het plan uit in het
Buurtoverleg: “De levensduur van de huidige parkerautomaten is
verlopen, de automaten zijn inbraakgevoelig en de kosten voor
beheer en onderhoud stijgen vanwege schade, en de kosten van
reserveonderdelen. Ze zullen worden vervangen door automaten die meer toegerust zijn op de betaalwensen van gebruikers,
gebruiksgemak en toekomstige technieken”.
Deze automaten rekenen op maat (per 10 cent) met u af en zijn
optimaal beschermd tegen skimmen (op onrechtmatige wijze
bemachtigen en kopiëren van betaalkaartgegevens). Er komen
twee automaten aan de Meeuwerderweg, twee in de omgeving
Parklaan en een in de Frederiksplein. De automaten worden
om-en-om vervangen, zodat mensen aan de nieuwe situatie kunnen wennen en nog de gelegenheid hebben om in een andere
automaat met muntgeld een kaartje te kopen. Bij de pilot worden
ondernemers betrokken, omdat het vaak hun klanten zijn die met
een parkeerautomaat te maken krijgen. Het parkeerbeleid zelf zal
niet veranderen, wat betekent dat de huidige maximale parkeertijd
in de diverse straten gehandhaafd blijft.
De verwachting is dat de pilot halverwege januari start. In het volgende nummer van de Oosterpoorter vindt u meer informatie.
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HUFTERPROOF
Tot grote schrik van de jeugd uit de Oosterpoort waren ineens de
palen met baskets verdwenen van het basketbalveldje aan de Esperantostraat. Wat was er aan de hand?

Navraag bij de gemeente leert dat
het basketbalveldje aan de beurt
was voor een onderhoudsbeurt
en eventueel renovatie. Gelukkig
bleek de afwezigheid
van de baskets dan
ook van korte duur te
zijn. Inmiddels staan
er nieuwe palen, is
de kooi een stukje
verplaatst, zodat
spelers minder last
hebben van de boom
en is de ondergrond
recht gelegd. De
borden, waaraan de
ringen hangen zijn nu
van metaal. Volgens
de spelers stuitert dat
wel heel anders dan
houten borden, maar
daar valt wel aan
te wennen. Minder
fijn vinden ze dat de
“netjes” nu ineens
ook van metaal zijn
en de ringen veel
kleiner dan degene
die er hingen en die doorgaans
gebruikt worden voor basketbal in
sportzalen. Daardoor blijft een bal
nu veel langer “hangen” in de metalen trechter en kun je niet meer
echt goed wedstrijdjes spelen.
“Eén van de fijnste basketbalveldjes in de stad is hierdoor een stuk
minder fijn geworden! Kennelijk

hebben de mensen die dit hebben
verzonnen zelf geen verstand van
basketbal.” aldus het commentaar
van de spelers.

ZELF NETJES AANGESCHAFT

Aan de vorige ringen hingen
netjes die de jongens samen
met een van de coaches van
Basketbalvereniging Groningen
zelf hadden aangeschaft voor
dit veldje. Aardig detail: toen de
jongens die afgelopen zomer aan
het ophangen waren, stopte een

voorbijganger hen uit waardering
voor die actie een tientje toe als
bijdrage in de kosten. Een mooi
voorbeeld van de “participatiesamenleving”.
IN GESPREK MET DE GEMEENTE

Misschien is het een goed idee
als de gemeente
voortaan eerst in
gesprek gaat met de
gebruikers van dit
soort veldjes, voordat
ze de veldjes aanpassen, vinden de basketballers. Zij hopen
dat niet alle basketbalveldjes in de
stad op deze manier
“hufterproof” gemaakt
zullen worden, want
dat gaat ten koste
van het speelplezier.
Om het gesprek met
de gemeente hierover
op gang te brengen
kan de gemeente
een vraag hierover
tegemoet zien via
Meldpunt Stad op
de website van de
gemeente Groningen,
de geëigende weg hiervoor. De
gemeente zal dan hun suggesties
en op- en aanmerkingen in behandeling nemen en kijken of zij
het “probleem” kunnen oplossen.
Dus wie weet: wordt vervolgd.
WH

RIOOLBUIS OPGEKNAPT
De gemeente pakt een stuk van
het hoofdriool aan, vanaf de
Barkmolenstraat tot aan de Europaweg. Dat gebeurt vanaf het
parkeerterrein aan de achterkant
van het Internationale studentenhuis aan het Winschoterdiep OZ.

De rioolbuis krijgt hier een nieuwe
binnenwand. Deze klus wordt

zonder graafwerkzaamheden uitgevoerd. Dat kan door een soort
opvouwbare kous in de riolering
aan te brengen. Medewerkers
van een gespecialiseerd bedrijf
maken de rioolbuis eerst schoon.
De buis wordt gecontroleerd,
waarna vanaf een stellage een
grote kous in de riolering wordt
geschoven. Met warm water
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wordt de kous uitgehard. Deze
vormt dan na 36 tot 48 uur de
nieuwe binnenwand van de rioolbuis. Dit werk kan vooral ‘s nachts
enige geluidsoverlast opleveren.
Er wordt aan de riolering gewerkt
op woensdag 11, donderdag 12,
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december.

OPEN HUIS EN VERBOUWING PRINS CLAUS CONSERVATORIUM
Op zaterdag 9 november j.l. vond
in het Prins Claus Conservatorium – onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen – de tweede
editie van het Open Huis plaats.
Studenten en docenten van zowel het Conservatorium als van
de Dansacademie Lucia Marthas
presenteerden een avondvullend
programma van muziek en dans.

Circa 350 buurtbewoners hebben
deze avond bezocht. De avond
werd geopend met een presentatie van leerlingen van de groepen
5 en 6 van de Borgmanschool
die samen met studenten van de
opleiding Docent Muziek een lied
hadden ingestudeerd.
VERBOUWING

Naast muziek en dans werd er
ook voorlichting gegeven over de
aanstaande verbouwing van het
pand aan de Veemarktstraat door
de architect van BDG architecten
in Zwolle. De architect presenteerde een voorlopig ontwerp en
legde uit waarom het gebouw
verbouwd gaat worden (doel:
van twee locaties naar een, het

Impressie BDG Architecten Zwolle

gebouw naar buiten meer gezicht
geven en de buurt binnenhalen).
Aansluitend was er gelegenheid
voor het stellen van vragen.
BELEID

De aanwezige wijkbewoners waren enthousiast over het ontwerp.
Wat duidelijk naar voren kwam
was de interesse voor de ont-

Het Prins Claus Conservatorium in Groningen gaat fors uitbreiden. Er is extra ruimte nodig omdat het aantal studenten de
komende jaren stijgt.
Bovendien wil de school de uitstraling en zichtbaarheid verbeteren. De school aan de Veemarktstraat, aan de kop van de Oosterpoort, is nu nauwelijks herkenbaar. Het conservatorium is verstopt
achter andere gebouwen en een parkeerterrein, maar grote
glazen partijen moeten daar een eind aan maken.
Om de verbouwing mogelijk te maken heeft het conservatorium
twee aangrenzende panden gekocht, aan de Veemarktstraat
en aan de Meeuwerderweg. Die worden bij het conservatorium
getrokken. Het is bovendien de bedoeling dat er een verbinding
komt met het Tromphuis. Het Noord-Nederlands Orkest heeft een
etage in het Tromphuis betrokken en beide organisaties kunnen
dan van elkaars faciliteiten gebruik maken.
De werkzaamheden starten naar verwachting rond de zomer en
moeten in 2015 klaar zijn.
Bron: RTV Noord
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wikkeling van het plein voor het
Tromphuis, het beleid ten aanzien
van de parkeerplaatsen en de
onveilige verkeerssituatie bij het
Trompbruggetje. Dit zijn zaken
die met de gemeente zullen worden opgenomen. Ook de overlast
van rokers achter het pand en de
“hangplek” onder het afdakje bij
de achteringang kwamen aan de
orde. Het conservatorium gaat de
mogelijkheden om die overlast te
beperken zo snel mogelijk onderzoeken.
MEER INFORMATIE

In de hal van het conservatorium
staan borden met de voorlopige
tekeningen. U bent van harte welkom om deze te komen bekijken.
Heeft u vragen naar aanleiding
van dit verslag of de plannen,
dan kunt u een mail sturen naar
prinsclausconservatorium@
org.hanze.nl. Ook kunt u zich
daar aanmelden voor de digitale
BouwBrief, waarvan de eerste in
het voorjaar van 2014 zal verschijnen.
Namens het Prins Claus
Conservatorium,
Wia Aalders
Marketing en communicatie

EERSTE HEREN- EN DAMESTEAM GTTC OVERTUIGEND KAMPIOEN
Eind november beleefde de Groninger
Tafeltennisclub een uniek moment. Het
eerste heren- en damesteam werden
op hetzelfde moment kampioen in de
landelijke competitie. Beide teams
speelden tegen SVE uit Utrecht. Zo’n
dertig toeschouwers kwamen naar de
sportzaal aan de Verlengde Lodewijkstraat om de teams kampioen te zien
worden.

Bij de heren stond er binnen anderhalf
uur 5-0 voor GTTC op het scorebord.
De dames volgden het goede voorbeeld en maakten het Groningse feestje
compleet. De champagne kon worden
ontkurkt en de bloemen werden in ontvangst genomen. Na een korte onderbreking werden de overige wedstrijden
uitgespeeld en stond het eindresultaat
voor de heren op 9-1 en voor de dames
op een 10-0 overwinning. Door twee
keer op rij te promoveren zullen Hugo
Beute, Jan de Haan en Jeroen Hendriks
volgend seizoen uitkomen in de tweede
divisie. Het damesteam van GTTC bestaat uit Felisha Aakster, Tamar Kooistra, Jolanda Hut, Janine Dolfing, Karin
van der Vegt en jeugdspeelster Inge
Hendriks. De dames wonnen maar liefst
4 wedstrijden met de maximale score
van 10-0. Volgend seizoen kunnen ze
laten zien wat ze waard zijn in de landelijke eerste divisie.

SINT MAARTEN
Op 11 november liep de jeugd uit de Oosterpoort en omstreken evenals voorgaande jaren massaal uit
om met een lied of gedicht hun geluk op wat lekkers te beproeven.
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NIEUWJAARSFEEST IN EUROBORG
Maar liefst 39 jaar kende de stad de traditie om elkaar op Nieuwjaarsdag te ontmoeten en elkaar de hand te schudden op een door de gemeente Groningen georganiseerd Nieuwjaarsfeest. Altijd met muziek
en gratis toegang. De laatste jaren in cultuurcentrum Oosterpoort.

De burgemeester trapte af met
een formele Nieuwjaarstoespraak
en tot in de late uurtjes liepen
mensen in en uit. Eind 2012
besluit de gemeenteraad dat dit
soort vrolijkheid niet meer kan:
met alle bezuinigingen die geboden zijn, is een dergelijk evenement op kosten van de gemeente
niet meer op zijn plaats.
NIEUWE INITIATIEVEN

Daar is niet iedereen het mee
eens. Op 1 januari 2013 organiseert nachtburgemeester Chris
Garrit op eigen initiatief een feest
in Huize Maas. Daar komen
zo’n 850 mensen op af, de beschikbare kaarten zijn in no time
uitverkocht en er komt geen cent
subsidie aan te pas. Nu staat er
weer een Nieuwjaarsfeest op het
programma, maar dan in de Euroborg. Directeur Hans Nijland stelt
het stadion beschikbaar, onder
andere GasTerra en de Groninger

krachten achter de schermen.
Wat beweegt hem? “Tja, het is
een beetje uit de hand gelopen”,
grinnikt Chris Garrit. “In augustus
begon ik met Harry de Lange
samen weer plannen te maken

SAMENWERKENDE
BURGERMEESTERS

De organisatie nodigt de voltallige
gemeenteraad en het college van
Burgemeesters en Wethouders
uit. Garrit: “Ik hoop dat ze allemaal komen. Burgemeester Vreeman heeft in ieder geval toegezegd om een speech te houden.
Fijn dat we als burgemeesters zo
samen kunnen werken.”

DE ORGANISATOREN VAN DE NIEUWJAARSRECEPTIE

Hans Nijland (FC Groningen), Andreas Blühm (Groninger Museum), Tjeerd van Dekken, nachtburgemeester Chris Garrit, Gert
Jan Lankhorst (GasTerra), Dirk Nijdam (Marketing Groningen),
striptekenaar Barbara Stok, Piet van Dijken, Geert Spieker, BertJan Hakvoort (Groninger City Club) en de familie Waterloo.
Bron: DvhN
voor 1 januari. Het feest in 2013
was een soort stil protest en dat
werd een groot succes. Ik miste
het gebaar van de gemeente
om op Nieuwjaarsdag inwoners
persoonlijk te kunnen ontmoeten.
Je wilt die mensen toch leren
kennen? En ook ondernemers

WAT KOST HET?

De gemeente Groningen steekt
geen geld in de festiviteiten in Euroborg. Hoe de receptie betaald
gaat worden is nog niet helemaal
duidelijk. In de grootste kostenpost, de huur van een locatie,
is door de beschikbaarheid van
Euroborg in ieder geval voorzien.
Of mensen wat moeten betalen
voor een kaartje, of dat het feest
kan draaien op sponsorgeld en
vrijwillige bijdrages weet Garrit
nog niet. “We zijn nog druk bezig
met de voorbereidingen. Maar
hou onze website in de gaten
of sluit je aan bij de Facebook
groep: Nieuwjaarsfeest Groningen. Ik heb er zelf veel zin in!”
MEER INFORMATIE

Foto RTV Noord

City Club zijn bereid gevonden als
sponsor en wethouder Dig Ishta
werkt op persoonlijke titel mee.
HELDENDAAD

De nachtburgemeester is ook
nu weer een van de drijvende

gebruiken dergelijke bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en
met elkaar te netwerken. Goed
voor de werkgelegenheid. Dat
iemand als wethouder Dig Ishta
nu voorop loopt, vind ik een heldendaad.”
9

Vanaf half december 2013 is
meer informatie te vinden op de
website www.nieuwjaarsfeestgroningen.nl of op Twitter @Nieuwjaargrunn.
YvM

SINTERKLAAS IN DE OOSTERPOORT
Je zou zeggen dat het niet mogelijk is, maar het Sinterklaasfeest bij
de speeltuinvereniging was dit jaar nóg leuker dan vorig jaar. Clown
Bogus was er weer en hij toverde zomaar PechPiet uit een grote
doos.

Wat hebben die twee de kleine én de grote kinderen laten schateren! En wat wist Sinterklaas weer veel te vertellen over alle kinderen.
Gelukkig waren ze allemaal braaf geweest en kregen ze elk een
prachtig geschenk van de Goedheiligman.
PF

Naast de viering bij de speeltuinvereniging is er altijd ook
nog de uitbundige intocht van
de Sint in de Oosterpoort,
georganiseerd door de KCO.
Vol verwachting togen wij
dan ook naar dé man achter
dit festijn: Erik Agema. Erik
had goed en slecht nieuws.
Het slechte nieuws was dat
er dit jaar helaas geen Sinterklaasintocht in de Oosterpoort zou zijn.
Daar zijn meerdere redenen
voor: Enkele weken geleden
is goede vriend, oud-Oosterpoortondernemer en Hulpsinterklaas van de afgelopen 25
jaar Henk Schrijver overleden. Dit tragische nieuws
sloeg in als een bom bij
Agema en was erg demotiverend. Bovendien was daar
ook nog eens de landelijke
intocht van de Sint in Groningen en het mega Sintfeest
in de Martiniplaza op 30
november. Hierdoor bleef er
eigenlijk ook geen geschikte
datum voor de intocht in de
Oosterpoort over.
Maar het zat de hardwerkende winkeliers van de KCO en
Agema toch niet lekker. De
gedachte aan die blije kindergezichtjes, die heerlijke sfeer
in de woonkamer van Sint,
die keer bij Merleyn met die
grote truck in de sneeuw...
Er móest iets gebeuren.
En zo kwam Erik op het briljante idee om de kerstman dit
jaar een kans te geven in de
Oosterpoort. Wat er precies
gaat gebeuren en wanneer,
wil hij nog niet verklappen,
maar dat het weer een groots
feest zal worden dat is een
feit.
Wij van de Oosterpoorter
kijken er in elk geval nu al
naar uit!
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TROUBADOUR MET EEN THEATERHART
Het espressopotje dat vermoedelijk van Spaanse komaf is, staat al te
pruttelen op het fornuis. Robert van der Tol, Oosterpoorter muzikant,
arrangeur en componist van wereldfaam, schuimt de melk nog even
op terwijl hij ondertussen aan de telefoon de details bespreekt voor
een komend optreden in de Amsterdamse Schouwburg. Met de auto
of met het openbaar vervoer, that is the question…

Robert bespeelt zo’n beetje ieder
snaarinstrument dat er bestaat,
van piano, gitaar en ukelele, tot
aan zijn eigen stembanden. Een
beroepsmuzikant, componist
en arrangeur is hij en dat al een
behoorlijke periode. Zijn naam
is onder andere verbonden aan
de Dogtroep, een locatietheatergroep van nationale en internationale faam. Maar ook maakte
hij composities voor Theater De
Citadel, Peergroup, The Lunatics
& Opus One en sinds 2009 voor
het Noord Nederlands Toneel. Je
kunt hem gerust een theaterman
in hart en nieren noemen.
PUUR AKOESTISCH

Zijn andere grote liefde is Il Gran
Teatro Amaro, een internationale
avant-folk band, waarmee hij
sinds 1990 zo’n 700 concerten
gaf in heel Europa. In verschillende samenstellingen bracht
deze band 3 singels en 5 albums
uit, de laatste nog afgelopen
zomer. De band heeft er voor
gekozen om altijd puur akoestisch
te spelen. Zelfs de zang wordt
niet versterkt, wat zo nu en dan
een behoorlijke aanslag is op
de stembanden van Robert, die
inmiddels de leadzanger van de
band is geworden. De andere
bandleden komen uit Barcelona
en Amsterdam, wat repeteren en
optreden niet eenvoudig maakt.
HET TOEREN VOORBIJ

Het echte toeren met Il Gran Teatro Amaro is verleden tijd. Hoewel
de laatste cd deze zomer bijna
per toeval werd opgenomen in
een boerenschuur op het Catalaanse platteland, zit een wereldtoer er even niet in. Robert woont
al zo’n zestien jaar met zijn vrouw
en nu ook met zijn dochter in

vooral andere ouders, kennen.”
Hij heeft het hier dan ook goed
naar zijn zin en hoeft absoluut
niet weg. Nou ja, misschien even
dan, voor de opname van de volgende cd van de band.

ROBERT
V

A

N

DER TOL
onze wijk. Hij wil zijn meiden niet
voor langere tijd missen door het
toeren met de band. Toch blijft het
musiceren met zijn internationale
muziekvrienden hem ook trekken.
Maar kiezen tussen het theater
en de band is volgens Robert
niet nodig. Het liefst combineert
hij beide passies: zo nu en dan
muziek opnemen met de band en
dagelijks spelen en componeren
voor het theater.
DE OOSTERPOORT TWEE KEER ZO
GROOT

De Oosterpoort ligt Robert na aan
het hart. Voordat dochter Noa er
was beleefde hij de buurt anders
dan daarna.” Het lijkt wel of de
wijk sinds haar komst twee keer
zo groot is geworden” aldus Robert. “Je leert door een kind veel
meer en ook andere mensen,
11

HERKENBAAR HANDSCHRIFT

Als je de nummers op de website
van Robert beluistert hoor je een
herkenbaar eigen handschrift in
zijn muziek. In zowel de muziek
voor de Dogtroep als de composities van Il Gran Teatro Amaro
herken je een zekere theatrale
opbouw. In een theaterstuk is dat
misschien logisch, maar Robert
vindt het belangrijk dat ook de
albums van de band een geheel
vormen en niet bestaan uit een
aantal losstaande liedjes op een
rij. Theater in de muziek en muziek in het theater, het is duidelijk:
we hebben hier van doen met een
troubadour met een theaterhart.
Wie meer wil weten van Robert
kan terecht op zijn website www.
robertvandertol.nl.
WH

VAN ZWARTE DOOS NAAR WITTE ARENA

S

inds maandag 2 december heeft het Europapark er een karakteristiek gebouw bij: de “locatie Harm
Buiterplein”. Een beetje vreemde naam voor een pand waarvan menigeen dacht dat het het nieuwe
onderkomen was van de Sociale Dienst van de gemeente Groningen. Dat is wel en niet zo.

Wel omdat inwoners van de stad hier terecht kunnen voor alles wat te
maken heeft met een bijstands- of een WW-uitkering. Niet omdat het
nieuwe gemeentelijke pand veel meer is dan dat. Drie dagen voor de
officiële opening werd de Oosterpoorter al even rondgeleid door het
nieuwe gebouw door projectleider Nieuwbouw, Jos de Wit (foto).
DRUK, DRUK, DRUK

Als we ons op de afgesproken tijd
– negen uur ’s ochtends – melden
bij de goedereningang, de hoofdingang is nog buiten gebruik,
staat Jos de Wit ons al op te
wachten. We hebben tot uiterlijk
tien uur de tijd. Er moet nog veel
gebeuren voor maandag.
Druk gebarend loodst Jos ons
door het gebouw dat is ontworpen door MVSA Architects uit
Amsterdam. Hij is gehaast, maar
tegelijkertijd heel gefocust. Maakt
zich enigszins zorgen of alles wel

op tijd af komt voordat volgende
week de poort openzwaait, maar
heeft ook een luisterend oor voor
de medewerker die klaagt over
het niet lekker rollen van bureaustoelen over het net gelegde
tapijt.
De Wit en zijn mannen zullen het
weekend rond de klok moeten
doorwerken om de zaak voor de
opening gebruiksklaar te krijgen.
Daarna gaat hij tien dagen met
vakantie. Een slaapvakantie denken wij, al houden we dat maar
even voor ons.
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ANDERS

De nieuwbouw aan het Harm
Buiterplein is op meerdere manieren een product van deze tijd. We
zien het terug in de vorm van het
gebouw, de manier van bouwen
en de functionaliteit van het gebouw. Allereerst de vorm van het
gebouw. Die contrasteert maximaal met die van het pand waar
de meeste ambtenaren hiervoor
huisden: het voormalige gebouw
van de Sociale Dienst aan de
Eendrachtskade. In de volksmond ook wel “de Zwarte Doos”
genoemd. De medewerkers van
de Sociale Dienst hebben jaren
gewerkt in een zwart gesloten
gebouw met een typische gang /
kamer structuur die in een oneerbiedig moment wel wordt vergeleken met een rij konijnenhokken

(en dat 12 verdiepingen). Diezelfde medewerkers komen nu in een
mooi open pand (wit) waar je op
elk van de vier verdiepingen zicht
hebt op alles wat zich afspeelt
binnen het gehele gebouw.
BINNENKLIMAAT

Waar de Zwarte Doos hermetisch
gesloten was en de buitenlucht
ook letterlijk buitengesloten bleef,
wordt de Witte Arena gekenmerkt
door een natuurlijk binnenklimaat
met zowaar een echte binnentuin.
Via een warmte-koude-installatie
kan de warmte in de zomer
worden opgeslagen in de bodem
en in de winter worden gebruikt
voor verwarming. Door compacte
bouw, goede isolatie, zonnepanelen, energiebesparende verlichting en het gebruik van duurzame
materialen is het gebouw na oplevering CO2-neutraal. Het gebouw
heeft energielabel A++, zeer zuinig dus. Daarnaast... kan er ook
nog gewoon een raam open.
GEZOND GEBOUW

Het gebouw mag dan wit zijn
volgens de gemeente oogt het
groen: “Het gebouw oogt ‘groen’
door een vegetatiedak en de
al genoemde binnentuin”. Veel
groen in het gebouw ervaren
gebruikers als positief en zorgt
voor een natuurlijk binnenklimaat
en een goede luchtbevochtiging.”
Nieuwe gebruikers die zichzelf al
in voorjaar en zomer tussen de
vegetatie op het dak zien pauzeren worden vooralsnog teleurgesteld: dit blijft voorlopig gesloten
voor publiek en medewerkers,
zegt de Wit. Belangrijk is “dat het
een ‘gezond’ gebouw is, met een
prettige werkomgeving en dat het
aangename klimaat er ook voor
zorgt dat medewerkers minder
ziek zijn. En dat is niet alleen
prettig voor de medewerkers,
maar ook voor de werkgever.” Dat
klopt! Die werkgever (gemeente)
moet ook steeds meer op de
centjes letten en duurzaam en
verantwoord bouwen levert op de
lange termijn geld op.

HET NIEUWE WERKEN

De Witte Arena is, net als de
ambtenaren die het gaan bevolken, ook helemaal klaar voor “het
nieuwe werken”. Kort door de
bocht houdt dit in dat geen van
de werknemers meer een vaste
werkplek in het gebouw heeft. Bij
binnenkomst ’s ochtends haalt de
ambtenaar een soort van boodschappenmandje uit een kluisje
met daarin wat persoonlijke eigendommen (bijvoorbeeld schrijfgerij, recent geprinte beleidsstukken, een foto van vrouw en
kinderen) en gaat op zoek naar
een werkplek voor die dag.
Naast het ontbreken van een
vaste werkplek kenmerkt het
nieuwe werken zich door flexibele
werktijden (niet de gebruikelijke 9
tot 5 meer) en meer mogelijkheden voor thuiswerken.

DE SOCIALE DIENST WORDT DE
GEMEENTE

Het moge duidelijk zijn: de gemeente is in beweging. Zelfs de
oude vertrouwde gemeentelijke
diensten als Sozawe, Ruimtelijke
Ordening en de HVD zijn aan
erosie onderhevig. Zo gaan deze
bestaande diensten in de toekomst op in wat nu nog heet een
“sociaal domein” en een “fysiek
domein”. Zover is het echter
nog niet. Wel is het mooi dat de
nieuwbouw aan het Harm Buiterplein daar alvast op inspeelt.
Naast een groot deel van de ambtenaren van voorheen de Sociale
Dienst werken er ook mensen van
andere gemeentelijke diensten
zoals de DIA, Iederz en ROEZ. U
kunt daarom op het Harm Buiterplein zowel uw uitkering als uw
parkeervergunning regelen, zullen
we maar zeggen.

De nieuwbouw aan het Harm Buiterplein is toegankelijk voor het
publiek vanaf 2 december. De officiële opening van het pand vindt
plaats in februari 2014. Een open dag staat gepland in maart.
GOEDKOPER WERKEN

Het nieuwe werken is voor zowel de gemeente als de meeste
ambtenaren aantrekkelijk.
Werknemers kunnen hun eigen
werktijden indelen en gemakkelijker thuiswerken, wat bijvoorbeeld reistijden en allerlei
kosten bespaart. Door landelijk
meer op deze manier te gaan
werken kunnen bijvoorbeeld files
en (lucht)verontreiniging worden
teruggedrongen. In de Zwarte
Doos had elke werknemer een
vaste plek. In een tijd waar bijna
niemand meer voltijds werkt is
dit niet erg economisch. Wegens deeltijdwerk, vakanties en
andere redenen was regelmatig
een kwart tot een derde van de
werkplekken onbezet. Door te
werken met flexibele werkplekken speelt de gemeente hierop
in. Er zijn in het nieuwe gebouw
veel minder werkplekken ingericht voor precies hetzelfde aantal
werknemers.
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DE LAATSTE LOKETTEN WEGEN
HET ZWAARST

Inmiddels is het zaterdagmiddag 20 november kwart voor vijf.
Terwijl hun partners waarschijnlijk
met Sinterklaasinkopen huiswaarts fietsen en de Oosterpoorter de laatste alinea van dit stukje
intypt, zijn de mannen van de
Wit nog keihard bezig de laatste
loketten in te richten en bijbehorende computers te installeren
om maandag startklaar te staan
als de eerste bezoeker nog wat
onwennig dit prachtige pand zal
betreden. Een in een al even fonkelnieuw uniform gestoken gastheer/vrouw zal hem opwachten:
“Komt u voor het loket bouwen
en wonen? Dat is loket 2 aan uw
rechterhand.” Loket 2, waar een
uur eerder een schoonmaker de
in het weekend gevallen zweetdruppels en het laatste bouwstof
heeft afgenomen.
Klaas Kloosterman
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Groningen
Meeuwerderweg 96-98

1 Winkel waar je een kerstboom kunt kopen? (4)
2 Was Maria op 25 december in aanwezigheid van Frits en
Sonja. (6)
3 Zalig, zo’n peuk! (8)
4 Maria lactans. (10)
5 Was voor kerstmis. (12)
6 Daghap op 31 december. (14)
7 Hoe druk ook, dit deed Jozef niet toen hij naar Betlehem
ging. (3+2+3+8)
8 Kenmerk van een bevoorrecht sneeuwpopje. (3+3+6+6)
9 Hij laat ons glijden. (16)
10 Zij heeft vuurwerk. (14)
11 Crimineel op wintersport. (16)
12 Oliebollenpoep. (18)
13 Doet de priester zowel tijdens als aan het eind van de
hoogmis. (2+6+8)
14 Kijken op 31 december alles nog even na. (14)
15 Een hoop vrije tijd in Zwitserland. (12)
16 Gestapelde ijsblokjes. (4)
17 Familie van de bloemkooloor en de perzikhuid. (8)
18 Gezelligheid in de kerstboom. (8)

Na het correct invullen van de cryptofilippine is er in de groene vakjes
een wens te lezen. Die volstaat als oplossing. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters. De oplossing moet uiterlijk op vrijdag 27 december
aanstaande binnen zijn bij de redactie van De Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 5. 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 4
1. Paradepaard 2. Spektakel 3. Zure haring 4. Kamerolifant 5.
Tekenaap 6. Herder 7. Scheveningse Pier 8. Jenever 9. Naderbij
10. Hengstezel 11. Knijpkat 12. Karos 13. Schijtlijster 14.
Aardvarken 15. Zwemschimmel 16. Ijskonijn 17. Zondoffer 18.
Brombeer 19. Dwingeland.
De uitdrukking luidt: DE HOND IN DE POT VINDEN.
De winnaar van Cryptofilippine 4 is Marielle Jansen uit de
Joachim Altinghstraat.
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XXXBOE
OPKOMEN VOOR JEZELF
Na de voetbalwedstrijd in de Euroborg wil ze nog even bij haar moeder langs in de Oosterpoort. Vreemd, haar moeder doet niet open
terwijl op de eerste etage licht brand.

Ze twijfelt niet lang maar opent
de voordeur met de reservesleutel die ze gelukkig meegenomen
heeft. Van boven komt een zacht
gekreun. Ze vliegt de trap op
en ziet tot haar ontzetting haar
moeder in nachtpon naast het
bed op de grond liggen. Gelukkig, ze opent haar ogen, maar
aanspreekbaar is ze niet. Ze belt
112 en die beloven meteen een
ambulance te sturen. Snel rent
ze naar beneden om een emmer
warm water en een washandje te
halen; het arme mens heeft zich
helemaal bevuild.

Gelukkig is de ambulance er snel
en deze brengt haar moeder
naar het ziekenhuis. Hier blijkt
de volgende dag dat de lieve
schat daar al 24 uur gelegen
heeft: ze wilde ’s nachts naar het
toilet, was onwel geworden bij
het opstaan, door de val had ze
haar been gebroken en daardoor
kon ze niet meer opstaan. In het
ziekenhuis krijgt ze er helaas een
longontsteking bij. Maar gelukkig
slaat de antibiotica aan en kan ze
na een week naar verzorgingstehuis Coendershof. Haar ontlasting wil niet echt op gang komen

en daarom geeft men haar een
laxeermiddel.
Na 2 dagen werkt het middel
gelukkig. Maar helaas ietsje te
goed; nog voor ze naar het toilet
kan strompelen heeft ze zichzelf
alweer bevuilt. Beschaamd en
ellendig belt ze om de verpleegkundige. “Het spijt me zo”, stamelt
het oude vrouwtje.
De verpleegkundige op haar beurt
heeft waarschijnlijk net een assertiviteitscursus gehad want monter
antwoordt ze: “Nou mevrouwtje,
ik ben diabetes patiënt en ik moet
nu eerst eten, daarna bent u aan
de beurt!”

TRENZ BREIDT SMAKELIJK UIT MET TASTY
Al bijna drie jaar zitten Tamara Baum Bletterman en partner Patrick
van der Ploeg in kapsalon Trenz aan de Meeuwerderweg 104 en de
zaken gaan goed. Zó goed dat ze op verrassende manier gaan uitbreiden in het hoekpand één deur verderop, direct naast de Coop.
DE AANHOUDER WINT

Het hoekpand van de oude
Komeet heeft bijna 5 jaar leeggestaan, iedereen schrok terug van
de hoge huurprijs die vastgoedondernemer Henk van Klooster
vroeg. Het heeft heel wat geduld
en pittige onderhandelingen gekost om die prijs te laten zakken
maar het is gelukt! Het ontbreekt
Tamara en Patrick dan ook
bepaald niet aan doorzettingsvermogen en creativiteit. Het is
leuk en inspirerend om naar hun
enthousiaste plannen te luisteren.
De nieuwe zaak krijgt de naam
“Trenz & Tasty”. Behalve knippen,
kleuren en permanenten kunnen
klanten hier straks ook terecht
voor een heerlijke hoofdmassage.
De klanten worden hier in stijl
ontvangen, de inrichting wordt
luxueus, warm en ruim van opzet.
De meeste behandelingen duren

wat langer en vinden plaats op
afspraak. Tijdens het wachten van
bijvoorbeeld een kleuring, kan
je plaatsnemen in de lunchroom
onder hetzelfde dak, in dezelfde
ruimte. Tussen kapsalon en
lunchroom komt een wand. Een
verrassende combinatie! Patrick
vertelt dat hij vaak mensen voorbij
zag lopen met een croissantje en
flesje sap in de hand, hij verwacht
daarom dat er wel animo voor is.
Een plek om overdag lekker een
broodje te zitten eten was er niet
meer in de wijk.
SMOOTHIES EN HIGH TEA

“Trenz & Tasty” is bedoeld voor
álle Oosterpoorters – ook nietklanten – en je kan hier terecht
voor goede koffie, verse thee
en smoothies. Er zijn belegde
broodjes, smoothies en taartjes
voor een betaalbare prijs. Tamara
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en Patrick vinden het sowieso
leuk om de Oosterpoorters iets te
bieden wat hun buurtgenoten nu
misschien missen. Een gezellige
ontmoetingsplek, waar studenten
hun moeder mee naar toe kunnen
nemen, waar je met je vriendinnen een High Tea kan reserveren
of waar je je krantje kan lezen bij
een kop koffie. Met mooi weer
kunnen gasten op het terras voor
de zaak zitten. Binnenkort gaat
“Trenz & Tasty” open, er wordt nu
nog hard geklust. In ieder geval
is de feestelijke opening vóór de
Kerst, de wijkkrant zal er zeker
ook bij zijn. Wanneer het precies
plaatsvindt is te lezen op posters
in de buurt en vast ook wel op de
site; www.trenzkapsalon.nl.
Overigens blijft kapsalon “Trenz”
op nummer 104 gewoon op
dezelfde voet doorgaan, hier kan
iedereen terecht voor een snelle
knipbeurt met of zonder afspraak.
AvdB

OOSTERKIDZZZ
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WEBSTRUNEN
HET HEITJE VOOR KARWEITJE VAN DE 21STE EEUW
Sinds enkele maanden is er een nieuwe online gemeenschap in het
leven geroepen: www.croqqer.com.

Je kunt Croqqer een beetje
vergelijken met het “heitje voor
karweitje” van de vorige eeuw.
Kinderen belden bij huizen aan
met de vraag of ze de bewoners
met iets konden helpen, voor een
kleine beloning. Bij Croqqer bel
je niet aan, maar reageer je op
een klus die door iemand op de
website is geplaatst. Daarbij geef
je aan wat je kunt doen en wat
je ervoor wilt hebben. Als deze
persoon je accepteert kun je de
klus voor hem/haar uitvoeren.
Ben je kaar met de klus dan klik
je op “klaar”. Heb je de klus goed

gedaan, dan krijg je een goede
referentie. Dit verhoogt de kans
dat je nieuwe klussen krijgt.

Croqqer draait om principes als
vertrouwen en participatie en
past dus uitstekend in het mo-

derne idee van de participatiemaatschappij. Voor iets kleins
kun je een beloning krijgen, of je
huurt andere mensen in om iets
voor jou te betekenen. Zoals een
keer boodschappen voor je doen,
op de hond passen, de computer
repareren of flyeren. Croqqer is
laagdrempelig en vrij simpel. Er
wordt nog hard gewerkt om deze
gemeenschap bekender te maken
zodat zoveel mogelijk mensen er
profijt van kunnen hebben. Hoe
meer Oosterpoorters zich bij Croqqer aansluiten, hoe meer klussen we voor elkaar kunnen doen,
of laten doen!
Diana van Landeghem

ZAKENNIEUWS
TULIP-STYLE.NL: INBRENGWINKEL VOOR MERKKLEDING
Begin oktober is aan de Oosterweg 114a Tulip-Style.nl geopend, een
inbrengwinkel voor kleding uit het duurdere segment. Eigenaresse
Ingrid Braumuller heeft de garage van haar huis omgetoverd tot chic
winkeltje voor tweedehands designkleding, schoenen en accessoires.

“Een vriendin van mij runde tot
voor kort de boutique ‘Rose’; een
soortgelijke inbrengwinkel aan de
Rademarkt”, vertelt Ingrid. “Toen
zij mij vertelde dat ze ermee ging
stoppen, schrok ik behoorlijk.
Net als vele anderen was ik daar
namelijk al jaren vaste klant en
dus vroeg ik mij af waar wij nu
heen moesten. Er zijn genoeg inbrengwinkels in Groningen maar
niet iets voor de duurdere merkkleding. Ik heb nog even overwogen om de zaak over te nemen,
maar zag het uiteindelijk toch niet
zitten om zes dagen in de week
in de winkel te staan. Zo is het
idee ontstaan om het concept van
‘Rose’ in een kleinere vorm voort
te zetten en hebben mijn man en
ik besloten om onze garage tot
winkel om te bouwen.”

KWALITEIT BEWAKEN

“Naast de winkel heb ik ook een
webshop opgezet. Het is de
bedoeling om een groot deel van
de kleding daar ook op te zetten.
Het kost alleen veel tijd om alles
te fotograferen en te beschrijven,
dus staat dat nog even op een
laag pitje. Nu concentreer ik mij
voornamelijk op het opbouwen
van een mooie collectie en grote
klantenkring en dat gaat heel
goed. Een aantal van de vaste
klanten van ‘Rose’ weet mij al te
vinden en hopelijk worden dat
er steeds meer. Ook merk ik dat
mensen die hier vaak langsrijden
nieuwsgierig worden en een kijkje
komen nemen. Ondertussen heb
ik al zoveel inbrengkleding dat
ik het mij kan veroorloven om te
selecteren. Dat is heel belangrijk
19

want zo kan ik de kwaliteit van
het aanbod goed bewaken.”
OOK OP AFSPRAAK

“In eerste instantie ben ik opengegaan op donderdag en vrijdag.
Om ook mensen te bereiken die
doordeweeks werken, ben ik nu
tevens op zaterdag open van
13:00 tot 17:00 uur. Daarnaast
kunnen mensen mij altijd bellen
om op afspraak langs te komen.
Een klant die iets inbrengt krijgt
bij verkoop 50% van de opbrengst. Wordt het kledingstuk
niet verkocht, dan ontvangen ze
na 2 of 3 maanden een verzoek
om het weer op te halen. Als
iemand de kleding niet terug wil,
dan doneer ik het aan een goed
doel. Welk doel dat precies gaat
worden, besluit ik binnenkort.”
Meer informatie op de website
www.tulip-style.nl of telefoonnummer 06-52543364.
CvdL

Adverteren in De Oosterpoorter
Ook op klein formaat
Karin van der Zee
oosterpoorter@gmail.com
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AD LIPS
SNOWBOOTS
De advertentie voor de snowboots heeft ze in een opwelling
geplaatst, Alien komt eigenlijk
niet zo vaak in de Coop.

Ze is geïnspireerd geraakt door
een vriendin, die een week eerder
op de Stadjersmarkt in de Martiniplaza heeft gestaan. Zij heeft
daar een flink aantal spullen
verkocht die ze niet meer nodig
had. Alien besluit ook eens wat
goederen aan de man te brengen. Marktplaats is een voor de
hand liggende optie, maar in de
Coop besluit ze het toch anders
te doen.
Als echt winteritem heeft ze nog
een paar snowboots van haar
dochter staan. “Het is nu het juiste
moment om ze te kopen,” weet ze
uit ervaring,”zodra het echt koud
wordt staat iedereen voor ze in de
rij en zijn ze snel uitverkocht.” De
laarzen hebben 30 Euro gekost

in de winkel en zijn geschikt om
kindervoeten warm te houden
tijdens de koudste dagen van het
jaar. Aliens’ dochter, Aaliyah heeft
ze slechts één keer gedragen
en is er nu alweer uit gegroeid.
Kinderen groeien als kool, maar
deze jonge meid gaat helemaal
hard; sinds mei is ze maar liefst

5 centimeter gegroeid! Eerder dit
jaar stond Aaliyah met foto en al
in de Oosterpoorter omdat ze de
kindercrypto had opgelost. We
zijn heel benieuwd wanneer ze
weer eens in het wijkmagazine
verschijnt!
Suzanne Bodde

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG
KORTE TRAINING “INTENSIEF BEELDSCHERMWERK” (2 X 1 UUR)
Verminder nek- schouderklachten bij scriptie schrijven

Studenten kennen het goed.
De scriptie moet af. Stress! Wel
twaalf uur achter de computer.
Dagen achtereen. Je bent in je
hoofd zó druk met inhoud bezig,
dat je niet op de signalen van je
lichaam let.
Gevolg? Soms weken lang snerpende pijn in nek en schouders.
Dit kan anders. Daarom organiseert FysioCentrum Hereweg
een korte training Intensief Beeldschermwerk van 2 x 1 uur. Hij kan
individueel en in een groep.
VOOR WIE?

Voor iedereen die soms lange tijd
aaneen achter de computer aan

het werk is. Bijvoorbeeld studenten die een scriptie schrijven. Of
functionarissen die vaak langdurig
achter de pc een presentatie of
beleidsplan in elkaar zetten.
WAT HEB JE ER AAN?

Deze korte training helpt om je
nek- en schouderklachten veel
beter beheersbaar te maken.
Je hebt er minder last van - en
gedurende kortere tijd. Je leert
vooral een optimale zithouding
die zo min mogelijk belastend is.
De stoel en het bureaublad instellen op exact de juiste hoogte. De
juiste afstand en hoek tot monitor
en toetsenbord. Positie van handen en armen. Er worden huis21

werk, oefeningen en praktische
tips meegegeven. Op een proefopstelling ga je zelf de verschillen
ervaren.
WANNEER?

De bijeenkomsten vinden plaats
op 16 en 30 januari van 19:00
uur tot 20:00 uur. Aanmelding
en informatie bij FysioCentrum
Hereweg, Hereweg 8, telefoon
050-1314636.
Kosten (in groepje): € 25,- voor 2
keer.
FysioCentrum Hereweg heeft
jarenlange ARBO-ervaring, zowel
behandeling als preventie.
www.fysiocentrumhereweg.nl
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SERVICE
SILO SESSIONS XXL

KROEG VAN KLAAS

BARBARA STOK

16 TOT EN MET 18 JANUARI 2014

ZATERDAG 14 DECEMBER 2013

LANG ZAL ZE LEVEN!

Silo Sessions XXL laat weer
van zich horen tijdens Eurosonic Noorderslag 2014 van 16 tot
en met 18 januari 2014, op de
donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. Het podium bevindt zich
op steenworp afstand van cultuurcentrum De Oosterpoort in de
Graansilo aan de Griffeweg 4.
Na twee voorgaande succesjaren
biedt Silo Sessions XXL ook dit
keer drie dagen lang een podium
voor akoestische optredens in
huiselijke sfeer. Silo Sessions
XXL is een extended version van
de Silo Sessions op de vrijdagavond.

The Sign of Leo.

ZATERDAG 21 DECEMBER 2013

Blues Gallery (blues).

ZONDAG 22 DECEMBER 2013

Klaverjassen. Aanvang 16:30 uur.
Inleg 4 euro.
VRIJDAG 27 DECEMBER

Groninger Songwriters Circle
presenteert: 3 singer/songwriters.
Aanvang 21:00 uur.
ZATERDAG 28 DECEMBER 2013

Jazzophie (jazz).

DINSDAG 31 DECEMBER 2013

Oud & Nieuw feest. Aanvang
22:00 uur.

POORTERSHOES
Het Poortershoes is gesloten van
vrijdag 20 december tot maandag
6 januari.
Het bestuur en de medewerkers
wensen iedereen fijne feestdagen. Wij verwelkomen u graag
weer in 2014!
Ralph de Jong tijdens Silo Sessions 2012

Naast de ontspannen sfeer wordt
het publiek een intieme muziekervaring geboden; in een kleine
setting met je neus boven op
de muziek. Het doel is dan ook
artiesten en muziekliefhebbers
elkaar echt te laten ontmoeten.
De organisatie van de aankomende editie van Silo Sessions XXL is
in volle gang. Maar artiesten kunnen zich nog steeds aanmelden.
Silo Sessions is constant op zoek
naar muzikaal talent. Inschrijven
kan via silosessions.nl. Volg Silo
Sessions ook op Twitter via @
SiloSessions of kijk op de Facebook pagina.

GALERIE ‘DE WITTE
LELIE’
DINSDAG 7 JANUARI 2014

Introductie in Transcendente Meditatie (lezing). Geestelijke ontwikkeling, moeiteloos gezonder
worden door meditatie en effect
van mediteren op gedrag.
Aanvang 19:00 uur. Kosten
€ 5,Aanmelden via iwcvos@
gmail.com of 06-38180225.
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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.

BUURTOVERLEG
MAANDAG 27 JANUARI 2014

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

TELEFOONNUMMERS
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
HUISARTSEN

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

3128739
3128216
3134102
0900-9229
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