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BESTE LEZER

Het oude jaar is afsloten. De oliebollen en appelflappen zijn verteerd 
en doorgespoeld in de vlakspoeler van Boe. Het carbid is afgescho-
ten en de kerstbomen zijn verwerkt tot gerecycled papier. “Januari 
sucks”, zegt Harm. Maar een afscheid betekent ook een nieuw 
begin. Voor u ligt een vers 2014, vol kansen en mogelijkheden. Een 
jaar waarin we worden geacht ons als een goede buur te gedragen. 
De gemeente neemt vast een voorschotje. De afvalwijzer wordt niet 
meer huis-aan-huis verspreid, maar “inwoners zonder internet kun-
nen iemand in hun omgeving die wel over internet beschikt om hulp 
vragen”, zo schrijft zij op haar site. De bezuinigingen worden steeds 
voelbaarder en de vraag is wat wij daar met z’n allen tegenover 
stellen. In het middenartikel constateert Tony dat als de verantwoor-
delijkheid voor buurt en omgeving meer in handen van de bewoners 
komt te liggen, dit verbindend werkt en het netwerk van mensen ver-
groot. Hoe waar dat is kunt u zien op de foto’s van Evelien, gemaakt 
tijdens de actie ‘Oosterpoort Schoon dat doen we gewoon’. Arjen 
en Lola keken naar de nieuwste aanwinst in onze wijk: het zilveren 
gebouw aan het Harm Buiterplein zit vol plannen. En zo hoort dat 
ook aan het begin van een nieuw jaar. 

Wij wensen u een goed 2014 en veel leesplezier,

Ellen Westerveld
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AFVALWIJZER ALLEEN NOG DIGITAAL

Dit jaar verschijnt de Afvalwij-
zer alleen nog digitaal. Voor het 
eerst zal de Afvalwijzer niet meer 
huis-aan-huis bezorgd worden. 
Via groningen.nl/afval kunt u de 
nieuwe Afvalwijzer voor 2014 be-
kijken, downloaden en eventueel 
zelf uitprinten. 

Op de Afvalwijzer staat waar en 
wanneer inwoners van de stad 
hun verschillende soorten afval 
kwijt kunnen. Van biobak tot klein 
chemisch afval, van oud papier 
tot kerstboom. “Het is milieuvrien-
delijker om de Afvalwijzer niet 
langer standaard huis-aan-huis 
te bezorgen. Bovendien zorgt 
dit voor een kostenbesparing”, 
zegt wethouder Jan Seton. De 
gemeente onderzoekt nog of er 
binnenkort als extra service een 

Afvalwijzer app voor smartphones 
kan komen. 

HULP OF VRAGEN?
Inwoners zonder internet kunnen 
iemand in hun omgeving die wel 
over internet beschikt om hulp 
vragen. Ook kunnen zij een gratis 
uitdraai ophalen bij het Gemeen-
telijk Informatiecentrum (GIC), 
Kreupelstraat 1, 9712 HW Gro-
ningen, tel.: 14 050. 

Het GIC is geopend op afspraak: 
maandag van 13:00-17:00 uur, op 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 
11:00-17:00 uur en op donderdag 
van 11:00-19:00 uur. Op dinsdag 
tot en met vrijdag kunt u tot 11:00 
uur ook zonder afspraak bij het 
GIC terecht.

Voor overige vragen over de Af-
valwijzer kunnen inwoners bellen 
met (050) 367 1000.

VOORTGANG ZIENSWIJZE ZUIDELIJKE RING

Enige tijd geleden heeft het Buurt-
overleg een zienswijze ingediend 
met betrekking tot het Ontwerp-
Tracébesluit Zuidelijke Ringweg 
Groningen. Samen met alle 
andere binnengekomen ziens-
wijzen is deze online geplaatst 
op: www.centrumpp.nl/projecten/
alle_procedures/ontwerptrac_be-
sluit_zuidelijke_ringweg_gronin-
gen__2013_.aspx. In totaal zijn er 
291 zienswijzen ingediend. Mede 

op basis van de zienswijzen zal 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu het Tracébesluit vaststel-
len. Hierbij wordt een Nota van 
Antwoord opgenomen met een 
reactie op de zienswijzen. 

Verwacht wordt dat in het tweede 
kwartaal van 2014 het Tracébe-
sluit Zuidelijke Ringweg Gronin-
gen bekend wordt gemaakt en ter 
inzage wordt gelegd. Tegen het 

Tracébesluit kan beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State.

Voor de verdere voortgang van 
het project kunt u de website van 
het CPP (Centrum Publiekspar-
ticipatie van de Rijksoverheid) 
raadplegen www.centrumpp.nl en 
de website van Rijkswaterstaat 
www.rws.nl 

NIEUWE PARKEERAUTOMATEN

Vanaf 13 januari zijn er 5 nieuwe 
parkeerautomaten geplaatst in 
de Oosterpoort. Twee aan de 
Meeuwerderweg, twee in de om-
geving Parklaan en een aan het 
Frederiksplein. 

Bij deze automaten kan alleen 
met creditcard of pin worden 

betaald. Het betreft een proef 
van 3 maanden. Bewoners van 
de gebieden direct rondom de 
automaten zijn hierover per brief 
geïformeerd.

Mocht u suggesties of opmerkin-
gen hebben dan kunt u die sturen 
naar: oosterpoorter@gmail.com

GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS

De mogelijkheid om grof-
vuil gratis van huis te laten 
halen is per 1 januari 2014 
komen te vervallen. Daar-
voor worden voortaan kosten 
in rekening gebracht. Zelf 
grofvuil brengen naar een 
afvalbrengstation (maximaal 
vier keer per jaar) blijft wel 
gratis. Kijk voor alle informa-
tie over grofvuil en de nieuwe 
ophaaltarieven op groningen.
nl/grofvuil.
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OUD EN NIEUW KOP VAN OOST

Ook al is zij de jongste loot aan de stam van de 
Oosterpoort, ook in de Kop van Oost hebben ze in-
middels tradities: gezamenlijk oliebollen bakken op 
31 december. In de vroege avond doen de kinderen 
van harte mee met meer veilig vuurwerk zoals ster-

retjes en rondom middernacht wordt het nieuwe jaar 
door de durfals duurzaam ingeluid met carbidscho-
ten.

Foto's Jeannette Hendriksen

NIEUWJAARSFEEST GRONINGEN 2014

Initiatiefnemer Dig Istha heeft vele Groningers op de 
been weten te krijgen om een uniek nieuwjaarsfeest 
voor Groningen mogelijk te maken. Op de foto loco-
burgemeester Vreeman die op 1 januari een nieuw-
jaarstoespraak in de Euroborg hield.

De entreekaarten voor 
het nieuwjaarsfeest 
werden in de vorm 
van een winterse muts 
verhandeld. De kans is 
daarom aanwezig dat 
zodra de temperaturen 
buiten voldoende ge-
daald zijn, je de bezoe-
kers aan het feest kunt 
herkennen.

Kop van Oost • Wutsje / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

JH

JH

JH

EWD
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WINSCHOTERDAIP OPEN

Doel van de initiatiefgroep ‘Winschoterdaip Open’ is het open en 
bevaarbaar houden van het Oude Winschoterdiep in de stad Gronin-
gen. De initiatiefgroep verzoekt derhalve de minister de afsluiting 
van het kanaal te heroverwegen via reeds ingediende MER/OTB 
zienswijzen (nr. 811084.04/14 en 811084.04/182).

Ons voorstel is het maken van het 
eerste ‘Aquaduct van Groningen’. 
In het huidige plan ‘Aanpak Ring 
Zuid’ is gesteld dat dit kanaal 
wordt afgesloten en een nog te 
ontwikkelen sifon de nieuwe op-
lossing zal worden. 

Uit de stukken blijkt dat met alle 
soorten verkeersstromen reke-
ning is gehouden, echter niet met 
deze historische waterweg!

12 belangrijke argumenten om de 
plannen nu te wijzigen zijn:

• unieke kans om deze 400-ja-
rige historische vaarweg weer 

in zijn oude glorie te herstel-
len;

• aanzienlijk minder brugope-
ningen in autoweg A7 en 
omliggende wegen;

• kanaal kan functioneren als 
nieuwe staande mastroute;

• veiliger vaarweg door schei-
ding beroepsvaart en recre-
atieve vaartuigen richting 
Oostersluis;

• nieuwe toeristische vaarweg 
door de stad richting Veenko-
loniën en Duitsland;

• economische impuls ‘Silo-
plein’ en toegevoegde waarde 

voor omliggende woonwijken.
• geen desinvestering op be-

staande bruggen; deze zijn 
alle beweegbaar;

• sluit aan bij visie Provincie, 
Stad en Waterschappen be-
treft toeristische vaarwegen;

• ontsluiting van het Euroborg-
gebied en de Helperdiepzone;

• voldoet aan de eisen m.b.t. de 
afvoer van boezemwater van 
de betrokken waterschappen;

• realisatie is mogelijk haalbaar 
binnen budget;

• kans voor volledige aanslui-
ting op Europaplein.

Wij verzoeken u van deze ar-
gumenten kennis te nemen en 
eventuele reacties aan ons te 
mailen. 

Initiatiefgroepwinschoterdaipopen@hotmail.nl

 

INGEZONDEN BERICHTEN

‘Daarna bent U aan de beurt.’ (zie de oosterpoorter dec 2013 nummer 10). 

Beste Oosterpoorterlezers, 
Tja, ook hulpverleners hebben hulp nodig, maar dit artikel treft wel de juiste snaar (bij mij althans). Ik kan het niet laten om XXXBOE een groot compliment te geven voor het artikel met de naam ‘opkomen voor jezelf’. Dit is een ‘verhaal’ dat helaas steeds meer herkenbaar is. 
Gelukkig zijn de meeste zorgverleners van goede wil maar politiek, overheden e.d. maken deze situaties er niet beter op. Daarom ben ik erg blij met uw artikel, xxboe! Laat iedereen het maar weten!

Een Oosterpoorter

Winschoterdaip Open
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NIEUWJAARSWENS VAN DE DREKMENNERS

Wat we nu de Oosterpoort noemen, lag voor de ontmanteling van de vesting Groningen (1874) buiten de 
Oosterpoort van deze stad. En daar had je, zo’n beetje tussen het huidige cultuurcentrum en het tegen-
woordige Zuiderpark in, een belangrijke stedelijke voorziening, namelijk de Drekstoep, oftewel de plek 
waar straat- en huisvuil, menselijke fecaliën en mest werden gemengd voor verzending naar de veenko-
loniën.

Bij deze voorziening kon het behoorlijk stinken. Dat 
gold ook voor de mannen die er al het vuil heen 
brachten, verwerkten en inlaadden. Drekmenners 
of Gele Rijders werden ze wel genoemd, en hun 
wagens heetten ook wel ironisch Boldootkarren.

Quasi uit naam van deze mannen nu, is een nieuw-
jaarsgedicht geschreven dat ik aantrof op de eerste 
pagina’s van het Groninger tijdschrift De Huisvriend, 
jaargang 1852. Hoogstwaarschijnlijk was deze 
pastiche, die allerlei conventies van het toenmalige 
nieuwjaarsgedicht volgt, het werk van de bekende 
letterkundige Jan Goeverneur. Als redacteur van 
De Huisvriend plaatste hij een noot bij het gedicht, 
waarin hij verantwoordde dat hij het bewuste ‘inge-
zonden stuk’ opnam in het vertrouwen, “dat niemand 
onzer lezers uit dit stuk een booze lucht toewaaijen 
zal”.

Goeverneur hoopte dus, dat lezers hem de plaat-
sing niet kwalijk namen. In het gedicht dringen de 
drekmenners namelijk aan op het verwijderen van 
wat resterende luchtjes uit de Groninger burgerhui-
zen – geurtjes die samenhingen met allerlei minder 
fraaie menselijke eigenschappen. Van dit gedicht 
volgen hier enkele coupletten.

Ook nog vuil in huis?

Een nieuw lied, 
aan de achtbare burgers in stad en land 
bij den aanvang van dit nieuwe jaar 
door hunnen onderdanige dienaars 
de asch en karrelui 
eerbiedig opgedragen.

Gij weet, van tweeden nieuwjaarsmorgen 
Tot ultimo December toe, 
Betoonden wij ons ’t werk niet moe, 
Maar zaagt ge ons onverdroten zorgen,

Dat wat in huis en stad niet hoort 
Gebracht werd buiten de Oosterpoort.  
Potscherven, lompen, lorren, vodden, 
Tuig, afval, ’t vuile beddestroo,

Omballing, heel uw rommelzoô 
Van oude sloffen, flarden, todden, 
Gootmodder, asch, vuil en zoo voort, 
Wij bragten ’t buiten de Oosterpoort.

Al wat ge onnuts, wat – met permissie! – 
Ge vuils, naars, goors en stinkends vondt, 
Met wat u stuitte of tegenstond, 
Met heel uw smerige commissie

Belastet ge ons tot aan den boord, 
En dan – ’t ging buiten de Oosterpoort.

We slaan enkele coupletten over en dan begint de 
zondenlitanie met twistziekte en drankzucht:

Twist, Tweedragt, Ruzie, Kijverijen, 
Verschil staag tusschen man en vrouw, 
Rook ’t niet dààrnaar in dit gebouw, 
We zouden de eigenaars benijen,

Och menschen, wat uw rust zoo stoort, 
Geeft ’t mee, geeft ’t mee naar de Oosterpoort!

Drank! – Goede God! die stank der stanken 
Verpest hier zoo de lucht in huis? 
Kapot de flesch! Het glas in gruis! 
Ge zult in eeuwigheid ’t ons danken.

Weg met de pest van de ergste soort! 
Geeft ze ons mee buiten de Oosterpoort.

De quasi-drekmenners hekelden verder o.a. gok-
verslaving en koketterie. Lees het hele gedicht op 
groninganus.wordpress.com/2014/01/01

Harry Perton
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In de nieuwe rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Ooster-
poorter maandelijks, met een Grunneger kouke, op bezoek 
bij een van de vele hoekhuizen die in onze wijk staan. In 

de eerste aflevering is dat bij Mark Oosterhuis (25). Hij be-
woont de benedenverdieping van een huis op de hoek van het 
Winschoterdiep en de Dijkstraat. 

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Sinds mei 2012. En daarvoor, in 
mijn studententijd, woonde ik in 
een kamer precies hierboven.”

HEB JE VEEL GEKLUST IN DIT 
HUIS? 
“Niet echt. Ik huur dit en samen 
met de zoon van de huisbaas 
hebben we hier een nieuwe 
keuken geplaatst. Verder heb ik 
alleen geschilderd.” 

WAT DOE JE VOOR WERK? 
“Ik ben accountmanager personal 
banking bij de ING-bank.” 

VOEL JE JE THUIS IN DIT HUIS?
“Ik kom uit Enumatil, ik ben ruimte 
gewend. Dat mis ik, ik wil graag 
om mijn huis heen kunnen lopen, 
dat kan hier niet.” 

EN DE WIJK, WAT VIND JE 
DAARVAN?
“Ik heb niet veel contact 
met Oosterpoorters. Alleen 
met studievrienden die 
toevallig in de buurt wo-
nen. Maar het is een leuke, 
diverse buurt, nooit tram-
melant. Ook tolerant heb 
ik het idee, de mensen zijn 
vriendelijk en verder is het 
hier een beetje ieder voor 
zich.”

BLIJF JE HIER NOG LANG 
WONEN?
“Ik denk het niet. Mijn vrien-
din en ik willen op termijn 
wel trouwen en samen 
ergens een huis zoeken. 
Dat kan in Groningen zijn, 
maar ook ergens anders in 
het land.” 

Mirjam van der Feen

2014; HET MOEST ER NATUURLIJK ’S EEN KEER VAN KOMEN

Je ziet begin januari hier en daar nog wel eens een kerstboom, 
maar verreweg de meesten liggen gecastreerd aan de kant van 
de weg, klaar om door de houtversnipperaar te gaan.

Tja, het feest is voorbij en alles 
wat rest is een katerig gevoel – al 
dan niet door drank veroorzaakt – 
en de januari blues.

Het zal ongetwijfeld waar zijn dat 
met de Kerst – althans voor de 
niet-christenen – de terugkeer 
van het licht en het lengen van 
de dagen wordt gevierd, maar we 
moeten nog maanden wachten 

voordat we daar ook daadwer-
kelijk iets van merken. Tot die 
tijd zitten we in de kou en in de 
duisternis en je kunt er betrekke-
lijk weinig tegen doen.

Een peertje van 2400 Watt in-
schroeven bij wijze van lichtthera-
pie is met de per januari gestegen 
stroomprijzen financieel niet te 
doen en voor ‘alcoholtherapie’ 

geldt gezien de accijnsverhoging 
hetzelfde.

Ik had nog enige hoop dat ik met 
de bij de Coop in de uitverkoop 
gekochte kerstkransjes, het feest-
gevoel nog een paar weken vast 
kon houden, maar die zijn onder-
tussen ook al slof geworden.

Januari sucks, gelukkig nieuw-
jaar!

Harm Kuiper

COLUMN JANUARI BLUES

KOEK                  OP DE HOEK
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OOSTERPOORT SCHOON DAT DOEN WE GEWOON

Vrijdag 20 december werd er hard gewerkt in een flink aantal straten 
tussen de Meeuwerderweg en het Winschoterdiep. 

Bewoners ruimden samen met 
milieustewards zwerfafval op en 
leverden grofvuil, oud ijzer, hout 

en elektrische apparaten in. Voor 
de gelegenheid waren er contai-
ners geplaatst op het Frederiks-

plein. Muzikale ondersteuning 
werd geleverd door draaiorgel 
Pronkjewail, dat door de deelne-
mende straten reed.

EWD

LENTEKRIEBELS 2014

LenteKriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Gro-
ningen. De actie is al jaren een succes.

Vorig jaar ruimden duizenden 
Groningers van 7 tot en met 26 
april 2013 gezamenlijk hun buurt 
in de stad op. 

Van 3 februari tot en met 7 maart 
2014 kun je je team weer aanmel-
den voor LenteKriebels 2014. Bij-
voorbeeld met je buren, school of 

vereniging. Deelnemers kunnen 
als groep een subsidie krijgen. 
Teams tot tien deelnemers € 50,- 
en voor elke volgende deelne-
mer € 5,-, tot een maximum van 
€ 200,- per team. Doe je (weer) 
mee?

Foto’s EB

Lentekriebels 2013 • foto MvdF

gemeente.groningen.nl/schone-stad/lentekriebels



11

LEEFBAARHEIDSFONDS DE KOMEET

Op 14 December 2009 heeft Nijestee het leefbaarheidsfonds De 
Komeet in de Oosterpoort in Groningen opgericht. Voorzitter 
van het bestuur is Martin de Vries. Om iets meer te weten te 

komen over Martin hebben we hem geïnterviewd over zijn verleden, 
zijn werk, gezin, de Oosterpoortbuurt en natuurlijk over het leefbaar-
heidsfonds Stichting De Komeet.

Martin de Vries is geboren op 7 
april 1960 aan de Meeuwerder-
weg in Groningen. Samen met 
zijn ouders en drie jaar oudere 
broer, de bekende musicus Dolf 
de Vries, woonde Martin boven 
de woninginrichtingzaak van zijn 
ouders. De winkel De Komeet, 
in 1924 gestart door de opa van 
Martin, was jarenlang zeer be-
kend in de buurt. Martin heeft 
economie gestudeerd en basket-
balde op hoog niveau (kampioen 
in 1981-1982). Na het overlijden 
van zijn vader in 1985, namen 
Martin en Dolf samen met hun 
moeder de winkel over. Dit was 
hard werken. “Ik was toen meer 
een manusje van alles”, vertelt 
Martin. “Ik deed de administratie, 
verkoop, was buiten de deur naar 
afspraken en maakte offertes. 
Zes dagen in de week en amper 
vrije tijd. Het was ook niet echt 
mijn keuze om de winkel over te 
nemen. Ik was het niet van plan 
maar omdat mijn vader overleed 
bleef mijn moeder alleen met de 
winkel achter. Sommige dingen 
moet je gewoon doen. Mijn broer 
was in deze tijd een grote steun 
voor me.”

TIJD VOOR IETS ANDERS
Bijna 25 jaar heeft Martin in de 
winkel De Komeet gewerkt. “Ik 
heb altijd in mijn hoofd gehad 
dat ik rond mijn 50ste iets an-
ders wilde gaan doen. Twee jaar 
geleden werden we door een 
onroerendgoedmakelaar bena-
derd. Vier maanden heb ik over 
zijn voorstel nagedacht en onder-
handeld, voor ik het accepteerde. 
Wel heb ik afgesproken dat ik een 
jaar de tijd kreeg om alles goed 
af te ronden.” Samen met zijn 
vrouw Harriët (bijna 16 jaar ge-
trouwd) en drie zonen (15, 12 en 

9 jaar) woont Martin nog steeds 
in de Oosterpoort. Na jaren hard 
gewerkt te hebben, doet hij het nu 
rustiger aan. Hij is ondernemer en 
huisvader en net 50 jaar.

DE OOSTERPOORT 
“Wat Quartier Latin voor Parijs is 
en de Jordaan voor Amsterdam is 
de Oosterpoort voor Groningen”, 
vertelt Martin trots. “Het is het 
échte Groningen. Het ligt dichtbij 
het centrum en er woont de juiste 
mix van studenten, gezinnen en 
ouderen. De studenten brengen 
wat leven in de brouwerij en 
gezinnetjes en ouderen brengen 
het dorpsgevoel met zich mee. 
Door deze goede mix is het een 
fijne wijk om te wonen. Vroeger 
woonden in de arbeidershuisjes 
gezinnen met wel vijf kinderen, te-
genwoordig is het al bijna te klein 
voor twee personen. 

Vanaf eind zeventiger jaren is 
er veel nieuwbouw bijgekomen. 
Daarvoor kwamen er te veel 
studenten naar de wijk en dit 
veroorzaakte verpaupering. De 
laatste 20 jaar is het leefklimaat 
verbeterd, omdat de gezin-
nen met kinderen en de oudere 
Oosterpoorters weer terug zijn 
gekomen. Net als de mix van be-
woners zorgt ook de afwisseling 
in huizen voor een gemoedelijke 
sfeer. Er zijn diverse buurtwin-
kels en gezellige kroegen in de 
Oosterpoort te vinden.”

LEEFBAARHEIDSFONDS DE 
KOMEET
“Gaaike Euwema, directeur 
Woondiensten Nijestee, ken ik 
van basketbal van vroeger. Hij 
had gehoord dat ik stopte met 
de winkel De Komeet. Gaaike 
vroeg of hij de naam van de 

winkel mocht verbinden aan een 
leefbaarheidsfonds dat in de 
Oosterpoortbuurt werd opgericht 
door Nijestee. Ik was meteen 
enthousiast en keurde het goed, 
zo blijft de naam voortleven in de 
Oosterpoort. Ik heb dan ook niet 
lang hoeven na te denken om 
voorzitter te worden van het leef-
baarheidsfonds De Komeet.” 

Martin weet niet precies welke 
reden achter de naam van de 
winkel zat maar denkt dat het 
iets te maken heeft gehad met 
de Komeet van Halley die rond 
1920 verscheen. “De naam klinkt 
dynamisch, snel en actief”, zegt 
Martin. Hij hoopt dat er veel initi-
atieven binnen zullen komen van 
de bewoners van de Oosterpoort. 
Buurtbewoners en instellingen 
die in de buurt actief zijn, kunnen 
met hun ideeën die de leefbaar-
heid in de Oosterpoort stimuleren 
terecht bij leefbaarheidsfonds 
De Komeet. “Zelf heb ik best 
veel ideeën voor de buurt, maar 
belangrijk is dat het fonds onder 
de buurtbewoners gaat leven en 
dat zijzelf met leuke initiatieven 
komen.”

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit Gaaike 
Euwema; directeur Woondiensten 
van Nijestee (secretaris/pen-
ningmeester), Menno van Dijk; 
bedrijfsleider van het buurtcen-
trum Poortershoes (bestuurslid) 
en Martin de Vries (voorzitter). 
“Menno van Dijk is ook een echte 
Oosterpoorter en erg betrokken 
bij de buurt. Met zijn drieën zitten 
we in het bestuur en komen we 
eens in de zoveel tijd bij elkaar 
om te vergaderen”, verduidelijkt 
Martin. “Het is een fijne wijk om te 
wonen en ik heb er nog nooit over 
nagedacht om te verhuizen. Met 
het leefbaarheidsfonds De Ko-
meet hopen we het wonen in de 
wijk nog prettiger te maken voor 
iedereen.”

www.stichtingdekomeet.nl
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verzorgings-
staat of 
participatie-
maatschappij
‘Participatiemaatschappij’ zou het woord van het jaar kunnen zijn, 
maar uitgerekend ‘selfie’ bleek een grotere impact te hebben op ons 
collectief taalbewustzijn. Wat vinden Oosterpoorters eigenlijk van de 
constatering van premier Rutte, zoals uitgesproken door koning Wil-
lem-Alexander in zijn eerste troonrede, dat “de klassieke verzorgings-
staat plaats moet maken voor een participatiesamenleving”?

De Oosterpoorter trok de buurt in om op te teke-
nen wat het betekent als mensen wordt gevraagd 
“verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen le-
ven en de omgeving waarbinnen je verkeert”. 

De reis van de wieg tot het graf wordt steeds langer. 
Hoe positief ook, de laatste loodjes zijn het zwaarst, 
vaak te zwaar om zelf te dragen. Door de vergrij-
zing en de recessie wordt het voor de overheid ook 
steeds lastiger om bij te springen. De verzorgings-
staat lijkt economisch gezien onhoudbaar, het 
alternatief is de participerende samenleving, waar 
de persoon zelf en daarnaast buren, bekenden en 
familie verantwoordelijk worden gesteld voor het 
geven van mantelzorg. Maar hoe bereid is de buur-
man om je te helpen met douchen als hij daarnaast 

nog een drukke baan en een gezin heeft? En willen 
mensen dat zelf? Zijn je eigen kinderen bijvoorbeeld 
bereid om mantelzorg te verlenen? De gemeenten 
krijgen het voor het zeggen, want die gaan het geld 
beheren. Geld kun je maar een keer uitgeven en 
gemeenten moeten ook bezuinigen. De overheid zal 
moeten blijven toezien dat er voldoende voorzienin-
gen zijn en dat die voorzieningen geen uitsluiting of 
discriminatie toelaten. Voor de ‘allerzwaksten’ moet 
er een sociaal vangnet blijven bestaan.

Overal in het land vinden momenteel brainstormses-
sies plaats over de zorg in de toekomst. Zo zijn er 
vele initiatieven door vaak nog jongere ouderen over 
‘wonen’. Woonden ouderen vroeger bij de kinderen 
in, na 1945 werd de gestapelde ouderenopslag 
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gerealiseerd: de bejaardentehui-
zen. Nu wonen veel ouderen ge-
woon in je straatje tussen allerlei 
buurtbewoners. Sommige oude-
ren denken aan een soort van 
groepswonen met zelfstandige 
woonruimte waar je voor elkaar 
diensten verricht, met jongeren 
en ouderen. Ouderen kunnen dan 
op de kinderen van de jongeren 
passen, en de jongeren kunnen 
dan bijvoorbeeld boodschappen 
doen voor de ouderen. Een ander 
initiatief is zoiets als de kangoe-
roewoning, waarbij de kinderen in 
een afgesloten deel van dezelfde 
woning wonen. Een manier van 
het voorzien in de behoeften van 
mensen die toch nog redelijk 
zelfstandig kunnen leven, tot die 
mensen intensieve zorg nodig 
hebben.

De stappen die de overheid zet 
zorgen soms voor onzekerheid 
en boosheid. Het is nogal verwar-
rend als we grote veranderingen 
verpakt zien worden in termen 
van ‘nieuwe kansen’ en meer 
‘vrijheid’, terwijl veel mensen hun 
werk verliezen en dat opnieuw 
ingevuld zien worden door goed-
kope flexwerkers, zzp’ers of zelfs 
vrijwilligers. Was de verzorgings-
staat niet juist opgezet met het 
idee dat we als samenleving 
opdraaien voor de ouderen en 
zieken en dat die last niet al-
leen bij de familie of omgeving 
komt te liggen? Moeten we de 
verzorgingsstaat niet meer om-
armen en, zoals tot nu toe ook al 
veel gebeurt, buurt-, vrienden- en 
familiediensten blijven koesteren?

Janny Bosma is een alleen-
staande vrouw van 77 jaar met 
twee kinderen. Volgens Janny 
is het idee van de participatie-
maatschappij allereerst een be-
zuinigingsmaatregel.

“Vroeger was er wel meer be-
trokkenheid in de buurt. Mensen 
vonden het heel gewoon om din-
gen voor elkaar te doen.” Zo ging 
Janny zelf, toen ze pas getrouwd 
was, elke morgen bij een oudere 

overbuurvrouw langs. Ze ram-
melde aan de deurklink en riep: 
“Ben je al op?” Als er antwoord 
kwam, was het goed. Janny is wel 
blij met haar buurtje. “Bij sneeuw 
wordt mijn straatje geveegd, en 
het lijkt mij wel lollig om, als het 
nodig is, door een van mijn buur-
mannen onder de douche gehol-
pen te worden!”

“Wat ik me wel afvraag is of jon-
geren het zien zitten om de buur-
man te verzorgen.” Dat de verzor-
gingshuizen sluiten lijkt haar een 
slechte zaak. “Van de kinderen 
kun je ook niet alles verwachten, 
die hebben hun eigen leven. Je 
kunt dat soort dingen moeilijk 
afdwingen.”

Janny heeft er niet zoveel ver-
trouwen in dat werklozen weer 
(onbetaald) aan de slag gaan, 
en wie moet dat allemaal con-
troleren? Janny is zelf nog actief 
met allerlei clubjes en ze aarzelt 
niet om een pannetje soep naar 
een zieke vriendin te brengen. 
Eigenlijk is ze al helemaal klaar 
voor de toekomstige participatie-
maatschappij.

Buurtbewoonster Tony Loode is 
volop actief in het maatschap-
pelijk leven, ze werkt onder an-
dere als vrijwilliger bij ‘Tuin in de 
Stad’. Tony (56) is getrouwd en 
heeft een dochter. 

“Ik vind het een goede zaak om 
over participatie na te denken, 
om bijvoorbeeld werklozen en 
mensen met een beperking weer 
actief mee te laten doen.”

Na de storm van afgelopen 
december had Tony het eigen-
lijk heel normaal gevonden om 
samen met een paar buurtge-
noten de rommel op te ruimen. 
“Wij vinden het maar heel ge-
woon dat de gemeente wel even 
langskomt. Natuurlijk is dat zo 
gegroeid, maar het maakt de 
mensen wel een beetje passief. 
De verantwoordelijkheid in de 
buurt en omgeving mag meer in 

handen komen van de bewoners. 
Dat werkt verbindend en vergroot 
het netwerk van mensen.”

“Als het gaat om het verrichten 
van zorg moet je zorgvuldig te 
werk gaan. Je moet heel goed kij-
ken naar iemands mogelijkheden 
en onmogelijkheden om de eigen 
zorg te organiseren. Dat is erg 
persoonsafhankelijk. Het moet 
niet zo zijn dat als bijvoorbeeld 
een moeder uitvalt, haar zestien 
jaar oude dochter de taak krijgt 
het huishouden over te nemen. 
De kans dat dergelijke situaties 
regelmatig gaan voorkomen is 
aanwezig.”

Naast betaald werken zou vrijwil-
lig werken ook gezien moeten 
worden als werk. Volgens Tony 
willen mensen best wel werken. 
Teveel dwingende maatregelen 
werken alleen maar averechts.

“In het kader van meedoen zou 
er meer moeten worden gekeken 
naar mensen die langer door 
willen werken. Oudere mensen 
kunnen op de werkvloer best 
iets betekenen voor jongeren, 
bijvoorbeeld in de begeleiding. 
Mensen die er juist eerder uit 
willen stappen, zouden ook die 
mogelijkheid moeten krijgen. Dan 
kunnen jongeren weer aan de 
slag.” De ontwikkelingen richting 
een participatiesamenleving zijn 
natuurlijk mede ingegeven door 
de bezuinigingen. Tony is dan 
ook bang dat het afkalven van de 
verzorgingsstaat vooral de minst 
draagkrachtigen onder ons gaat 
treffen.

A.F.

MEEPRATEN?
De gemeente Groningen 
heeft recentelijk een partici-
patienota opgesteld. Deze 
kunt u downloaden vanaf 
gemeente.groningen.nl/wmo/
zoveel-mogelijk-stadjers-
maatschappelijk-actief
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 6

 1 Ze staan er al 20 jaar op dat men het materiaal ervan zaagt.  
  (3+3+4)
 2 Heiligerlee, 1568. (11)
 3 Trekken hier de Duitsers onderdoor? (11)
 4 Slagwerker uit Helpman? (9)
 5 Hij zong voor het goede doel. (9)
 6 Geschikt bouwmateriaal voor het nieuwe conservatorium. (9)
 7 Jezus was niet op Noorderslag... (7)
 8  ... en daar hebben zij het land aan. (2+5)
 9 Zowel The Jackson 5 als The Bee Gees.... (11)
 10  ... speelt het liefst thuis. (10)
 11  Rokend echtpaar. (8)
 12  Wijze voor wijsjes. (5)
 13 Klinkt als neerslachtige muziek. (9)
 14 Racket. (15)
 15 Schoonheid van vinyl. (7)
 16 Tournee. (10)
 17 Toch hoor je vaak dat Anouk de broek aan heeft. (8)
 18 Betaal je voor een Barbie. (8)
 19 Maakt sneller muziek. (6)
 20 Houdt de noten bij elkaar. (10)
 21 Reddingsband. (16)
 22 Als deze valt gaat alles voorbij, geloof ik. (5)

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 5
1. Spar 2. Barend 3. Uiteinde 4. Borstbeeld 5. Adventskaars 6. 
Afscheidsdiner 7. Aan de weg timmeren 8. Een wit voetje hebben 
9. Schaatsfabrikant 10. Brandweervrouw 11. Vakantiegangster 12. 
Oudejaarsboodschap 13. De dienst uitmaken 14. Eindredacteurs 
15. Bergvakantie 16. Iglo 17. Appelbol 18. Kransjes.

De oplossing is: PRETTIGE FEESTDAGEN.
De winnaars van Cryptofilippine 5 zijn Anja Hollander en Harm 
Elzinga van Tafeltennisclub De Oosterpoort..

Na het correct invullen van de cryptofilippine kunt u in de grijze 
vakjes een uitdrukking lezen. Die volstaat als oplossing. Gelijke 
cijfers zijn gelijke letters.
De oplossing moet uiterlijk op vrijdag 31 januari aanstaande 
binnen zijn bij de redactie van De Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 6. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com. Let op! Vermeld bij uw inzending altijd 
uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Coop Meeuwerderweg 
neemt contact op met de winnaar. De winnaar ontvangt een 
gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking 
gesteld door Coop Meeuwerderweg.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

1

2

2

5

2

L

L

8 L

L

L

3 L

L

L

L

U

U

U

U

9 U

U

U

U

U

U

U

3 U

U

3

4

4

8

6

8

8

2

7

3

6

3

3

4

9

9

9

2

6

9

5

2

2

4

4

8

5

4

7

5 9

4

7

1
5 6 L 6 U2

U 5 6 316
U 5 117

L 5 U18
6 919

L U 3 9 320
4 2 L U 3 7 5 621

2 U 122



16

EEN POEP-VERHAAL 

Iedere keer op vakantie in het buitenland dringt de vraag zich weer 
aan haar op: waarom zijn er verschillende toiletten? 

Het sta-toilet (natte voeten en 
spetters op de broekspijpen 
verzekerd) in Frankrijk, dat geluk-
kig steeds vaker vervangen wordt 
door een zit-model, zoals in de 
meeste andere Europese landen. 
Het nadeel van dit ‘plons-toilet’ 
zijn de natte billen, afhankelijk 
van gewicht en omvang uiter-
aard, en je kunt je boodschap ook 
niet even bestuderen. Officieel 
heet dit, leert Google, overigens 
de ‘diepspoeler’. Beter voor de 
hygiëne en geuroverlast. Bij-
zonder dat in Nederland juist de 
‘vlakspoelers’ populair zijn. Geen 

natte billen maar ‘het aroma komt 
je nog minuten – tot urenlang 
tegemoet’. Maar de Nederlanders 
en ook de Oosterpoorters kiezen 
hier toch massaal voor. Waarom?

Die middag krijgt ze het ant-
woord als haar zoontje enthousi-
ast roept: “Kijk mam, mijn poep 
beweegt!” ”Wat??!?” Met een 
ruk draait ze zich om naar haar 
zoontje en tuurt peinzend in de 
vlakspoeler. Warempel, de poep 
beweegt: witte sliertjes met een 
doorsnee van een haar tieren we-
lig in de fecaliën van zoonlief. 

Weer naar Google, waar ze leest 
dat het zich hier – zeer toepas-
selijk – om de aarsmade handelt. 
Het woord alleen al! Gillend fietst 
ze naar drogist Yvonne. Die is 
niet onder de indruk. “O ja hoor, 
daar heb je pilletjes voor”. Maar 
verdraaid, ze heeft ze niet op 
voorraad! 

Maar bij de apotheek weten ze 
ook wel raad. En inderdaad, 2 
minuten en 50 cent later stopt 
ze het eerste pilletje in de mond 
van haar zoon, twee weken later 
het tweede en, halleluja, de poep 
beweegt niet meer.

Lang leve de vlakspoeler!

XXXBOE

STICHTING KAT IN NOOD: 
OPVANG EN BETAALBARE STERILISATIE

De meeste mensen zullen wel-
eens van Stichting Kat in Nood 
gehoord hebben. De stichting 
bestaat al meer dan dertig jaar 
en is sinds 2010 gevestigd in het 
Friese Drachtstercompagnie, zo’n 
dertig kilometer van de stad.

Op deze mooie en ruime locatie 
wonen ruim honderd katten, ver-
deeld over een aantal verblijven. 
De katten komen uit het hele land 
en zijn door hun problematiek 
onplaatsbaar vanuit een regulier 
asiel. 

De stichting neemt juist deze kat-
ten op omdat ze anders zouden 
worden afgemaakt. Bij de Stich-
ting Kat in Nood werken vrijwil-
ligers er keihard aan om deze 
dieren een lang en liefdevol ver-
blijf te geven. De huiselijke sfeer 
en de juiste aandacht zorgen 
ervoor dat de meeste katten er 
weer helemaal bovenop komen. 

Vaak krijgen de katten weer een 
nieuwe eigenaar en dat is ook het 
streven van de stichting. 

Wat Stichting Kat in Nood ook 
doet is ervoor zorgen dat de kat-
tenpopulatie niet hand over hand 
toeneemt. 

Zwerfkatten worden daarom ge-
castreerd/gesteriliseerd. Maar ook 
katten van mensen die het minder 
breed hebben kunnen voor een 
zacht prijsje worden behandeld. 
De katteneigenaar kan na een 
kort gesprekje met de stichting 
de kater/poes aanmelden voor 
castratie/sterilisatie. 

Bij de stichting Kat in Nood 
werken dierenartsen op vrijwil-
lige basis, de katten worden dus 
gratis behandeld. 

De katteneigenaar hoeft voor 
de operatie maar heel weinig te 

betalen. De behandeling is pre-
cies hetzelfde als bij een reguliere 
dierenarts; de kat wordt onder 
narcose gebracht en krijgt na 
afloop de nodige nazorg. 

De kat kan tegen een kleine 
vergoeding (€ 7,50) desgewenst 
worden opgehaald en thuisge-
bracht.

Wie meer wil weten kan contact 
opnemen met de Stichting Kat in 
Nood: 0512-300664.

www.katinnood.nl.
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FYSIOCOMPLEET

Aan het begin van de Meeuwerderweg, naast de apotheek en huis-
arts zit Fysiocompleet. De fysiotherapiepraktijk is er gevestigd sinds 
2011 en er werken vier medewerkers. Op de foto v.l.n.r. Jack Huls, 
Nikolien Bosch, Mareen Becking en Sara Urban-Kamminga. Elke me-
dewerker heeft zijn eigen specialisatie.

Er worden enorm veel behande-
lingen aangeboden, maar in deze 
rubriek kan dat onmogelijk alle-
maal worden besproken. 

Jack wil graag twee belangrijke 
veranderingen in de praktijk 
kenbaar maken. De eerste is 
de Cesar/Mensendieck thera-
pie. Jack: “sinds kort is Hade-
wych Appeldorn, als zelfstandig 
cesartherapeut, aanwezig op de 
woensdagmiddag. De therapie 
is relatief onbekend, maar het 
is een behandelmethode in de 
gezondheidszorg die verwant is 
aan fysiotherapie. Door zelf te oe-
fenen onder begeleiding van een 
oefentherapeut worden pijnklach-
ten en/of bewegingsbeperkingen 
verminderd. Hiermee kan de hou-
ding en manier van bewegen ver-
anderen, waardoor het lichaam 

anders belast wordt en sneller 
herstelt. Daarnaast is er de adem- 
en ontspanningstherapie die 
verlichting geeft bij problemen op 
het gebied van ademhaling en bij 
stress of een burn-out. Tijdens de 
therapie wordt aandacht besteed 
aan de juiste ademhaling, hou-
ding en beweging. Dit kan helpen 
bij spanningsklachten zoals sla-
peloosheid, hoofdpijn of paniek.”

“Verder hebben we onlangs een 
echo-apparaat aangeschaft. 
Hiermee kan je de oorzaak van 
bijvoorbeeld schouderklachten 
onderzoeken. Problemen zoals 
kalk in de pees of een slijmbeurs-
ontsteking zijn goed zichtbaar op 
de echo, waardoor je gerichter 
therapie kunt geven en de resul-
taten goed kunt vastleggen.”

www.fysiocompleet.nl

ZAKENNIEUWS

EEN AARZELING IN GLAS
Er drijven wolken door de ramen 

ze zijn vandaag op weg  
langs dit gebouw van stevig staal  

ik zie ze varen naar het zuiden 
soms staan ze stil en aarzelen in glas

Spiegelbeelden van de zon en maan  
gaan langzaamaan van raam naar raam naar raam 

ik loop mee met wind langs dit gebouw 
om elke hoek bewegen wolken wild 

cumulus en nimbostratus in het blauw

De weg is al te vinden naar dit glazen huis 
wie denkt er straks nog aan een zwarte doos 
mensen gaan hier later komen om te werken 

maar achter glas verlangen ze naar een lange reis 
wanneer een trein vertrekt naar Utrecht of Parijs

We zien het niet maar er groeit gras 
op vreemde hoge plekken 
de zomerhitte zal de winter gaan verwarmen 
een binnentuin geeft gratis nieuwe energie 
dit is een zilveren gebouw vol nieuwe plannen

De wensen van de duizend mensen  
worden hier dagelijks gehoord als vertraagd bericht 
het is een werkplein naast een mompelende trein 
en wolken kruipen langs in honderd ramen 
dan staan ze stil en aarzelen in glas

Arjen en Lola (7) Boswijk
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Adverteren in De Oosterpoorter

Ook op klein formaat

Karin van der Zee 

oosterpoorter@gmail.com
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GRONINGEN: THE WORLD’S CYCLING CITY

Deze keer in Webstrunen geen leuke website maar een simpel YouTube filmpje. Bij het strunen over het 
web kom je immers niet alleen websites tegen maar ook filmpjes. En die zijn soms minstens zo interes-
sant als een website.

Zoek maar eens op YouTube of Vimeo op Gronin-
gen bicycle, dan is de eerste hit Groningen: The 
World’s Cycling City (vergeet ook niet de andere 
hits te bekijken, vooral de 
Japanse). Deze mini-
youtubedocumentaire 
belicht in 15 minuten de 
fietscultuur in Gronin-
gen, door Engelse ogen 
gezien. Dit filmpje geeft 
de doorgewinterde Gro-
ninger een heel andere 
kijk op zijn eigen omge-
ving. Wat altijd volkomen 
vanzelfsprekend leek, 
blijkt ineens toch heel 
bijzonder; het massaal 
fietsen van a naar b, 
zonder dat het als sport 
is bedoeld. Nu doen we 
dat in Nederland natuur-
lijk allemaal zou je denken, maar in Groningen toch 
verreweg het meeste.  Dat wisten we misschien al, 
maar de verbazing van de makers van deze vrij pro-
fessionele mini-documentaire geeft toch een interes-
sant kijkje van buitenaf. Hoe gek is het eigenlijk dat 

je bij de Ikea bakfietsen kunt huren om je spullen 
thuis te brengen? Waar in de wereld zie je iemand 
zijn hele huisraad per fiets verhuizen? Hoe opmer-

kelijk is het dat je als fiet-
ser in het centrum niet 
omver wordt gereden 
door auto’s (alhoewel..)? 
Waar vind je een fiets-
brug die je kunt gebrui-
ken als de gewone brug 
open staat? Wij vinden 
het allemaal volkomen 
normaal maar dat is het 
natuurlijk niet. Het kijken 
naar dit filmpje geeft je 
toch een soort gevoel 
van trots als je zelf weer 
eens ergens fietsend, 
helemaal klimaatneutraal 
en kletsnatgeregend 
aankomt. Zo doen wij 

dat in Groningen, ja toch, niet dan? What is eigenlijk 
the problem? Na het zien van dit filmpje ga je je toch 
wel een heel klein beetje bijzonder voelen... 

CvdL

ZUS VAN -

Theatergroep Raamwerk brengt de monoloog ‘Zus van -’ naar 
Het Eiland van Groningen.

In een intieme setting vertelt hoofdpersonage Ismène (vertolkt 
door Dienke Harms) het verhaal van haar leven. Deze vrouw 
heeft altijd in de schaduw geleefd van haar heldhaftige en we-
reldberoemde zus Antigone. 

Ze dicht zichzelf geen bestaansrecht toe, omdat ze nooit iets 
groots of memorabels heeft gedaan. Duizenden jaren na haar 
dood begint ze te praten, ergens op een plek waar de tijd niet 
meer telt.

‘Zus van -’ wordt op 25 januari vanaf 20:30 uur in Het Eiland aan 
het Zuiderpark 20 gespeeld. Informatie over de kaartverkoop 
vindt u op de service pagina.

www.tgraamwerk.nl

WEBSTRUNEN

Dienke Harms vertolkt Ismène in ‘Zus van -’
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Een nieuwsitem, 
 artikel of  

ingezonden brief in 
De Oosterpoorter?

Ellen Westerveld 
oosterpoorter@gmail.com

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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KROEG VAN KLAAS

ZATERDAG 18 JANUARI
Up in Smoke (pop).

VRIJDAG 24 JANUARI
Muziekantenborrel Jamsessie. 
Aanvang 20:00 uur. Doe mee!

ZATERDAG 25 JANUARI
The Honeydrippers (pop).

VRIJDAG 31 JANUARI
Groninger Songwriters Circle 
presenteert: 3 singer/songwriters. 
Aanvang 21:00 uur.

POORTERSHOES

MAANDAG 20 EN 27 JANUARI, 
MAANDAG 3 EN 10 FEBRUARI
Workshops Koken met mosterd 
van 17:30 tot 20:00 uur. Ontdek 
door toevoeging van mosterd 
een diversiteit aan verrassende 
smaken. De workshops worden 
gegeven door de kok van het 
Poortershoes. Kosten € 60 voor 4 
keer.

IEDERE DONDERDAG
Nieuwe cursus yoga van 17:30-
18:45 met begeleiding van docent 
Lutske Folkerts. Kosten € 35 per 
2 maanden.

EILAND VAN 
GRONINGEN
25 JANUARI
Theatergroep Raamwerk brengt 
monoloog ‘Zus van -’ op Het 
Eiland, een succesvol monoloog 
van theatermaakster Lot Veke-
mans. Zij ontving in 2005 de Van 
der Vliesprijs voor dit stuk. Aan-
vang 20:30 uur. Toegang € 10,-

Stuur voor reservering van kaar-
ten een mail aan: zusvan.tgr@
gmail.com. Ter plaatse kunt u 
contant afrekenen.

leden € 3,-, niet-leden € 5,-. 

Kaarten verkrijgbaar bij J. Tam-
mes / of C. Legger, Kwintlaan 43 
of 39. Informatie: 06-44050961.

WEBBEHEERDER

GEZOCHT
Medebeheerder van de website  
www.oosterpoortnieuws.nl voor 
het verzorgen van de website. 

Aanmelden graag via huberts7@
msn.com of 06-18205901.

BUURTOVERLEG

MAANDAG 27 JANUARI 2014
Eerstvolgende overleg in het 
Poortershoes aan de Oosterweg 
13, aanvang 20:00 uur. U bent 
van harte welkom!

Overige overlegdata: 17 maart, 
5 mei, 16 juni, 1 september, 20 
oktober en 1 december.

Informatie en aanmelden agenda-
punten 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 3128739 
dr. Dijkman-Hanke 3128216 
dr. Niewold 3134102 
Huisartsenpost 0900-9229

Info en trailer van de voorstelling 
‘Zus van -’ op www.tgraamwerk.nl

JANUARI
In januari start een Qigongcursus,  
gegeven door Matthias ten Broek. 
Opgave bij matthias.t.broek@
gmail.com, telefoon 06-50869321.

Info op www.taijiquangroningen.nl

DE WITTE LELIE

WOENSDAG 29 JANUARI EN 
DINSDAG 11 FEBRUARI
Introductie in Transcendente 
Meditatie. Nu met een speciale 
Nieuwjaarsaanbieding voor de 
eerste twee maanden van het 
jaar.

Aanvang 19:00 uur, de kosten 
bedragen € 5,- 

U kunt zich aanmelden bij iwc-
vos@gmail.com en op telefoon-
nummer 06-38180225.

SPEELTUINVERENIGING

IEDERE MAAND AANVANG 20:00 
UUR
• iedere maandag klaverjassen 

en sjoelen;
• iedere dinsdag tafeltennis;
• iedere woensdag bingo;
• 1e donderdag koppelkaarten;
• 2e donderdag bloemschikken;
• laatste dinsdag creatieve club;
• 1e en 2e woensdagmiddag 

kinderbingo van 14:30 tot 
16:00 uur;

• 1e zaterdag kinderdisco van 
18:30 tot 19:30 van 4 t/m 7 
jaar met begeleiding van een 
ouder. Van 19:45 tot 21:00 
uur  van 8 t/m 12 jaar. Leden 
gratis, niet-leden € 1,-

VRIJDAG 14 MAART 
Groninger avond, thema ‘Met Joa-
kop in de tobbe’. Aanvang 20:00 
uur. Voorverkoopkosten voor 

SERVICE
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