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BESTE LEZER

Deze maand puilt de Oosterpoorter uit van de mooie initiatieven in 
onze wijk. Na de berichten over het vertrek van prominent aanwezige 
winkels uit de Meeuwerderweg zal dit nummer het humeur van Boe en 
wellicht ook van andere wijkbewoners zeker goed doen. 

Om te beginnen zijn er weer nieuwe bedrijven in de wijk gekomen. Yvonne 
vertelt over haar knusse nieuwe stek aan de Oosterweg, Postmasters aan 
de Kop van de Oosterpoort stelt zich voor en Martijn Kema, met zijn bedrijf 
In Synergie alweer een tijdje gevestigd op de hoek Parklaan/Oosterweg, 
vertelt wat hij daar zoal doet. En dat is dan alleen nog maar het bedrijven-
nieuws! 

Ook aan activiteiten is er geen gebrek de komende tijd. Er staat een Beach 
Event gepland bij de Graansilo en de voorbereidingen voor de Jaarmarkt 
aan de Meeuwerderweg zijn in volle gang. De redactie is van plan om aan 
beide evenementen deel te nemen en wij treffen u daar graag! In deze 
Oosterpoorter leest u hoe u zich als team kunt aanmelden voor beachvol-
leybal en hoe u een plekje kunt veroveren op de rommelmarkt tijdens de 
Jaarmarkt. 

Mocht u zin hebben in een muzikaal uitje, een wandeling door de wijk, of 
een bezoek aan de DesignExpo in het CBK, kijk dan even op de servicepa-
gina. Onze wijk bruist en dat was vroeger niet anders. Vraag maar aan Ria 
Groen. Zij vertelt op de middenpagina over de goede oude tijd. Mensen 
wisten elkaar te vinden en het Buurtoverleg speelde daar een rol in. Deze 
rol neemt het Buurtoverleg met de BBBB weer nadrukkelijk op. Onze wijk 
bruist en zal dat nog lang blijven doen! 

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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LINTJE VOOR GERARD 
OFFERMAN

Onze buurtgenoot Gerard Offerman 
heeft vrijdag voor Koningsdag een 
koninklijke onderscheiding ontvan-
gen. Hij is nu Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Gerard Offerman, oud raadslid en 
oud voorzitter van het Buurtoverleg 
Oosterpoort, kreeg zijn onderschei-
ding mede op voordracht van het 
Buurtoverleg Oosterpoort. Gerard 
Offerman stond pal voor het be-
houd van de wijk toen er plannen 
bestonden om daar grootschalig te 
gaan slopen. Hij schreef over de 
Oosterpoort een veelgelezen en 
vaak geciteerd boek. Een ander en 
recenter boek is door hem en Prof. 
Jan Kremer geschreven over het Zui-
derpark. Gerard Offerman verzette 
zich in de jaren ‘70 en ‘80 fel tegen 
de plannen van Ypke Gietema om de 
villa’s in het Zuiderpark te slopen. Hij 
is voorzitter van de Vereniging Bewo-
nersbelangen Lodewijkstraat.

Robert Prummel

WERKZAAMHEDEN OUDE WINSCHOTERDIEP 

De afgelopen maanden is in opdracht van de gemeente Groningen de 
kademuur langs de westzijde van het Oude Winschoterdiep vernieuwd. 
Naar verwachting worden de werkzaamheden ten behoeve van de nieu-
we straatinrichting eind mei afgerond en wordt de weg weer volledig 
opengesteld voor het verkeer. 

Van 19 mei tot eind september zul-
len de oevers aan de oostzijde van 
het Oude Winschoterdiep worden 
vernieuwd. Dit betreft de oeverbe-
schoeiing tussen de Griffebrug en de 
Meeuwerderbaanbrug. De te verrich-
ten werkzaamheden aan deze zijde 
bestaan uit: het onder de waterspie-
gel aanbrengen van een hardhouten 
paal/schot beschoeiing; het aan-
brengen van stortsteen op het talud 
van de kade en het aanbrengen van 
meerpalen voor alle schepen langs 
deze zijde. Bovengenoemde werk-
zaamheden worden met drijvend ma-

terieel vanaf het water van het Oude 
Winschoterdiep uitgevoerd. De aan-
voer van materialen vindt plaats over 
het fietspad. Op deze wijze moet 
de hinder voor de omgeving zoveel 
mogelijk worden beperkt. De scheep-
vaart op dit gedeelte van het Oude 
Winschoterdiep (tussen de Griffe-
brug en de Meeuwerderbaanbrug) 
is gedurende de werkzaamheden 
gestremd. Tijdens de bouwvakvakan-
tie, vanaf week 30 tot en met week 
32, worden geen werkzaamheden 
uitgevoerd. De scheepvaartstrem-
ming wordt dan ook onderbroken. 

Indien u vragen heeft met betrekking 
tot de komende werkzaamheden dan 
kunt u een e-mail sturen naar  
mtolboom@oosterhofholman.
nl of bellen naar telefoonnummer 
06-50247586. 

Martien Tolboom (uitvoerder)

GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS

RECTIFICATIE
In de laatste editie van de 
Oosterpoorter is onder de column 
Lunchtijd de naam van auteur 
Harm Kuiper weggevallen. Onze 
excuses hiervoor. 

Redactie

Een gepast trotse Gerard Offerman toont de zojuist aan hem uitgereikte onderscheiding
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POSTMASTERS AAN DE GRIFFEWEG

Sinds 1 mei heeft de Oosterpoort 
een nieuw postkantoor, Postmas-
ters aan de Griffeweg 7. 

Postmasters werkt samen met ver-
voerders zoals DPD, UPS, DHL en 
FedEx, waardoor pakketten en brief-
post over de hele wereld verstuurd 
kunnen worden. 

Ook biedt Postmasters uitgebreide 
printmogelijkheden voor bijvoorbeeld 
scripties, flyers, posters (groot for-
maat) en visitekaartjes. Op pc’s met 
Photoshop, Indesign en Illustrator kan 
de klant zelf een ontwerp maken en 
het bestand meteen printen.

Binnenkort gaat Postmasters funge-
ren als Kialapunt. Dan kunt u er aan-
kopen die zijn gedaan bij webshops 
van bijvoorbeeld H&M, V&D, Hema 
en De Bijenkorf retourneren. Post-
masters is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur.

THE PASSION IN DE OOSTERPOORT

Op donderdag 17 april werden de laatste uren van het leven van Jezus hervertelt, bij ons in de Oosterpoort en in het centrum van Groningen

Micha Steenbergen van Postermasters aan de Griffeweg doet aan wereldwijde verzending

Foto RN
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Op zaterdag 12 april werd tijdens de jaarlijkse Lentekriebelsactie weer een mooie oogst aan zwerfvuil verza-
meld. Oosterpoorters uit de Nieuwstraat, de Verlengde Nieuwstraat, Frederiksplein en het Winschoterdiep ver-
zamelden 24 volle en halfvolle vuilniszakken met afval dat ze op straat en uit de struiken opvisten.

Peukjes en vuurwerkafval voeren elk 
jaar de top 10 in de lijst straatafval 
aan. Maar het kapotte fietslampje is 
bezig aan een opmars: daar zijn er 
steeds meer van op straat te vinden. 
Verder op straat te vinden: planken, 
bouwafval, spatborden, diverse 
fiets- en brommerkettingen, nog een 
kerstboom en de gewone oogst aan 
blikjes, flesjes en andere rotzooi. 

Er werden diverse fietswrakken 
aangetroffen. De fietswrakken zijn 
doorgegeven aan de gemeente. 
Medewerkers van Stadsbeheer heb-
ben deze fietsen voorzien van een 
waarschuwingssticker, waarna ze 
na twee weken worden weggehaald. 
Op gemeente.groningen.nl/fietsen/
fietswrakken-verwijderen staat hoe je 
zelf een weesfiets kunt doorgeven.

MvdF

LENTEKRIEBELS 2014: 24 VUILNISZAKKEN ROTZOOI VERZAMELD
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Twee 4de jaars studenten van de studie Sport en Bewegen van het Alfa 
College hebben grootse plannen; Stephan Kamminga en Ashwin Ma-
nuhutu organiseren in samenwerking met Silo Today van 18 tot en met 
22 juni een heus Beach Event.

Het plein rondom de 
graansilo zal vol-
ledig worden gevuld 
met zand zodat er 
vier dagen lang kan 
worden gesport door 
allerlei doelgroepen, 
van de topsporters van 
Lycurgus tot kinderen 
van de Borgmanschool 
én buurtbewoners. We 
vragen Stephan naar 
de ins en outs van dit 
bijzondere evenement. 

WAT IS DE BEDOELING 
VAN DIT EVENEMENT?
“Wij willen op het plein 
een echt strandgevoel creëren waar 
beachvolleybal en footvolley kan 
worden gespeeld. Daarnaast wil-
len we extra activiteiten organiseren 
om zoveel mogelijk deelnemers en 
publiek te trekken.

Het is de bedoeling om het zand te 
laten liggen tot na de zomer, zodat er 
na ons evenement nog meer activi-
teiten kunnen plaatsvinden. Het plein 
is een prachtige plek die nog niet zo 
bekend is bij Groningers. Wij willen 
het plein meer leven inblazen en de 

mensen in de buurt de mogelijkhe-
den van deze ruimte laten zien.”

WAT GAAT ER PRECIES GEBEUREN?
“Er zijn clinics voor de jeugd in het 
algemeen en van de Borgman-
school, toernooitjes voor bedrijven en 
sponsoren, studenten maar ook voor 
beachvolleybalteams van midden- en 
hoog niveau. Wij lopen allebei stage 
bij Lycurgus, dus zij zullen zeker van 
de partij zijn. Daarnaast willen we 
ook de buurtbewoners er graag bij 
betrekken. Het is de bedoeling om 

iedereen van jong tot oud, klein tot 
groot en amateur tot topsporter erbij 
te betrekken.”

HOE GAAT HET PLEIN ERUIT ZIEN?
“Er zal zo’n 500m3, oftewel onge-
veer 20 vrachtwagens vol met zand 
worden gestort. Daarop creëren wij 
aan de voorkant een footvolley- en 
beachvolleybalveld. Aan de linkerkant 
(vanaf de Meeuwerderweg gezien) is 
er dan plaats voor standjes met eten 
en drinken, daar kunnen mensen een 
beetje relaxen. Rondom het hoofd-
veld aan de voorkant kunnen men-
sen tegen een zandwal zitten om te 
genieten van het mooie spel en het 
lekkere weer (hopen we).” 

HOE GARANDEREN JULLIE DE 
VEILIGHEID?
“Veiligheid naar de weg toe is één 
van de belangrijkste dingen, omdat 
er een kans bestaat dat ballen op de 
weg terecht komen. 

Dit willen wij voorkomen door middel 
van pallets die we opstapelen tot een 
soort van tribune en boarding van 
Lycurgus die op het trottoir komt te 
staan ter omheining. Tevens worden 
er vangnetten tussen de lantarenpa-
len gehangen om zo in ieder geval 
de hoge ballen af te schermen van 
de weg en het verkeer.”

CvdL

De toernooitjes voor bewo-
ners vinden plaats op 21 en 
22 juni vanaf 18:00 uur. Wil 
je graag meedoen, vraag 
dan je vrienden, bekenden, 
buren of familie en vorm 
een team van minstens zes 
personen (mannen en/of 
vrouwen). 

Geef je op via beache-
vent2014@hotmail.com. 
De kosten bedragen €5 per 
persoon. Kijk voor meer 
informatie op dames1lycur-
gus.nl/beachevent.

BEACH EVENT 
BIJ SILO TODAY

Schets van de inrichting van het Beach Event
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YVONNE’S EVOLUTIE

Yvonne heeft geen rem, ze gaat dóór! Ondanks tegenslag als waterover-
last, minder klandizie, lastige huurbaas. Yvonne laat zich niet kisten, ze 
zoekt gewoon een nieuwe stek. En die heeft ze gevonden, aan de Oos-
terweg nummer 67.

PAARS MET ROZE, YVONNE’S 
BEAUTYSALON EN SNUISTERIJEN
Het nieuwe verblijf van Yvonne is 
kleurig, het paars geverfde pand 
past haar prima. Binnen zacht pastel 
paars, veel hout en… gezelligheid. 

Die komt ook van de 'snuisterijen', de 
kadoartikelen op de houten stellin-
gen. Want eens een winkelier… Ze 
heeft als kind al meegeholpen in de 
dierenspeciaalzaak van haar ouders 
in Eelde. Dat ondernemersbloed zit 
er nog steeds, al koos zij duidelijk 

voor een andere branche. Zo gruwt 
ze nog van de vieze luchtjes van de 
dierenhokken die ze moest schoon-
maken. De vijf katten in haar huis in 
Anloo houden het gelukkig netjes. 

ONDER DE DOUCHE MET LAVENDEL
Naast alle reguliere behandelingen 
kan de doorgewinterde drogiste/ 
schoonheidsspecialiste tegenwoordig 
ook overweg met aromatherapie. 
Trots toont ze het rek met aromathe-
rapie producten. Ze zijn allemaal na-
tuurlijk en dat is juist wat de 'mensch' 

nodig heeft. Chemische produkten 
neemt ons lijf niet makkelijk op, 
natuurlijke wel. Als je gestresst bent: 
neem een douche met haar lavendel, 
werkt als een tierelier. 

VERBOUWING MET TRANEN
Het pand waar Yvonne zit was tot 
voor kort nog de plek waar Sjoerd 
Wildschut zijn vuurwerk verkocht. Hij 
is vorig jaar helaas overleden, zijn 
vrouw Giny woont er nog boven. 

De twee dames hebben elkaar 
gevonden tijdens het meermalen kof-
fiedrinken aan de Meeuwerderweg. 
Het was niet meer dan natuurlijk dat 
Yvonne haar intrek nam in het pand 
aan de Oosterweg, na goed overleg 
met de familie. Yvonne’s man is flink 
aan het klussen geweest, er is nu 
een behandelruimte en kantoortje. 
De voormalig vuurwerkopslagruimte 
is de huidige voorraadruimte van 
Yvonne. 

VAN VROEGER NAAR NU
Yvonne wordt bijgestaan door haar 
trouwe personeelslid Anoesjka 
die ook al 15 jaar met haar werkt. 
Yvonne zelf werkt al sinds 1988 in de 
Oosterpoort, eerst als stagiare bij de 
D.A. Mulder. 

Die zaak aan de Meeuwerderweg 
heeft ze in de bloeiperiode overgeno-
men en het is heel lang goed ge-
gaan. Tot de crisis en de concurrentie 
van grote ketens als Kruidvat en Etos 
te hevig werd en internetbestellingen 
schering en inslag. Ze heeft eieren 
voor haar geld gekozen, lichaams-
behandelingen zoals eeltknobbels 
verwijderen en epileren kan je niet 
bestellen via het internet.

Yvonne is op maandag dicht, op 
zondag in overleg aanwezig. De rest 
van de dagen is ze open van 10:00 
tot 18:00 uur. Wil je een behandeling, 
bel dan of kom gezellig langs aan 
de Oosterweg nummer 67. Telefoon-
nummer: 06-47384754. 

En binnenkort gaat haar nieuwe 
website online!

AvdB

Yvonne voor haar nieuwe beautysalon aan de Oosterweg
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DATEN, ETEN EN LEEFBAARHEID: “MAG IK JE BINNENKORT EENS BELLEN?”

Er waait een lekkere lenteluwte door de Oosterpoort. Daarbij lijkt het 
ook nog eens of de buurt de wind mee heeft. Volgens de ‘leefbaarheid 
en veiligheidsmonitor’ van de gemeente Groningen vinden bewoners de 
Oosterpoort een prachtige plek om te wonen: grootste probleem is het 
vinden van een parkeerplek voor je auto. Met ‘de sociale samenhang’ zit 
het volgens de monitor ook wel goed. Uitgerekend in die Oosterpoort 
ontstond het idee om buurtbewoners en organisaties nóg dichter bij 
elkaar te brengen om de wijk nóg aantrekkelijker te maken. Het idee 
hiervoor komt van het Buurtoverleg van de Oosterpoort. In een aantal 
stappen zet het Buurtoverleg uiteen wat het wil bereiken en hoe ze dat 
gaat aanpakken.

STAP 1. JE BEDENKT ALS 
BUURTOVERLEG VAN DE 
OOSTERPOORT DAT HET ANDERS 
MOET! 
Voorzitter Ruurd de Boer: “Het 
Buurtoverleg heeft de laatste tijd 
een andere insteek gekregen, we 
letten steeds minder op wat er niet 
goed gaat en steeds meer op wat er 
mogelijk is. We willen meer de wijk 
in! Samen met jullie buurtbewoners 
en organisaties uit de buurt het nog 
beter, gezelliger en mooier, kortom 

leefbaarder maken in de Oosterpoort. 
Om te beginnen leek het ons een 
goed idee alle mensen die al wat 
doen in de buurt eens bij elkaar te 
brengen.”

STAP 2. JE BUNDELT JE KRACHTEN 
EN JE MAAKT EEN PLAN!
Leontien Hagevoort, Rudi Niemeijer, 
Margreet Schaaf en Ruurd de Boer 
zijn gelijkgestemden. Zij richten een 
club op, de ‘BBBB’ en formuleren een 
doelstelling in drie delen: op korte 

termijn zorgen dat organisaties en 
ondernemingen weten van elkaars 
bestaan; op de middellange termijn 
zorgen dat ze elkaar leren kennen en 
op de langere termijn zorgen dat ze 
met elkaar gaan samenwerken.

STAP 3. HET REALISEREN VAN HET 
EERSTE DEEL VAN JE DOEL.
Om ervoor te ‘zorgen dat organisa-
ties en ondernemingen weten van 
elkaars bestaan’ organiseren de vier 
een kennismakingsborrel: de BBBB 
oftewel de Breed Buurtoverleg Brain-
storm Borrel! Plaats Poortershoes, 
datum donderdag 10 april 2014. 
Bijna tachtig organisaties en onder-
nemingen worden uitgenodigd.

STAP 4. DE BBBB GEEFT ZELF HET 
GOEDE VOORBEELD 
De BBBB gaat heel gemakkelijk de 
samenwerking aan met onder andere 
de gemeente Groningen, het Prins 
Claus Conservatorium, het Poor-

BBBB 
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tershoes en woningbouw corporatie 
Nijestee. Het Poortershoes zorgt 
voor de drankjes op de kennisma-
kingsborrel, het conservatorium voor 
de muziek, Nijestee en de gemeente 
voor sprekers en een gesprekslei-
der, en de laatste twee delen in de 
kosten.

STAP 5. DE BREED BUURTOVERLEG 
BRAINSTORM BORREL
De borrel is gezellig (ja!) en infor-
matief: de historie van de wijk de 
Oosterpoort wordt belicht door Richte 
Lameris. Er is lekker eten en drin-
ken en er is speeddaten! Al noemt 
het BBBB dat voorzichtig speedin-
terviews. Mensen en organisaties 
die elkaar niet of nauwelijks kennen 
gaan met elkaar in gesprek. Er zijn 
vier gespreksonderwerpen: Wat doet 
jouw organisatie (1), wat wil/kan jouw 
organisatie (2), wat heeft jouw orga-
nisatie nodig (3), wat kunnen we als 
organisaties samen (4)

STAP 6. WAT LEVERT HET OP?
Er komen 39 belangstellenden af op 
de borrel, zij vertegenwoordigen 21 
organisaties. De meeste deelnemers 
voeren drie tot vier speedinterviews 
met andere genodigden. Tijdens 
de speedinterviews beantwoorden 
de deelnemers de vier vragen die 
de basis vormen van de gesprek-
ken (Wat doet jouw organisatie (1) 
etc.) Zij gebruiken daarbij speciale 

antwoordformulieren en plakken een 
voorbedrukte sticker met alle contact-
gegevens van de gesprekspartner 
ernaast. Kun je de volgende dag bij 
wijze van spreken gelijk een mail de 
deur uit doen met de boodschap: 
“Hé, wij hebben gisteren gesproken 
bij de BBBB en nu dacht ik…”

STAP 7. GEEN BREED 
BUURTOVERLEG BRAINSTORM 
BORREL ZONDER GEELTJES!
Er worden zaken gedaan op de 
BBBB, contacten gelegd, plan-
nen gesmeed en samenwerkingen 
verkend. De BBBB vraagt de deel-
nemers om ideeën die daarbij naar 
voren komen zoveel mogelijk te note-
ren op zogenaamde ‘geeltjes’. Op het 
moment dat deze Oosterpoorter bij 
u op de deurmat valt is de BBBB die 
ideeën, plannen en opmerkingen aan 
het samenvatten in een overzichtelijk 
verhaal. Dat verhaal wordt binnenkort 
aan deelnemers en belangstellenden 
gepresenteerd.

STAP 8. U AAN ZET!
Er komen nog vervolgbijeenkom-
sten, verschillende organisaties zijn 
al bezig om gezamenlijke plannen 
te ontwikkelen en uit te voeren, 
maar dat kunt u als inwoner van de 
Oosterpoort en/of vertegenwoordiger 
van een organisatie zelf ook. Daarom 
nog een laatste tip. Woningbouw-
corporatie Nijestee is ook aanwezig 

op de BBBB. Marieke Zomer van 
Nijestee legt uit waarom: “Nijestee wil 
burgers uitnodigen mee te denken en 
om mee te doen in de wijk. De wijk 
leefbaarder maken. Als buurtbewo-
ners elkaar kennen en samen dingen 
doen komt dat de wijk ten goede. We 
zijn erg gericht op schoon, heel en 
veilig. Ook Nijestee heeft daar baat 
bij: Als een wijk leefbaar is kun je het 
huizenbestand makkelijker verhuren.”

Nijestee heeft ook een fonds in het 
leven geroepen dat mensen onder-
steunt die iets leuks willen onderne-
men in de Oosterpoort om de wijk 
leefbaarder te maken: het zogenaam-
de leefbaarheidsfonds ‘de Komeet’. 
Een voorbeeld: het 150-jarig bestaan 
van de Brandenburgerbuurt wordt 
binnenkort door die buurt gevierd, 
mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het leefbaarheidsfonds 
‘de Komeet’.

Dus heeft u samen met anderen, 
alleen, of met een of meer organi-
saties plannen om iets binnen de 
Oosterpoort te doen, waar volgens 
u andere wijkbewoners ook iets aan 
hebben, laat het ons weten via 
buurtoverleg@gmail.com en kijk ook 
eens bij stichting de Komeet 
stichtingdekomeet.nl naar mogelijk-
heden om uw plannen indien nodig te 
financieren.

Klaas Kloosterman

VIDEO
Van de Breed Buurtoverleg 
Brainstorm Borrel is door Nijestee 
verslag gedaan op hun site. Een 
korte video is terug te vinden op 
YouTube: zoeken op ‘Speeddaten 
in de Oosterpoort’.

De deelnemers wisten elkaar goed te vinden tijdens de speedinterviews

Er vonden geanimeerde gesprekken plaats
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RIA GROEN, ACTIEVOERSTER PUR SANG

De jaren zeventig en tachtig waren roerige tijden in de Oosterpoort. De 
bewoners hadden zich verenigd in allerlei actiegroepen samen met de 
wijkraad, de voorloper van het latere Buurtoverleg en de VHO (vereni-
ging huiseigenaren Oosterpoort) tegen sloop en verkrotting en tegen 
de chemische fabriek Aagrunol aan het Winschoterdiep. Toenmalig wet-
houder Max van den Berg wilde de wijk platgooien. Gelijktijdig werd in 
het cultuurcentrum elk jaar een feest aangeboden voor en door de wijk-
bewoners.

HET OOSTERPOORTLIED
Ria (52), geboren en getogen aan het 
Winschoterdiep, herinnert zich het 
Oosterpoortlied nog goed. Ze komt 
uit een gezin met vijf kinderen, het 
actief zijn in de wijk is haar met de 
paplepel ingegoten. Het protestlied 
is geschreven door haar en haar zus 
Meia en gezongen in de eerste revue 
die in 1973 in het Cultuurcentrum 
plaatsvond. Veel later organiseerde 
men een groot wijktheaterfeestweek 
van 30 april tot 5 mei 1979 met onder 
andere theatergroep ‘The Bruvvers’; 
een Engels gezelschap uit de Gro-
ningse zusterstad Newcastle. 

ZINDERENDE ACTIVITEITEN
Het protestlied tegen de dreigende 
sloop werd ook gezongen op een 
drukbezochte feestavond in de 
Oosterpoort, waar een wijkrevue 
werd opgevoerd onder de strenge 
regie van Harm Jan Tuin. Anne Kei-
zer heeft toen met meerdere mensen 
aan het script gewerkt. 

Het werd begeleid door een orkest 
met Addy Scheele achter de piano. 
In de revue werd nagespeeld hoe het 
er in de wijk aan toe ging. Vaslovsky 
vertoonde er een fotoreportage. 
Wethouder Max van den Berg, die 
inmiddels wat meer sympathie bij de 
bevolking had gekregen, speelde er 
een Franse troubadour, ‘Frederic’ in. 
Het zinderde van de activiteiten in 
café’s, buurthuizen, speeltuinen en 
scholen. De wijk hing vol met slingers 
en overal werd gedanst en muziek 
gemaakt, er vond zelfs een optocht 
van verklede mensen door de straten 
plaats. 

Ria vertoonde haar kunsten met 
vele anderen met korte sketches en 
liedjes. Haar vader maakte de de-
cors. Het was een leuke tijd met veel 
saamhorigheid.

ANNIE
Terwijl Ria nog een shagje opsteekt 
vertelt ze: “Annie was een oudere 
dame die ook meedeed aan de 
revues. Zij was nogal kort door de 
bocht. Als Harm Jan, de regisseur, 
een afspraak wilde maken, zei An-
nie: ”Din bin k ter nait, dan mot ik 
snert koken veur mien zeun.” Harm 
Jan:”Wat zegst doe?” Annie: “Hest 
mie wel heurd toch.” Harm Jan: ”An-
ders schrief ik die zo de revue oet”. 
Annie: “Ach vaal toch dood”.

DE ONAFHANKELIJKE STAAT
In 1978 werd De Onafhankelijke 
Staat Oosterpoort uitgeroepen. De 
buurt werd gesloten voor sloopgrage 
‘buitenlanders’. Bij de toegangswe-
gen tot de wijk namen grensposten 
hun posities in. Alleen met een pas-
poort die eerder uitgereikt was kon-
den de posten gepasseerd worden.

Een delegatie wijkbewoners, waar-
onder Ria, vertrok met een bus naar 
Den Haag om met de minister van 
Ruimtelijke Ordening te overleggen 
over de geplande sloop. 

Toen ze terugkwamen in de wijk 
stonden honderden bewoners ze toe 
te juichen.

DE AAGRUNOLFABRIEK
“De Aagrunolfabriek vervaardigde 
gewasbestrijdingsmiddelen waardoor 
er een grote stankoverlast ontstond”, 
aldus Ria. “We ademden een vieze 
lucht in en we gingen er van hoesten 
en sommigen kregen huiduitslag. 
We organiseerden dan weer een 
protestactie samen met ons gezin en 
andere wijkbewoners. In 1983 ging 
de fabriek dicht en in 1987 werd de 
grond van zwaar vervuilende stoffen 
gesaneerd.”

DE STADSVERNIEUWING
“De aanpak van de wijk, renovatie, 
met subsidie van de gemeente en 
sloop, kende vele ups en downs. 
Vele overleggen met de gemeente 
en onderzoeken passeerden de 
revue. Het ging het Buurtoverleg niet 
snel genoeg. Zij richtten in 1982 de 
Goed-Zat-Aktie op, met als resultaat 
het Goed-Zat-boek, het onthullen van 
een klaagmuur bij de Polderij en het 
organiseren van een tribunaal. Uit-
eindelijk werd er consensus bereikt, 
wat inhield dat een aantal woningen 
gerenoveerd zou worden. Maar ook 
sloop in sommige straten en nieuw-
bouw, zoals de Palmslag, de Polder-
straat en de Oliemuldersweg en het 
latere Kwintterrein, de Meeuwen en 
de Linie in het huidige Europapark.”

Ria heeft veel meegemaakt en vond 
het beslist ook een hele fijne tijd. Ze 
had het niet graag willen missen. Ze 
vindt de mensen nu meer op zichzelf 
en er is weinig saamhorigheid. Wie 
weet wordt ooit nog eens het Ooster-
poortlied gezongen.

A.F.

Grenscontrole in de Onafhankelijke Staat Oosterpoort
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1 2 7 3

2 4 3

3 9 2 1

4 9 6 8

5 5 6 9 7

6 6 1 3 8

7 5 1 6

8 2 4 4

9 5 8

10 1 7

11 3 2 9 7

12 8 4

13 6 2

14 5 5 4

15 2 1 7

16 5 3 1

17 6 4 8

18 4 2 3

19 9 7

20 8 1 8

21 3 1 7

22 4 5 2

1. Iemand die vaardig de delete-
knop gebruikt. (10)

2. Studie waarvoor je heel wat moet 
slikken. (9)

3. AEX zonder poespas. (10)
4. Studiehuis in de bossen. (7)
5. Instelling waar B&W krediet 

heeft. (11)
6. Studerend familielid, enigszins 

tweeslachtig. (9)
7. Staatloze hoogvlieger aan de 

RUG. (10)
8. De lust tot zingen. (11)
9. Mopperen hoewel ze de eerste-

jaars hoogachten. (8)
10. Vervelende universitaire mede-

werker. (6)
11. Producent van maatwerk. (13)
12. Bijzondere student met een pro-

these. (9)
13. Heeft, vanwege het feest, wel zin 

in een borrel. (6)
14. Heeft een vogel om reclame te 

maken én hogerop te komen. 
(15)

15. Weet alles van Hollywood. (14)
16. Stuk van een slagtand. (6+5)
17. Dat wiskundig product vormt een 

bestuurlijke eenheid. (9)
18. Met een duimstok hoef je niet 

meer naar college. (5+2+5)
19. Raat. (5)
20. Heel erg steil. (10)
21. Neemt illegaal bezit van de bo-

venkamer. (12)
22. Voor Thea’s partner is het van-

zelfsprekend. (11)

Na het correct invullen van de crypto-
filippine kunt u in de grijze vakjes een 
uitdrukking lezen. Die volstaat als 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters. De oplossing moet uiterlijk op 
zondag 1 juni aanstaande binnen zijn 
bij de redactie van De Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 

o.v.v. Cryptofilippine nr. 10. 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.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 9 
1. Meubelboulevard 2. Herrijzenis 3. 
Witte donderdag 4. Openbaring 5. 
Doornenkroon 6. Judaskus 7. Een 
eitje zoeken 8. Laatste avondmaal 
9. Kruiswoordpuzzel 10. Loman 11. 
Kijkcijferkanon 12. Goede vrijdag 
13. Romein 14. Bloemetjesmarkt 15. 
Bach 16. Koralen 17. Kruisdood 18. 
Evangelist 19. Vismarkt 20. Beau 
21. Paasmaandag. De oplossing is: 
BEDANKT VOOR DIE BLOEMEN.

De winnaar van Cryptofilippine 9 is 
Leontien Spoelstra uit de Verlengde 
Nieuwstraat. Gefeliciteerd!

CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 10

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van € 20,-, 
ter beschikking gesteld door Coop 
Meeuwerderweg.4∞
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Wilt u meer natuur in de straat, 
maar heeft u geen voortuin? Dan 
kunt u een geveltuin aanleggen of 
boomspiegel inplanten. 

De gemeente heeft een aantal spel-
regels opgesteld waaraan de aanleg 
en het onderhoud van een geveltuin 
moet voldoen. Even de rolmaat erbij 
voor het beste resultaat. 

Een geveltuin is maximaal 45 cm 
diep (anderhalve stoeptegel). Er 
moet voldoende trottoirbreedte 
overblijven voor voorbijgangers, 
tenminste 150 centimeter. De beplan-
ting mag niet zover overgroeien dat 
voorbijgangers er last van hebben.

WAT WEL EN NIET KAN…
Lourens Stiekema vertelt dat de 
meeste mensen wel snappen dat ze 
geen grote bomen in de geveltuin 
moeten planten. Logisch ook dat een 
brede struik overlast kan veroorza-
ken of een hoge boom die het licht bij 
buren wegneemt.

Als het de spuigaten uitloopt worden 
bewoners aangesproken en verzocht 
de boel weer in orde te maken. Doen 
ze dat niet dan draaien ze op voor 
de kosten van het onderhoud/verwij-
deren. Gelukkig is dit laatste vrijwel 
nooit nodig. De aanleg van een 
geveltuin kan eventueel door stads-

beheer geregeld worden, inclusief 
‘opsluitbandje’ om de tegels rondom 
de geveltuin netjes in te sluiten en 
niet te laten verzakken. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 

de heer Stiekema bij de Dienst RO/
EZ Stadsbeheer. Via e-mail of bellen: 
050-3678910.

NIJESTEE EN PATRIMONIUM
Beide woningbouwverenigingen 
vinden een geveltuintje prima mits 
er voldaan wordt aan de spelregels 
van de gemeente. Bij wisseling van 
bewoners wordt de nieuwe bewoner 
altijd gevraagd of diegene de gevel-
tuin en het onderhoud ervan over wil 
nemen, zo nee dan wordt het tuintje 
weer trottoir.

Nijestee is groot voorstander van 
meer groen in de wijken en heeft 
niet voor niets project Buurt in Bloei 
opgezet. Patrimonium lijkt iets be-
houdender, zij hebben de ervaring 
dat tuintjes niet altijd goed onder-
houden worden. In de Blekerslaan 
is een tuintje verwijderd omdat de 
klimop het schilderwerk aantastte. Bij 
initiatieven van buurtbewoners voor 
gezamenlijke projecten is hen wel 
eens gebleken dat dit helaas maar 
voor korte tijd werd nagekomen. 

WELK GROEN VOOR MIJN TUINTJE?
Wie hulp nodig heeft bij het aanleg-
gen kan een afspraak maken met 
Maaike Kuipers. Zij heeft zich al 
eerder in deze krant aangeboden als 
betrokken groene wijkbewoonster. Zij 
kan u adviseren over beplanting en 
onderhoud van (alléén) uw voortuin-
tje. Haar telefoonnummer is: 050-
3129740 of 06-18281477.

AvdBOp 18 april in het Poortershoes, starring vlnr Renske, Selma, Verona, Layla, juf Daniëlle, Julia

TONEELSTUK IK EN DE BUURT
Foto EWD

Stadsbeheer plaatst een opsluitbandje

MEER GROEN IN DE STRAAT? 
GEVELTUINTJE VOOR HET HUIS
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ONTWIKKELING VAN HET SPOOR 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 23 april werd door ProRail een 
toelichting gegeven op de plannen voor de veranderingen aan het spoor 
tussen het Hoornse Diep en het (nieuwe) opstelterrein aan de Rou-
aanstraat, die tussen 2015 en 2020 zullen worden uitgevoerd. 

NIEUW OPSTELTERREIN
Het is de bedoeling dat het empla-
cement achter het station verdwijnt 
en er een nieuw opstelterrein bij de 
splitsing van het spoor naar Assen 
en Hoogezand-Sappemeer komt (net 
over de gemeentegrens in Haren). 
Vanaf het nieuwe opstelterrein naar 
het hoofdstation komen vier sporen; 
twee zijn er voor Arriva en twee voor 
de NS. Deze sporen lopen zon-
der wissels door, alleen tussen het 
opstelterrein en station Euroborg 
zullen er wissels komen om van NS-
spoor op het Arriva-spoor te komen. 
Tussen station Euroborg en het 
hoofdstation worden er vier wissels 
in het Arriva-spoor geplaatst zodat de 
treinen van Arriva van spoor kun-
nen wisselen. Deze wissels komen 
volgens de plannen ter hoogte van 
het sportgebouwtje aan de Verlengde 
Lodewijkstraat. De overweg aan de 

Esperantostraat gaat dicht. Er komt 
een fietstunnel wanneer er bij de 
bouw van de ringweg door meeval-
lers geld voor overblijft.

TREINEN VAN ARRIVA EN NS
De treinen van Arriva beginnen hun 
dienst bij station Euroborg; zij hoeven 
dan niet meer te rangeren en komen 
aanrijden vanaf het nieuwe opstelter-
rein. De treinen van en naar Leeu-
warden hebben station Euroborg als 
begin- en eindpunt. In de toekomst 
komt er wellicht een sneltrein naar 
Bremen; er wordt bekeken of die op 
den duur in Leeuwarden kan begin-
nen. De trein van/naar Delfzijl zal in 
de toekomst doorrijden naar Veen-
dam. De treinen van NS rijden over 
eigen spoor naar het Hoofdstation 
en terug; er is geen gerangeer meer, 
zoals nu, maar wel zullen regelma-
tig lege treinen van NS van en naar 

het nieuwe opstelterrein rijden. Er 
zullen in de toekomst meer treinen 
gaan rijden tussen het hoofdstation 
en Euroborg: van 16 treinen per uur 
naar – afhankelijk van de tijd van de 
dag – tussen de 20 tot 30 treinen per 
uur. Volgens de berekeningen blijft 
het geluidsniveau over de nieuwe 
sporen zo’n 1,2 à 10 decibel onder 
het wettelijk toegestane niveau.

HEREWEGVIADUCT
Voor de zomer zal het bestuurlijk 
duidelijk worden of het Herewegvi-
aduct eerst wordt gerenoveerd of 
dat er toch meteen vernieuwd wordt. 
Meteen vernieuwen kan namelijk 
veel verkeersproblemen opleveren 
wanneer dat gelijk gebeurt met het 
andere werk aan het spoor en met 
het werk aan de ringweg. Als er 
eerst wordt gerenoveerd dan zal een 
nieuw viaduct pas omstreeks 2028 
nodig zijn. 

Kijk voor meer plannen en informa-
tie op www.groningenbereikbaar.nl/
spoorzone.

Berend Vis

PRIVÉ COLLECTIE
Inge de Groot 

Katten en fotografie
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DE BUURTKRANT

Wat is er nou fijner dan over de Meeuwerderweg fietsen op je vrije dag 
en dan stoppen bij Yvonne voor een lekker geurtje, een paar boodschap-
pen halen bij de Coöp, eindelijk eens uitgebreid biologisch winkelen bij 
De Ingen, bloemetje bij Harry, mooie fles wijn bij de Mitra en dan op het 
terras van de Merleyn neerploffen voor een verfrissend pilsje?

Ze heeft er zin in vandaag; zo’n fijne 
vrije dag zonder plannen, niks moet 
en alles mag. Ze hoort de brievenbus 
klepperen en verheugd vist ze er de 
nieuwe Oosterpoorter uit. Ha lekker! 
Eerst koffie en de Oosterpoorter. 

Als een wolk voor de zon wordt haar 
humeur verduisterd als ze leest hoe-
veel winkels binnenkort sluiten. Ze 
stapt op de fiets en met eigen ogen 
ziet ze dat het echt zo is, Yvonne 
weg, Harry weg, De Witte Lelie weg. 

Bah, het wordt er niet gezelliger op 
zo. En wat vreselijk voor al die onder-
nemers. 

Maar……. Even verderop……….. 
Trenz is niet weg, maar verhuisd 
naar het hoekpand en wat een prach-
tige zaak is dat geworden! De mooi-
ste bloemen kun je natuurlijk nog 
steeds bij Akkerman kopen. Yvonne 
heeft dan weliswaar de vertrouwde 
zaak niet meer, maar ze is er wel nog 
steeds, het zij nu aan de Oosterweg. 

En het is nog helemaal niet zeker dat 
de Mitra weggaat. Misschien valt het 
toch wel mee allemaal. 

Een week later leest ze in het Dag-
blad van het Noorden hetzelfde stuk. 
“De buurtkrant” wordt aangehaald 
als referentie. Nou mevrouw Rosa 
Timmer, denkt ze, u mag ons best 
bij onze naam noemen hoor! De 
Oosterpoorter. 

En wat haar betreft staat dat voor 
krachtig, sterk, flexibel en er altijd 
weer bovenop komen. 

Dat geldt voor de “buurtkrant”, voor 
de Oosterpoorter ondernemers en 
ook voor de bewoners zelf.

XXXBOE

ZAKENNIEUWS

KEMA GEKEURD

Voor meer gezondheid kunt u 
nu terecht bij In syNergy aan de 
Parklaan 34 in Groningen, waar 
Martijn Kema zich als acupunctu-
rist en chiropractor heeft geves-
tigd.

Zijn behandelingen vallen voor 
vergoeding onder de aanvullende 
verzekeringspolissen voor alterna-
tieve geneeswijzen.

MULTIDISCIPLINAIR
Kema studeerde Biomedische We-
tenschappen aan de RUG, chiroprac-
tie in Engeland en bekwaamde zich 
in de Classical Chinese Medicine – 
o.a. acupunctuur – in China, Enge-
land en Nederland. “Het unieke van 
In syNergy is de multidisciplinaire 
aanpak van zowel de mechanische 
als de energetische kant van de 
mens,” stelt Kema. “Na een intakege-
sprek en gericht onderzoek bespre-
ken we samen de diagnose en het 
herstelplan.

Je krijgt een individuele, volledig op 
jouw persoon afgestemde behande-

ling. Veel patiënten hebben reeds 
jaren klachten of hebben van alles 
geprobeerd en zijn dan echt verrast 
als ze ontdekken dat hun gezondheid 
wél te verbeteren is.”

CHIROPRACTIE
Kundig, aandachtig en opvallend 
open behandelt Kema zijn patiënten. 
Zowel preventief als voor een scala 
aan klachten kun je bij hem terecht: 
o.a. bekkeninstabiliteit, rug- en nek-
klachten, hoofdpijn, hernia, ischias, 
spasmen, tintelingen, zenuwpijn, 
allergie, problemen met de afweer, 
vruchtbaarheidsproblemen bij de 
man en de vrouw, enzovoorts.

“Bij chiropractie stimuleren we het 
zenuwstelsel, zodat spieren kunnen 
ontspannen, gewrichten beter bewe-
gen en pijn vermindert,” zegt Kema. 
“Met acupunctuur brengen we de 
totale persoon weer in balans. Blok-
kades worden opgeheven waardoor 
het natuurlijke herstelproces optimaal 
kan verlopen. 

Pijn uit zich lang niet altijd op de 
plaats van de achterliggende oor-
zaak. Daarom kijkt In syNergy vanuit 
verschillende invalshoeken naar de 
symptomen. Verlichting van pijn is 
belangrijk, maar de oorzaak aanpak-
ken legt de basis voor duurzaam 
herstel.”

TER KENNISMAKING
Nieuwsgierig of In syNergy jou kan 
helpen? Een kennismakingsgesprek 
is zo geregeld, vrijblijvend en gratis.

Kema is geregistreerd bij de Neder-
landse beroepsverenigingen. In sy-
Nergy is bereikbaar op 06-27972340, 
www.insynergy.nl en www.martijn-
kema.nl.

In syNergy

Martijn Kema van In syNergie
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter 
maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in 
een van de vele hoekhuizen in onze wijk. In deze afle-
vering is dat bij Nico Barelds (32) en Els Klok (27), op 
de hoek van de Oosterweg en de Sophiastraat. 

Nico heeft een bedrijf in sierbestrating, www.gibu.nl en 
werkt veel in Drenthe. Els werkt bij SpeelGoedNL, een 
groothandel gespecialiseerd in Lego. Ze is teamleider 
van de vestiging in Bunde.

HOE LANG WONEN JULLIE HIER? 
Nico: ‘”Ik woon hier inmiddels drie jaar.” Els: “En ik nu 
ruim een jaar.” Nico: “Voordat ik dit huis kocht woonde ik 
een half jaar in de Korte Nieuwstraat. De gezelligheid en 
de gemoedelijkheid in de buurt spraken me aan. Ik heb 
toen bewust in deze wijk naar een huis gezocht.” Els: 
“Het leeft hier wel een beetje, door de vele winkels, de 
studenten en andere bewoners bij elkaar, dat maakt het 
leuk. Bovendien zit je hier vlak bij het centrum, dat is ook 
prettig. En je bent zo de stad uit.” Ze vertelt dat ze veel in 
Bunde werkt, waar het hoofdmagazijn van SpeelGoedNL 
zit. “Maar over een tijdje kan ik op de fiets naar mijn werk, 
want we zijn bezig met een winkel hier in de stad, op een 
van de bedrijventerreinen. De bedoeling is dat we daar 
begin 2015 opengaan.” 

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK?
Nico: “Heel gemêleerd, dat is leuk. Ik sta hier tegenover 
regelmatig even met de fietsenmaker de buurtroddels 
door te nemen, je hebt de Rima, er wonen veel studenten 
in dit stukje en dan is er de overbuurman nog, die is de 
hele dag dronken. Het leeft wel zo’n beetje hier.” En dan 
vertellen ze over een tijdje terug, toen er brand was bij 
de onderbuurman, een verdieping lager. Els: “Ik zat hier 
in de kamer, de schuifdeur was dicht en toen ik die open 
deed bleek het huis al vol met rook te staan.” Nico: “De 
buurman had een pannetje op het vuur laten staan. De 
brandweer ontdekte dat de buurman een forse wietplan-
tage in zijn huis had aangelegd. Het was een aardige 
buurman, maar ik slaap wel rustiger nu hij daar niet meer 
woont.” 

HEBBEN JULLIE HIER VEEL GEKLUST? 
Nico: ”Nee, wat je hier ziet heeft de vorige bewoner 
allemaal gedaan. Ik zocht een huis waar ik zó in kon 
trekken.” Hij gaat voor tijdens een rondleiding door het 
slim ingedeelde appartement met de hoge lichte woon-
kamer met karakteristieke zolderbalken, een moderne 
badkamer waar de wasmachine en droger achter schuif-
deuren zijn weggewerkt en een slaapkamer waar onder 
het bedpodium slimme kastruimte is verstopt. “Het enige 
dat ik zelf heb gedaan is de balkonvloer” zegt Nico en 
hij laat het zonnige balkon zien met een perfect gelegd 
tegel-mozaïek. Hij vertelt dat hij in zijn studententijd als 
bijbaan sierbestrating aanlegde. “Dat vond ik leuk werk. 
Ik heb na mijn studie marketing bij de ABN Amro gewerkt 

en bij de Grontmij. Maar op een gegeven moment ben ik 
voor mezelf begonnen met sierbestrating. Ik doe het hele 
pakket, ontwerp, grondverzet, alles.”

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK? 
Els: “Misschien nog eens een andere supermarkt.” Nico: 
“Dat er winkels sluiten, dat vind ik heel jammer. Ik hoop 
dat er weer wat winkels bijkomen, ook hier zou dat goed 
zijn. Ik vind deze straat echt geschikt voor kleine winkels 
en startende bedrijven. Op veel panden aan de Ooster-
weg zit een winkelbestemming, dat biedt mogelijkheden.”

WAT IS JULLIE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?
Els: “Dat is die prachtige tuin daar in de Mauritsstraat. 
Zo’n mooie stille plek, echt prachtig. Eigenlijk komen we 
daar ook veel te weinig.” 

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG WONEN?
Els: “Ja, ik denk ’t wel”. Nico: “We zijn heel erg blij hier. 
Het hangt er vanaf, als er kinderen komen zullen we na 
een tijdje misschien toch wat anders moeten zoeken.” 

Mirjam van der Feen

KOEK                  OP DE HOEK

Els Klok en Nico Barelds van hoek Oosterweg en Sophiastraat
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INFORMATIEMARKT 
GRONINGEN SPOORZONE

DINSDAG 20 MEI
In de Puddingfabriek in Groningen. 
U kunt zich tussen 16:00 en 20:00 
uur laten informeren over de plannen 
voor het hoofdstation en het spoor 
tussen Haren en CS Groningen. 

CBK GRONINGEN, 

10 MEI TOT EN MET 15 JUNI 2014 
Derde editie DesignXPO in Gronin-
gen. Het programma bestaat uit ten-
toonstellingen en activiteiten. Thema: 
ambacht en vakmanschap. Trompsin-
gel 27. Meer info www.designxpo.nl.

BUURTOVERLEG

MAANDAG 19 MEI
Poortershoes, aanvang 20:00 uur. 
Overige data: 16 juni, 1 september, 
20 oktober en 1 december. Informatie 
via buurtoverleg@gmail.com.

OOSTERPOORTER 
DIGITAAL ONTVANGEN

GRATIS DIGITAAL ABONNEMENT
Opgeven op www.deoosterpoorter.nl.

TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer 112 • Politie/wijkagent 
0900-8844 • Borgmanschool 050-
3128674 • Speeltuin 050-3124585 • 
Poortershoes 050-3131141 • Mi-
lieudienst 050-3671000 • Meldpunt 
Overlast 050-5875885 • Meldpunt 
Stadsbeheer 050-3678910 • Zorglo-
ket 050-3674200 • SoZaWe 050-
3675000 • Apotheek Oosterpoort 
050-3121030.

HUISARTSEN
dr. Filius 050-3128739 • dr. Dijkman-
Hanke 050-3128216 • dr. Niewold 
050-3134102 • huisartsenpost 0900-
9229.

POORTERSHOES

WOENSDAG 4 JUNI
Mediteren is makkelijk. Na een korte 
cursus kan je zelfstandig thuis me-
diteren. Een techniek die uitgebreid 
onderzocht is op zijn goede effecten.

Wilt u meer weten: woensdag 4 juni 
is er in het Poortershoes een infor-
matieavond over TM. Aanmelden bij 
Sjoerd Vos: iwcvos@gmail.com of 
06-38180225.

SPEELTUINVERENIGING

IEDERE MAAND AANVANG 20:00 UUR
• iedere maandag klaverjassen 

en sjoelen (er kunnen nog leden 
bij!);

• iedere dinsdag tafeltennis club;
• iedere woensdag bingo;
• 1e donderdag koppelkaarten;
• 2e donderdag bloemschikken;
• laatste dinsdag creatieve club;
• 1e zaterdag kinderdisco van 

18:30 tot 19:30 uur 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,-

CONCERTEN STERREBOS 
LIVE 2014

18 MEI, 15 JUNI, 20 JULI, 17 
AUGUSTUS EN 21 SEPTEMBER
Van 14:30 tot 16:30 uur in de muziek-
koepel in het Sterrebos.

SERVICE

KROEG VAN KLAAS

ZATERDAG 17 MEI 
Fusion G-Lab (pop).

ZONDAG 18 MEI 
Afrika Jam Cafe, aanvang 14:00 uur.

LP-sessie, aanvang 20:00 uur.

DONDERDAG 22 MEI 
Café Unplugged (drie muzikale gas-
ten die met vrienden en vriendinnen 
hele mooie muziek gaan maken voor 
ons.) Komt allen!

VRIJDAG 23 MEI 
Groninger songwriters circle presen-
teert: Muzikantenborrel & Jam-Ses-
sie, aanvang 20:00 uur. Doe mee!

ZATERDAG 24 MEI 
Mannen met Kleintjes (ukelele or-
kest). Feestje!

ZONDAG 25 MEI 
Afrika Jam Cafe, aanvang 14:00 uur.

GSC presenteert: THISSFest, aan-
vang 19:00 uur.

VRIJDAG 30 MEI 
Melodica Pre Party, aanvang 21:00 
uur.

ZATERDAG 31 MEI 
Honeydrippers. Blues zoals blues 
behoort te klinken.

The Honeydrippers bouwen een 
feestje, waar je tot diep in de nacht 
bij wilt zijn.

BUURTWANDELING

ZONDAG 18 MEI 
10:30-12:30 uur Stadswandeling: 
Ontdek de Oosterpoort. 

Start Plein voor De Silo aan de Griffe-
weg. Eind: Nieuwstraat, met bezoek 
aan kunstenaar Frits Casparie. 

Prijs € 8,50 per persoon. Opgave 
050-3131859 of mail naar info@
paulienexcursions.nl.

JAARMARKT 
OOSTERPOORT

ZATERDAG 21 JUNI
U kunt zich aanmelden voor de 
rommelmarkt bij de kop van de 
Oosterpoort. 

Kosten €15 voor 5 meter. Elke 
extra meter kost €3. Van 10:00 tot 
17:00 uur. Aanmelden via 050-
5280046.
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