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Oude, nieuwe en toekomstmuziek
Terugblik op de Jaarmarkt 2014
Poortershoes in de spotlight
Foto Hans van Loenen
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Na een lange warme vakantie is onze wijk ontwaakt uit haar lome
zomerroes. Doorgaande wegen zoals de Meeuwerderweg en de Oosterweg stromen vooral ’s morgens en ’s avonds weer vol met fietsers,
automobilisten en andere verkeersdeelnemers. Met een muziekje
in de oren en een telefoon in de hand zijn ze haastig op weg van of
naar college of werk. Met gevaar voor eigen leven kruisen de jongste buurtbewoners hun pad op weg naar school. Daar helpt geen lief
waarschuwingsbordje tegen…
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Ook de gebouwen zijn weer tot leven gekomen. Op meerdere plaatsen
bruist het van de activiteiten en het Poortershoes opent het nieuwe seizoen
feestelijk met de onthulling van een nieuw kunstwerk op 25 september.
Ook ú bent van harte uitgenodigd om daar bij te zijn. Het is een goede
gelegenheid om kennis te maken met buurtgenoten en eens lekker bij te
praten. Er valt genoeg te bespreken.
In deze Oosterpoorter nemen wij alvast een voorschotje met een artikel
over de afronding van de werkzaamheden aan het Winschoterdiep, de
verschillende buurtfeesten die zijn gehouden en natuurlijk over de Jaarmarkt. Wij hebben daar mooie herinneringen aan. Veel (oud)buurtgenoten
bezochten onze stand. Sommigen met waargebeurde verhalen, anderen
om die ene Oosterpoorter te bemachtigen die nog net aan hun verzameling ontbrak of om een digitaal abonnement af te sluiten. Velen kwamen
langs om kennis te maken en eens lekker bij te praten. Vermeldenswaardig
is het bezoek van Harrie Groenewold, die op het punt stond om onze wijk
te vertegenwoordigen bij de Giro di KiKa. Hij vertelde dat hij € 3126,52
sponsorgeld had opgehaald, mede dankzij een interview met hem in de
Oosterpoorter (na te lezen in het maartnummer op onze website). Het was
een mooie afsluiting van het eerste half jaar. Op naar de tweede helft!
Wij wensen u veel leesplezier en tot 25 september bij het Poortershoes!

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 1 september kwamen de leden bijeen in het Poortershoes.
De vakantie was goed gebruikt voor
het uitzoeken van papieren dossiers, waarvan bruikbare informatie
beschikbaar wordt gesteld aan de
Groninger Archieven. De stapels papier die overal verspreid lagen waren
net opgeruimd toen de eerste gast
arriveerde: ruimtelijk vormgever/beeldend kunstenaar Sander Vermeulen
presenteerde een idee voor een
tijdelijk kunstwerk op het plein van de
Graansilo. Met behulp van contouren
op het plein en transparante beelden
wil hij gaan laten zien hoe het plein
er vroeger uitzag. Het project heet
dan ook Stadse Contouren in de
Oosterpoort. Hij is momenteel bezig
met het verkrijgen van steun van
de gemeente, de buurt en subsidieverstrekkers. In een volgende
Oosterpoorter zal nader aandacht
aan dit project worden besteed.
De volgende gasten die aanschoven
waren Luuk Hajema, Omgevingsmanager projectorganisatie Aanpak
Ring Zuid, en Jeanet Halsema, beleidsadviseur verkeer bij de gemeente. Zij presenteerden een voorstel om
de toenemende verkeersdruk op de
Griffeweg als gevolg van de nieuw
aan te leggen Zuidelijke ringweg te
verminderen. Hun voorstel is om het
knelpunt Griffeweg-Europaweg te

Dit nieuwe kleurrijke logo geeft
het elan weer van het Buurtoverleg anno 2014. Het Buurtoverleg wil met dit nieuwe gezicht
bewoners met elkaar in contact
brengen en initiatieven van bewoners en buurtbedrijven onder de
aandacht brengen.
ontlasten door het opheffen van de
mogelijkheid om vanaf de Sontweg
(vanaf de Ikea) linksaf te slaan naar
de Europaweg. Voor dit linksafslaande verkeer moeten alle overige rijrichtingen met rood stoplicht worden
stilgelegd, wat relatief veel tijd kost.
Het opheffen van deze mogelijkheid
verkort de ‘groen-licht-cyclus’ op
het kruispunt, waardoor het verkeer
sneller kan doorstromen (dus ook het
verkeer vanaf de Griffeweg). Verkeer dat vanaf de Sontweg naar de
ringweg wil zal via de Bornholmstraat
worden geleid. Tweede knelpunt is
de aansluiting van de Barkmolenstraat op de Griffeweg. Het idee is

om daar een soort rotonde van te
maken waardoor het verkeer gemakkelijker kan invoegen. Het Buurtoverleg voegt daar nog een knelpunt aan
toe: Griffeweg-Meeuwerderweg. De
projectorganisatie gaat kijken of daar
ook een oplossing voor te bedenken
is. De maatregelen moeten worden
uitgevoerd voor de bouw van de
Zuidelijke ring begint. Het Buurtoverleg wordt betrokken bij de plannen en
ontwikkelingen.
Na de gastsprekers kwamen de overige onderwerpen van het Buurtoverleg aan bod. Over het Poortershoes
dat de hele buurt van harte uitnodigt
om aanwezig te zijn bij het onthullen
van een kunstwerk leest u elders in
de Oosterpoorter meer. Verder zijn
er regels voor subsidieaanvraag bij
het Buurtoverleg opgesteld. De gemeente trekt zich steeds verder terug
en het Buurtoverleg wil toch graag
helpen om mooie buurtinitiatieven te
ondersteunen. De (gerealiseerde)
begroting is conform planning en
David Zomer heeft aangegeven te
willen stoppen met het Buurtoverleg.
Bedankt voor jouw inzet, David en
geniet van het vaderschap!
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg
aanschuiven, dan bent u van harte
welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 20 oktober om
20:00 uur in het Poortershoes.
EWD

VERNIEUWING HEREWEGVIADUCT WAARSCHIJNLIJK UITGESTELD TOT 2028
Er is een collegevoorstel in voorbereiding, waarin het college wordt
voorgesteld om de vernieuwing van het Herewegviaduct uit te stellen tot
2028. Het project Vernieuwing Herewegviaduct is gerelateerd aan andere
grote projecten om te voorkomen dat er ongewenste verkeersopstoppingen optreden.
Met de op handen zijnde aanbouw
van de Zuidelijke Ring en de herinrichting van het stationsgebied lijkt
het verstandig om de vernieuwing
van het Herewegviaduct uit te stellen.

Wel zal het Herewegviaduct in dat
geval een (tijdelijke) opknapbeurt
krijgen. Het streven is om het voorstel in september aan het college van
burgemeester en wethouders voor
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te leggen. In oktober zou het dan
kunnen worden behandeld door de
commissie en de raad (respectievelijk 8 oktober en 29 oktober). Of deze
planning wordt gehaald hangt vooral
af van de interne besluitvorming
binnen ProRail. Als de benodigde
goedkeuringen van ProRail niet tijdig
worden verkregen, dan zal commissie- en raadsbehandeling plaatsvinden in november.

BETALEN MET PINPAS BIJ NIEUWE
PARKEERAUTOMATEN GRONINGEN
Inmiddels zijn alle parkeerautomaten in onze wijk vervangen. Bij de
nieuwe parkeerautomaten betaalt
u met uw bankpas of creditcard.
Betalen met muntgeld is dan verleden tijd.
De parkeerautomaten in Stad waren
verouderd en technisch afgeschreven. Ook zijn ze gevoelig voor kraak
door het muntgeld dat er in zit.
Deze nieuwe automaten zijn beveiligd tegen fraude met betaalpassen,
zoals skimmen. Verder zijn ze voorbereid op toekomstige mogelijkheden
voor betaald parkeren.

Nieuwe generatie parkeerautomaat

Onze wijk had de primeur. Vanaf half
januari werden hier de eerste vijf
nieuwe parkeerautomaten getest.
Hoewel de transactie iets langer
duurt, zijn volgens de gemeente de
meeste gebruikers tevreden over
het betalen voor parkeren met een
pinpas.
MEER INFORMATIE?

Meer weten over pinparkeren? Kijk
dan op gemeente.groningen.nl/parkeren.
Of bel met het Parkeerbedrijf van de
gemeente Groningen, telefoon 0503678910 (optie 1).

BUURTFEEST ZUIDERPARK

Foto’s Ellen Westerveld
Een nat en gezellig buurtfeest in het Zuiderpark in augustus
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Bo uit groep 7 van de Borgmanschool
aan de Warmoesstraat was
genomineerd voor de ALS Ice Bucket
Challenge. Hij vertelde dit in de klas en
vroeg aan zijn klasgenootjes of ze mee
wilden doen.

r
e
m
m
ijse
g
n
i
g
a
d
uit

En of ze mee wilden doen!! Niet alleen
werden razendsnel emmers en ijs geregeld, maar tevens gingen alle kinderen op
pad om petflessen in te zamelen om de
opbrengst daarvan aan de stichting ALS te
doneren. Op woensdag 3 september was
het dan zover. Om kwart over 9 gooiden 29 moedige

scholieren
en een heel moedige onderwijzer een emmer
koud water, in een ‘water-wave’ over elkaar heen. Zoals
het bij deze ijsemmer uitdaging hoort werden drie nieuwe
mensen genomineerd en uitgedaagd. Gezamenlijk hebben ze gekozen voor hun oud klasgenootje Tjitske, die dit
jaar in Nieuw Zeeland woont, groep 7 van de Vuurtoren
(een vriend van meester Rick is de onderwijzer van deze
groep) en tv bekendheid Gordon.

Foto Andrew Dijkhuizen

Als klap op de vuurpijl werd ook nog eens bekendgemaakt dat de kinderen binnen 5 dagen € 160,- bij elkaar
hadden gekregen om te doneren! Uiteraard zal het
filmpje ook op de verschillende social media verschijnen.
Wat een klasse samenwerking groep 7!!!

Groep 7 staat klaar voor de water-wave van de ijsemmer uitdaging

PF

INGEZONDEN BRIEF
De rijstroken van de snelweg in de nieuwe tunnel tussen het Julianaplein en Europaplein worden extra smal. Dit is om te voorkomen dat
mensen te hard gaan rijden, aldus de projectorganisatie. Daarnaast is
niet alleen de gangbare vluchtstrook geschrapt, maar ook het smalle
vluchtpad voor voetgangers. Stichting Leefomgeving maakt zich ernstig
zorgen: Wie straks in de tunnel vast komt te staan, door pech of een
andere calamiteit, kan geen kant op.
Rijkswaterstaat hanteert een maximumsnelheid van 70 km/u als bij
wegwerkzaamheden de rijstrook
smaller is dan 3.25 meter. In de tunnel mag echter 80 km/u worden gereden bij een breedte van 3.10 meter.
Ook vinden er veel weefbewegingen
plaats. Bovendien is het zicht beperkt
door de sterke helling en bochten in
het parcours.
Dit wordt nog verder versterkt door
plotseling invallend licht en neerslag
door de openingen in het dak van de
tunnel. De kans op een calamiteit is
dus aanzienlijk, en de gevolgen groot
doordat vluchtwegen ontbreken.
Over de zuidelijke ringweg worden
gevaarlijke stoffen vervoerd.

“Als handhaving van de snelheid de
werkelijke reden was zou je verwachten dat de minister op alle snelwegen
de vluchtstrook opoffert en rijstroken
versmalt. Dat levert gratis een extra
rijstrook op, met als bonus betere
handhaving van de snelheid”, zegt
een woordvoerder van de stichting.
“Het is pijnlijk om te zien hoe deze
ingreep wordt verkocht als een verbetering van de verkeersveiligheid.
Een paar zichtbare flitspalen bij de
tunnelingangen zijn immers even effectief om de snelheid te handhaven,
zonder de weggebruikers in gevaar
te brengen”.
De aanpak van de ringweg moest het
doen met een taakstellend budget.
6

Een aantal door de regio gewenste
optimalisaties kan daardoor alleen
worden gerealiseerd als er geld
overblijft. Ook op de kosten voor tunnelveiligheid moest worden bespaard
door de deksels korter dan 250 meter
te maken, waardoor het ontwerp op
papier niet onder de tunnelwetgeving
valt.
Nu blijkt dat er tevens moet worden
ingeleverd op de veiligheid. Tegen
welke onverwachte kosten er tijdens
de bouw wordt aangelopen moet
nog blijken. Deze komen echter voor
rekening van de regio.
“De verbreding van de A7 door de
stad was een verkeerde keuze,
waarvoor bovendien te weinig geld is
gereserveerd”, aldus de woordvoerder. “Groningen verdient beter dan
een kurketrekkertunnel die behalve
armoedig ook nog gevaarlijk is”.
Stichting Leefomgeving
(ingekort door de redactie)

Mirjam van der Feen en Janny Niemeijer (r)

OPGEKNAPTE KADE WINSCHOTERDIEP FEESTELIJK GEOPEND
Op vrijdag 27 juni onthulde wethouder Joost van Keulen samen
met woonbootbewoonster Janny
Niemeijer te midden van veel medebootbewoners een gevelsteen in
de kademuur. Dit markeert het einde
van de werkzaamheden van de gerestaureerde kade aan het Winschoterdiep. De meer dan 70 jaar oude
fundering van de kade is vernieuwd.
Tegelijk zijn ook andere noodzakelijke werkzaamheden meegenomen,
zoals het ophogen van de kademuur,
de aanplant van nieuwe bomen, het
verbeteren van de wegfundering en
het vernieuwen van de nutskasten.
Het voldoet nu volledig aan de voorgeschreven eisen.
ONGEMAK

Volgens Joost van Keulen zal de
naam Oosterhof-Holman, uitvoerder
van het project, nog lang in het geheugen van de buurtbewoners gegrift
staan. Hij refereert aan de bereidwilligheid van bewoners maar ook aan
de overlast: “Elke morgen om zeven
uur draaiden de grijp-, graaf- en
duwmachines van Oosterhof-Holman
op volle toeren. Dat levert natuurlijk
ongemak op. Maar omdat uitvoerder
Martien Holman steeds in gesprek
bleef met de buurtbewoners is alles

in goede banen geleid. Er zijn iepen
gepoot en over fietsstallingen, nutskasten en meerpalen werd duidelijk
gecommuniceerd. Daarom is alles
zeer goed verlopen.” Er klinkt een
daverend applaus.

nicatiemanagement of omgevingsmanagement”, zo gaat Harm verder,
“onzin, want dat was er voorheen ook
al, alleen noemde men het toen niet
zo.”
FLORALINT

Mensen die geïnteresseerd zijn
kunnen ter plekke een diashow
zien over de vele facetten van deze
restauratie. Daarin zien we dat er
ook nog een floralint is gelegd langs
de woonboten, waar de eenden in
kunnen broeden. Harm besluit met
de constatering dat het project zeer
geslaagd is, al zijn er helaas geen
geld, goud of archeologische zaken
gevonden.
Feestelijke opening Winschoterkade

JIP EN JANNEKE TAAL

De algemeen directeur Harm Beerda
spreekt vol vuur over zijn bedrijf. Hij
heeft de veiligheid hoog in het vaandel en noemt dit Winschoterdiepproject zeer geslaagd. De technische
factor maar ook de menselijke kant
speelt een grote rol: “het werk moet
worden uitgevoerd met oog en oor
voor de bewoners.” Ook Martien
wordt nogmaals bejubeld. “Tegenwoordig spreekt men van commu7

PROSIT

Daarna heffen wij het glas en kom
ik zowaar met de onderwaterwerker
Helmich Visscher aan de praat, die
ik aanvankelijk niet herkende in zijn
fris gestreken overhemd en zonder
duikbril of duikpak. Hij wordt omringd
door zijn collega’s, ook ontdaan van
hun helmen en hesjes. Ze houden
wel van zulke feestjes en het bier
smaakt hen goed. Het bleef nog lang
gezellig.
A.F.

8

OP PAD MET PLAYMOBIL
In maart berichtte de Oosterpoorter over de opmerkelijke plannen van
Wieger van den Bos en Margriet Stegmeyer. Ze wilden deze zomer met
hun Mazda volgeladen met Playmobil naar een vluchtelingenkamp aan
de Syrische grens reizen, om kinderen die huis en haard hebben moeten
verlaten een lichtpuntje te bezorgen. Nu de zomer voorbij is zijn wij erg
benieuwd hoe het dit avontuurlijke tweetal is vergaan.
HOE IS DE INZAMELING VERLOPEN?

Margriet: “Stormachtig, mag ik wel
zeggen. De Telegraaf heeft een
artikel over ons initiatief geplaatst en
daarna stroomden de donaties binnen. Mensen uit het hele land stuurden ons spontaan dingen op. We
hebben zelfs een dakkoffer gekregen
van iemand uit Den Haag. Eigenlijk
ging het allemaal vanzelf. We hebben
zoveel gekregen dat het niet eens
allemaal mee kon.”
WELK VLUCHTELINGENKAMP
HEBBEN JULLIE UITGEZOCHT?

Wieger: “We hebben uiteindelijk
gekozen voor een kamp bij de grote
stad Kahramanmaras in Turkije,
zo’n honderd kilometer van de grens
met Syrië. In die regio zitten maar
liefst 40.000 vluchtelingen. Er zijn
ook kampen dichter bij de grens
maar daar is het niet altijd veilig.
Op internet vond ik een site van de
organisatie One Minute die korte
filmpjes heeft gemaakt van kinderen
uit dit kamp, waarin ze onder andere
vertellen over hun toekomstdromen.
Daaruit konden wij opmaken dat het
goed georganiseerd was en er ook
schooltjes waren. Het leek ons een
goed idee om het daaraan te doneren.”

alles en weten het beste hoe ze de
spullen kunnen verdelen.”
HOE KIJKEN JULLIE OP HET
AVONTUUR TERUG?

Wieger: “Het was een schitterende
reis waar we nog helemaal vol van
zitten. We hebben zoveel indrukken
opgedaan, dat we nog bezig zijn om
alles te verwerken. De hartelijkheid
van de mensen heeft ons bijvoorbeeld erg geraakt. In Turkije zwaaide
iedereen naar ons, alsof we beroemheden waren of zo. Heel apart. Ook
was het in juli Ramadan en vonden
wij het heel interessant om te zien
hoe verschillend men daarmee omgaat. Je hebt hardliners en mensen
die wat minder streng in de leer zijn,
maar iedereen was ten opzichte van
ons heel erg tolerant. Het kamp heeft
natuurlijk verreweg de meeste indruk
op ons gemaakt. Je voelt dan echt
de uitzichtloosheid van de situatie
en dat raakt je heel diep.” Margriet:
“Daar sluit ik mij natuurlijk helemaal
bij aan, maar weet je wat ook leuk is
om te vermelden: Van alle donaties
die we kregen hebben we de benzine betaald. Toen we thuiskwamen
hadden we daar welgeteld nog twee
euro van overgehouden. Hoe is het
mogelijk, alles klopte. Alsof het zo
heeft moeten zijn.”

HOE GING HET TER PLAATSE?

Margriet: “Toen we bij het kamp
aankwamen werd ons verteld dat we
toestemming van de burgemeester
nodig hadden om het te mogen betreden. We werden vervolgens langs
allerlei hoogwaardigheidsbekleders
gestuurd die amper Engels of Duits
spraken. Het was een hele enerverende dag maar uiteindelijk werd
duidelijk dat wij het kamp zelf niet in
mochten. Er is toen besloten om het
Playmobil naar een loods van hulporganisatie AFAD te brengen. Ik was
even teleurgesteld maar achteraf
gezien vinden we het toch allebei de
beste oplossing. Zij coördineren daar

WAT GAAN JULLIE MET HET
RESTERENDE PLAYMOBIL DOEN?

Margriet: “Tot ons grote plezier wordt
ook dit speelgoed binnenkort naar
het kamp gebracht. Een echtpaar
uit Leimuiden heeft zich gemeld. Zij
gaan emigreren naar Turkije, hun
huisraad wordt verscheept en het
laatste Playmobil mag mee. Hierna
gaan zij zelf de dozen naar de loods
van hulporganisatie AFAD brengen,
waar wij de eerste lading hebben
afgegeven. Geweldig toch? De cirkel
is nu helemaal rond.”
Foto’s Margriet Stegmeyer

CvdL

en Wieger van den Bos
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OUDE, NIEUWE EN
TOEKOMSTMUZIEK VOOR
EEN BREED PUBLIEK
Afgelopen voorjaar tijdens de
BBBB-buurtborrel raakte de
Oosterpoorter in gesprek met Jos
van der Sijde van het Prins Claus
Conservatorium.
Die buurtborrel werd geschonken
voor en door organisaties die elkaar
beter willen leren kennen en samen
de wijk leefbaarder en spannender willen maken. Het Prins Claus
Conservatorium (PCC) ziet daarin
een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd en gooit de ramen open: “Je
moet je realiseren voor wie je speelt,
je moet je afvragen wie dat is voor
wie je speelt, je moet je afvragen wat
je bijdrage voor hun leven kan zijn.”
© BDG Architecten Ingenieurs Zwolle

Bovenstaand citaat is afkomstig van
Dr. Evert Bisschop Boele, de kersverse lector ‘New Audiences’ van het
Conservatorium. Het roer moet om
want “het wordt ook steeds moeilijker
om op de vanzelfsprekende plekken
(concertpodia, muziekscholen) terecht te komen, dus het is ook broodnodig dat musici nadenken over wat
ze nog meer kunnen doen.”
We spreken met Jos van der Sijde
en Wia Aalders van het conservatorium: “Een voorbeeld van wat je
nog meer kunt doen is het project
‘Muziek en dementie’. Studenten van
ons hebben gewerkt met demente-

rende ouderen, om te kijken wat voor
emoties muziek bij hen opwekt. Met
verbluffende resultaten. Mensen die
al weken, maanden niks meer gezegd hebben, krijgen plotseling een
twinkeling in hun ogen….. en gaan
zingen!”
FRISSE WIND

Het Prins Claus Conservatorium
wil af van, zoals van der Sijde dat
aangeeft, “het wat elitaire in zichzelf
gekeerd imago.” Vol enthousiasme
vertellen beiden over de nieuwe
richting die het conservatorium gaat

koersen. “We willen met beide benen
in de maatschappij staan, dat gaan
we doen op twee manieren: We
gaan als conservatorium veel meer
de mensen (en vooral ook de buurtbewoners) opzoeken. Daarnaast
gaan we hier verbouwen. Het nieuwe
gebouw krijgt een veel opener en
uitnodigender karakter.”
Meest opvallende onderdeel van
de verbouwing is de ingang van het
vernieuwde conservatorium aan het
eveneens op de schop gaande plein
voor het Tromphuis. Het Tromphuis
wordt gedeeltelijk geïntegreerd met
het conservatorium. Er komt een
luchtbrug tussen beide gebouwen.
Blikvanger daarbij is de oefenruimte
boven de ingang die voor een groot
deel uit glas bestaat. Hierdoor zullen
stadjers die via de Meeuwerderweg
de Oosterpoort binnen komen gelijk
geconfronteerd worden met driftig
oefenende muzikanten. Maar ook
de nieuwbouw aan de Meeuwerderweg zelf zal veel transparanter gaan
ogen, zodat ook van die kant veel
meer een inkijk wordt geboden op
het reilen en zeilen binnen de school.
Tijdens de verbouwing zullen de al
bestaande ruimtes flink onderhanden
genomen worden wat betreft geluids-

© BDG Architecten Ingenieurs Zwolle

10

isolatie. “Als je viool loopt te studeren
en er staat een flinke jazzband naast
je te raggen, dan hoor je je eigen
snaren niet meer, zeg maar.” Maar
het gaat eigenlijk vooral om het veel
zichtbaarder, veel toegankelijker
en aantrekkelijker maken van het
conservatorium. Als alles gaat zoals
gepland kan de nieuwbouw eind
2015 worden afgerond.
EROP UIT!

“We gaan de deur uit! Op locatie
ergens spelen. We hebben bijvoorbeeld een heel mooi project gehad,
Next heette dat. Speelden wij eerst
met een klein clubje in studentenkamers, daarna in aula’s en dan was
de derde stap dat het publiek naar de
Oosterpoort moest komen. Wij willen
mensen in de wijk meer inzicht geven
in wat wij de hele dag uitspoken. Wat
veel mensen niet weten is dat we
normaal gesproken elke week wel
openbare concerten hebben .“
In het kader staan een aantal activiteiten die de Oosterpoorters en andere stadjers kunnen gaan bezoeken
om eens wat uitgebreider kennis te
maken met het conservatorium. Het
conservatorium is druk bezig contacten te leggen met horecagelegenheden en ontmoetingsplekken zoals het
Poortershoes, om met enige regelmaat concerten te kunnen verzorgen.
Klaas Kloosterman

AGENDA

Lunchconcert door studenten
Jazz - in principe dagelijks van
12:45-13:30 uur. Wekelijks zijn er
gratis toegankelijke masterclasses/concerten van New Yorkse
docenten – elke maandag vanaf
8 september van 14:30-16:00 uur
in de Andrea Elkenbrachtzaal.
Hou voor de rest van de openbare en gratis toegankelijke concerten de site van het Prins Claus
Conservatorium in de gaten. Via
www.hanze.nl.
Adres voor alle concerten: Veemarktstraat 76 (ingang aan de
Palmslag)

Foto Ellen Westerveld
Bewoners Brandenburgerbuurt aan de prachtig gedekte tafels

BRANDENBURGERBUURT VIERT 150-JARIG BESTAAN
Op 21 juni vierden zo’n zestig bewoners van de Sophia- en Brandenburgerstraten het 150-jarig bestaan van hun buurtje. Het is dit jaar precies
anderhalve eeuw geleden dat de Bouwvereeniging te Groningen hier de
eerste dertig woningen bouwde, bedoeld voor – zoals het in de notulen
van de vereniging staat omschreven – de arbeidende, niet-behoeftige
klasse.
Als reactie op een oproep van
buurtbewoner Mark Doeglas in de
Oosterpoorter van december 2013
werd een feestcomité in het leven
geroepen. Het idee van comitélid
Wypkeline Wichers Hoeth om een
Frans sfeertje te creëren, was het
uitgangspunt in de voorbereiding.
Decor van het feest vormde het
meest pittoreske straatje in het buurtje, de Kleine Sophiastraat. Lange
tafels, stoelen en feestverlichting
werden, met financiële steun van het
Komeetfonds, gehuurd. De tafels
werden gedekt met eigen tafelkleden,
jampotjes met waxinelichtjes en door
buurtbewoonster en tuinontwerpster
Anke-Margriet Geurts geschonken
potjes met lavendel en verbena.
De planten mochten na afloop van
het feest door bewoners mee naar
huis worden genomen om ze in hun
geveltuintjes te zetten. Gevels en
bomen werden versierd met slingers
en ballonnen. Aan alle buurtbewo11

ners was gevraagd zelf eten, drinken
en servies mee te nemen. Zo werd
het een overheerlijke proeverij van
quiches, paella, zomerse soepen,
taarten, salades, pastagerechten,
meloenen en veel meer. Twee
muzikantes met trekharmonica, Elly
Smidt en Ellen in ’t Veld, versterkten het mediterrane gevoel. En niet
onbelangrijk: het verrassend gunstige weer deed de rest. Bij de start
van het feest informeerde Annet
Kampinga haar buurtgenoten over
de voortgang van de productie van
het geschiedenisboekje over de
Brandenburgerbuurt. De tekst was
op dat moment nagenoeg klaar en
de vormgeving kon alvast worden
gepresenteerd. Zodra er wat fondsen
zijn gevonden, wordt het boekje gedrukt. De verwachting is dat dit in de
loop van het najaar gebeurt. Tegen
die tijd wordt dat onder andere in de
Oosterpoorter bekend gemaakt.
Annet Kampinga
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Jaarmarkt 2014
Zoveel mensen, zoveel dingen, zoveel om
je heen te zien! In het begin, met de grauwigheid van wind en buien deze ochtend,
was het moeilijk wakker worden. Gelukkig warmde de zon alles en iedereen langzamerhand een beetje op. Rond twaalf
uur zat de sfeer er al beter in en kwamen
mensen vanonder de paraplu’s vandaan.
Om een uurtje of twee brak de zon door
en ging alles los.

Braderrrrrieeee

Zeemansliederen werden luid en uit volle
borst gezongen, eromheen drommen
mensen die met een grote glimlach luisterden en meezongen. Op de Kop werden
oude spullen aan de man gebracht, van
boeken tot servies, meubels en kleding.

De huifkar draaide overuren, draaide
rondjes dwars door het publiek. Bij Friet
van Piet werden kilo’s patat verkocht,
ernaast stonden vele kinderen enthousiast te springen op het springkussen. Café
Merleyn sloot de avond mooi af met live
muziek van Los Bomberos; swingende
heupen van allerlei leeftijd.

Weer van alles te koop, te zien en te
beleven, ons dorp bloeide helemaal op.
Oosterpoort wat ben je toch mooi, in je
eenvoud, je saamhorigheid en je aardigheid!

De redactie heeft veel mensen aan de
kraam gehad met mooie verhalen. Die
hebben we genoteerd, dank voor alle bijdragen!
AvdB

Oproep
Tijdens de braderie van afgelopen juni is
er al dan niet per ongeluk door iemand
een doos met handpoppen, bestaande uit
beren, apen, krokodillen en dergelijke
bij de kraam van Speeltuin Oosterpoort
meegenomen, die waren bedoeld voor de
kinderen. Graag zouden wij dit terug willen hebben. Indien u deze doos heeft meegenomen, wilt u die dan terugbezorgen bij
de Speeltuin Oosterpoort, Meeuwerderweg 159? Dit kan iedere maandag vanaf
19:30 uur, of woensdag vanaf 18:30 uur.
Het mag ook in de gang worden neergezet. Bij voorbaat onze dank.

Handpoppen vermist

Bestuur van Speeltuin Oosterpoort

Foto’s Gerrit Stel, Ellen Westerveld,
Ruurd de Boer en Anke van den Brink
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14

POORTERSHOES IN DE SPOTLIGHT
Op 25 september onthult wethouder Paul de Rook een kunstwerk op het
plein voor het Poortershoes aan Oosterweg 13. Om wat voor kunstwerk
het gaat, is nog even een verrassing. De bedoeling is dat je in het vervolg niet zomaar voorbij loopt, maar ziet dat er een monumentaal oud
schoolgebouw staat waar van alles te doen is.
GEBOUW MEER DAN EEN EEUW
VERSTOPT

“Vroeger was dit een schipperschool,” weet bestuurslid Els Gerritsma van het Poortershoes. “Maar als
je meer over het gebouw wilt weten,
dan moet je 25 september naar het
Poortershoes komen. Dan vertelt
Joop Kuipers uit de Polderstraat over
de geschiedenis van het gebouw.”
Op de gevel staat dat de school in
1881 is geopend. Tot eind jaren ‘80
van de vorige eeuw stond er een
hoge muur langs de Oosterweg met
daarachter verstopt het schoolgebouw. Van de muur is nu nog een
rest over, die is over de hele lengte
zo laag gemaakt dat je er op kunt
zitten. Iedereen kan het gemeentelijk
monument vanaf de straat nu goed
zien.
VAN EN VOOR ONS ALLEMAAL

Het bestuur van het Poortershoes wil
dat iedere Oosterpoorter het gevoel
heeft dat het buurtcentrum van en
voor ons allemaal is. Iedere week
barst het er van de activiteiten: je
kunt er eten, zingen, yogales volgen,
salsadansen, schilderen, Spaans
leren en nog veel meer. Toch zijn
niet alle ruimtes de hele week bezet.
Gerritsma: “De Oosterpoort heeft
een prachtig gebouw waar volop
ruimte is voor initiatieven van wijkbewoners. Daarom bedachten we als
bestuur acties om het Poortershoes
meer onder de aandacht te brengen,
waaronder een kunstwerk. Een van
de voorwaarden was dat het kunstwerk een relatie met de geschiedenis
van het gebouw moest hebben. Het
CBK (Centrum Beeldende Kunst)
begeleidde ons bij de keuze van een
kunstenaar.”
KOMT DE MUUR TERUG?

Het CBK begeleidt de kunstenaar en
draagt bij aan het kunstbudget. Op
die manier kwam kunstenares Marjet

Zwaans in beeld bij het Poortershoes: “Ik ben in 2013 afgestudeerd
aan Minerva en in Groningen geboren. Na een uitstap naar Breda
woonde ik vanaf mijn 18e weer
hier in de stad om te studeren. Ik
kijk altijd goed naar een plek als ik
gevraagd word iets te bedenken.
Hier viel het me op dat de muur er
dan wel niet meer staat, maar toch
ligt het gebouw een behoorlijk eind
van de straat af. Dat bracht me op
het idee om iets met de plek van
de oude muur te doen. We gaan de
muur niet opnieuw optrekken, maar
er komt wel iets dat daaraan doet
herinneren.”
INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN

Marjet Zwaans: “Ik heb wel wat
zitten puzzelen om een manier te
vinden om niet alleen aandacht voor
het gebouw te vragen, maar om
ook lopende activiteiten in beeld te
brengen. Volgens mij is dat nu goed
gelukt. Rechts van het Poortershoes
zijn bijvoorbeeld informatiepanelen
te zien, zoals die overal in de stad te
vinden zijn. In mijn ontwerp maak ik
daar ook gebruik van. Dan kan iedereen lezen wat er bijvoorbeeld die dag
op het menu staat.
HET PROGRAMMA VAN
‘POORTERSHOES ONTHULT’

“Van de onthulling van het kunstwerk
maken we echt een feestje,” glimt
Els Gerritsma. “De wethouder komt,
studenten van het Conservatorium
spelen, de koren die hier repeteren
zingen het Oosterpoortlied, salsadansers geven een presentatie, Joop
Kuipers vertelt verhalen over vroeger, kinderen van de Borgmanschool
maken tekeningen. Er is gratis soep
en brood. Rosa Timmer, journalist,
columnist én Oosterpoorter presenteert het geheel.”
YvM

Noteer 25 september
tussen 17:00 en 19:00
uur in de agenda!
Alle activiteiten van het
Poortershoes staan op de
website
www.poortershoes.nl.
Meer informatie over
kunstenares Marjet
Zwaans is te vinden op
www.marjetzwaans.nl.
U bent van harte welkom!
Foto Johan Berrevoets
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INTERVIEW OP DE JAARMARKT MET MIRTHE
Terwijl ik met anderen de Oosterpoortkrant aan het promoten was stond
daar ineens Mirthe. Mirthe is negen jaar en zit op de Borgmanschool. Ze
zei spontaan: “ik heb wel een leuk verhaal voor de krant.”
Het ging als volgt: Mirthe was met
haar vriendinnetjes Lente en Kiki op
een dag aan het deurtjesbellen in de
Palmslag. Plotseling deed een oude
vrouw open. Ze keek heel boos en
rende achter hen aan. De meisjes
sloegen op de vlucht. Ze was best
snel en ze zei: “Als jullie dat nog een

keer doen, stuur ik de politie”. De
meisjes waren erg geschrokken maar
de volgende dag zagen ze de oude
vrouw in de straat weer en die gaf ze
hen een ijsje.
Mirthe en haar vriendinnen vroegen
zich af of ze hen niet meer herkende,
misschien was ze wel blind of vergeetachtig, of had ze spijt?

Mirthe en Lente over hun belevenissen

A.F

KEI AAN DE MEEUWERDERWEG
Het is al een aantal jaar geleden, toen we nog aan de Meeuwerderweg
woonden. Als je de spitsuren niet meerekent, is de Meeuwerderweg best
rustig. Ja, soms op donderdagnacht als de studenten huiswaarts keren
hoor je wel eens een krakende fiets voorbij komen. Maar nu was het
KEI-week.
Zoals bekend kan je dan 24/7 van de
nieuwe lichting eerstejaars genieten.
Geen probleem, daar wen je snel
aan. Ook ‘s nachts slaap je meestal
wel door. Tot er op een ochtend, zo
rond 4 uur, pal onder ons raam een
stelletje bleef staan. Praten, praten,
steeds luider praten.
Ik ontwaakte langzaam uit een diepe
slaap en viel midden in de volgende
discussie. Zij: “Ik maak het uit!” Hij,
lallend: “Maar waarom dan, wat heb

HERINNERING

ik fout gedaan?” Zij: “Je hebt me
de hele avond niet aangekeken. Je
hebt alleen maar met die trut staan
dansen en flirten.” Hij: “Helemaal
niet de hele avond. We zijn nu toch
samen? En ik heb haar maar één
keer gezoend.”
En zo ging het maar door. Zij werd
steeds kwader, hij snapte er met z’n
zatte kop helemaal niets meer van.
Op een gegeven moment roept een
buurtbewoner, kennelijk ook wak-

ker geworden van al dit relatieleed:
“Hé, kan het wat zachter daar? Er
zijn mensen die willen slapen!” Zegt
die student, ondanks de vele alcohol
toch nog ad rem: “Zeg burger, ga aan
het werk!”
Jeannette Hendriksen

PRIVÉ COLLECTIE

Toen wij in 1973 uit Brabant in de Jacobstraat kwamen wonen, niet lang
nadat de wijk door grootscheepse acties van de bewoners gered
was van de ondergang, beleefden we een warme zomer. Onze
dochter, dat voorjaar geboren, kon hele dagen buiten in de zonnige achtertuin bivakkeren. Het was er stil, je hoorde insecten
zoemen.
En toen klonk daar ineens een melodie uit een speeldoos. Een blik over
de schutting leerde dat de bejaarde
buurman, getooid met een strooien
hoed langzaam tuinarbeid verrichtte.
Ik leek in een andere eeuw terechtgekomen te zijn. Bij navraag bleek
dat een onderduiker gedurende de
oorlog genoten had van de 12 wijsjes
van de speeldoos. Die stilte vonden

Jeannette Hendriksen

we verder volstrekt normaal en viel ons pas
weer op toen we
in ’86 verhuisden naar
Glimmen,
naar het platteland, waar
het veel lawaaieriger bleek dan in
16

de Oosterpoort. Dat was wel even
schrikken. De Rijksstraatweg en de
nabijheid van Vliegveld Eelde
zorgden voor veel onrust
en lawaai. Inmiddels zijn we er aan
gewend, maar toen ik
laatst weer even in de
Oosterpoort was, in het
hofje aan de Oosterweg
dat grenst aan onze oude
achtertuin, hoorde ik daar
weer de stilte en waande
me weer even terug in de
tijd.
Marijke Folkerts

OOSTERKIDZZZ
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1. Chique manege. (10)
2. Jemig de pemig, Koos is al 50
jaar getrouwd! (6+5)
3. Koninklijke familie van de oostgrens, de westkust en de zuidpool. (10)
4. Willem-Alexander op de derde
dinsdag van september. (13)
5. De regel is meteen binair. (6)
6. Deze voorganger van Dijsselbloem legde ze om… (2+5)
7. … terwijl deze werd achtergelaten. (9)
8. Wiskundelokaal. (10)
9. Dat is gangbaar in ons land. (13)
10. Nog zo’n voorganger die roze
kleurde. (4)
11. Plan om het aan te scherpen.
(12)
12. Dus moeten de kinderen van
Willem-Alexander en Máxima
thuis blijven. (11)
13. Let op! De herfst komt eraan! (11)
14. Overdekte tuin. (9)
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15. Van die bonus word je niet blij.
(10)
16. Hiermee bewerkt Rutte het
land… (14)
17. ... en zo worden zijn zaken doorgaans beschouwd. (8)
18. Heel lang niet gewonnen. (13)
19. (Geen) spaarlamp. (17)
20. Zilveren ventrikel. (6+5)
Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de grijze vakjes
een uitdrukking. Dat is de oplossing.
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De
oplossing moet uiterlijk op vrijdag 26
september aanstaande binnen zijn
bij de redactie van De Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 12. Mailen
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw telefoonnummer en/of uw
e-mailadres. Coop Meeuwerderweg
19

4
1

neemt contact op met de winnaar. De
winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-,
ter beschikking gesteld door Coop
Meeuwerderweg.
Oplossing Cryptofilippine de Luxe 11
1. Wereldbeker 2. Riolering 3. Spitsroede 4. Gastland 5. Chili con carne
6. Avondspits 7. Een pot nat 8. Blind
typen 9. Oranjebitter 10. Robben 11.
Rondootje 12. Hattrick 13. Vervelens
14. Doelgroep 15. Brazilian Wax
16. Strafschop 17. Spandoek 18.
Publiekswissel 19. Balcontrole 20.
Enkelblessure 21. Vleugelspeler 22.
Inworp.
De oplossing is: DER TOD ODER
DIE GLADIOLEN.
De winnaar van Cryptofilippine 11
is Roy Uitvlugt uit de Jacobstraat.
Gefeliciteerd!
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KOEK

OP DE HOEK

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 aflevering is dat bij Antonia Rehnen (28) en Jelte van Lente
(28). Ze wonen aan de westkant van de Mauritsstraat op de hoek met de
Mauritsdwarsstraat.
Ze zijn allebei beeldend kunstenaar,
vorig jaar studeerden ze af aan
Academie Minerva. Hun sfeervolle
hoekhuis heeft dan ook een atelier
op het oosten mét daarin een lichtdichte kleine studio waarin ze hun
animaties maken.
Naast hun kunstenaarschap zijn
beide op zoek naar andere baantjes.
Jelte heeft een krantenwijk en zoekt
nog ander werk. Antonia heeft lange
tijd in de horeca bij Forum Images
gewerkt en is ook weer op zoek naar
een baan.

de Oosterpoort, echt opvallend. Maar
als ik heel eerlijk ben vond ik Selwerd, waar ik eerst woonde, eigenlijk
leuker. Niet zo schoon, niet zo netjes,
wat eerlijker op de een of andere
manier.”
Antonia: “Ik heb me nog niet zo bezig
gehouden met die vraag. Dat komt
ook omdat ik dit huis en deze plek
meer zie als een tussenstap. Niet als
een huis waar we langere tijd blijven.
Opvallend hier in de buurt is wel de
grote hoeveelheid katten. Dat vind ik
erg leuk.”

Jeltes werk is te zien op:
jeltejvanlente.blogspot.com, dat van
Antonia op: antoniarehnen.com.

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK?

HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

Antonia: “We ontdekten dat in het
Poortershoes een doka is geweest,
én dat die eruit gegooid is. We zijn
gewoon te laat. Daar hadden we vast
veel gebruik van gemaakt, dat zou
een mooie voorziening zijn voor ons
in de wijk. Jammer eigenlijk, dat zoiets moois gewoon is weggehaald.”

Jelte: “Ik woon hier vanaf 2011.” Antonia: “En ik ongeveer een jaar nu.”
HEBBEN JULLIE VEEL OPGEKNAPT
AAN HET HUIS?

Antonia: “Nee eigenlijk niet. We
huren het huis, dus ik heb alleen wel
eens kieren dichtgekit.”
WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK?

Jelte: “Iedereen die hier op bezoek
komt is steeds erg enthousiast over

Jelte: “Een goeie bakker en een iets
goedkopere supermarkt misschien.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG
WONEN?

Jelte: “We denken erover om te
verhuizen naar een flink grotere stad.
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Meeuwerderweg hoek Palmslag 14:30-15:00 uur.
*Avondstandplaats 19:00-20:00 uur.
Zet rode zak om 8.30 uur aan de straat. Inzamelaar:
Goudgoed, tel. 050-5266881

dec

okt
21

Standplaats Chemokar

Kleding, textiel en schoenen

sep
2,
24*

jul
Informatie onder voorbehoud. Bron: gemeente.groningen.nl/huisvuil/afvalwijzer

aug

Oosterpoorter mini afvalwijzer 2014

Oud papier

Zet oud papier om 18:00 uur aan de straat

Gebied Noord-Oost

De Meeuwen, Kop van Oost en ‘oude Oosterpoort’ tussen
Meeuwerderweg/Winschoterdiep. Inzamelaar: K.V. De
Trefplonsers, tel. 06-20484519

Gebied Zuid-West

De Linie, Stoker&Brander en ‘oude Oosterpoort’ tussen
Meeuwerderweg/spoor. Inzamelaar: cvv Oranje Nassau,
tel. 050-5256133

4

Jelte van Lente en Antonia Rehnen

Met meer voorzieningen en meer
kans op werk. Zo mis ik hier bijvoorbeeld een goeie openbare bibliotheek. Het klinkt misschien akelig
Randstedelijk wat ik nu zeg, maar in
Rotterdam waar ik opgroeide, hadden ze echt alles wat ik zocht in de
bibliotheek. Dat heeft de bieb hier
niet.”
Antonia: “En er moet een goed
filmhuis zijn, dat is echt een voorwaarde.” Jelte vertelt dat ze overwegen om naar Keulen te verhuizen.
“Antonia komt uit Duitsland. Maar ik
wil niet verhuizen omdat zij dat wil,
het moet een gezamenlijke beslissing
worden. Maar zo voelt ’t steeds meer,
als iets dat we samen en onafhankelijk van elkaar echt willen.”
MvdF
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

SPEELTUINVERENIGING

VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014

Iedere maandag klaverjassen en
sjoelen aanvang 20:00 uur. Er kunnen nog nieuwe leden bij: kosten
€ 2,- per keer. Iedere dinsdag tafeltennisclub aanvang 20:00 uur. Er
kunnen nog nieuwe leden bij. Laatste
dinsdag van de maand creatieve
club aanvang 20:00 uur. Iedere
eerste donderdag van de maand
koppelkaarten aanvang 20:00 uur.
Er kunnen zich nog koppels opgeven: kosten € 3,- p.p. Iedere tweede
donderdag van de maand bloemschikclub. Ook hier kunnen nog
deelnemers bij. Zaterdag 4 oktober
en 1 november kinderdisco. Leeftijd
tot 8 jaar van 18:30 uur tot 19:30 uur;
leeftijd van 8 t/m 12 jaar van 19:45 tot
21:00 uur. Voor leden gratis toegang,
voor niet leden € 1,-. Voor verder
info J. Tammes 0644050961 of email
jtammes1@home.nl.

Groninger Songwriter Circle presenteert: Jam & Drinks, aanvang 21:00
uur. Doe mee!
ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2014

KEAV covers & eigen werk (pop).
ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014

AFRIKA JAM CAFE, aanvang 15:00
uur.
DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014

Café Unplugged presenteert: 3 Singer/Songwriters, aanvang 21:00 uur.
VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014

Groninger Sonwriter Circle presenteert: 3 singer/songwriters, aanvang
21:00 uur.
ZATERDAG 27 SEPTEMBER

Annet Vogel + band Singer/Songwriter.
ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014

AFRIKA JAM CAFE, aanvang 15:00
uur.

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere
twee maanden in het Poortershoes,
aanvang 20:00 uur. Eerstvolgende
data waarop vergaderd wordt zijn 20
oktober en 1 december.
Informatie en indienen agendapunten
via buurtoverleg@gmail.com.

INFORMATIEAVOND TM
WOENSDAG 8 OKTOBER

Mediteren voor gezonder leven en
coherent functioneren van de hersenen. Na een korte cursus kan je zelf
de vruchten plukken van je rustmomenten. Op woensdag 8 oktober is er
in het Poortershoes een informatieavond over de effecten van TM.
Aanmelden kan bij Sjoerd Vos:
iwcvos@gmail.com of 06-38180225.

STERREBOSCONCERT
Op 21 september vindt het laatste
Sterrenbosconcert van het seizoen
plaats. Eddy Koekkoek bezingt de
rafelranden van de stad, de liefde
en het leven. Deze middag brengt
Eddy ook veel liedjes van Ede Staal.
Mensen die van vette, vuile, rauwe
en ruige blues houden komen ruimschoots aan hun trekken bij het optreden van de BluesBlasters. Meer info
op www.wijkhelpman.nl/sterrebosconcerten/21-september-2014.

POORTERSHOES
Op donderdag 25 september tussen
17:00 en 19:00 wordt een kunstwerk
op het plein van het Poortershoes
onthuld. Komt allen!!!

COLLECTANTEN
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de collecteweek van
17 tot 22 november. Aanmelden als
collectant kan via info@nationaalmsfonds.nl of via 010-5919839.
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KIKKER

Helaas is onze kikker, die al 7 jaar
buiten bij de voordeur stond, meegenomen. Wat zou het leuk zijn als
hij er zomaar ‘s morgens weer zou
staan.

VOLLEYBALLEN
Elke maandag van 18:00 tot 19:30
spelen wij een potje volleybal in de
gymzaal aan de Verlengde Lodewijkstraat 7. Wij zijn een gemengd
team dat leuk spelen belangrijker
vindt dan winnen. De contributie
bedraagt € 80,- euro per jaar. Kom
gerust een keer langs om vrijblijvend
mee te ballen en de sfeer te proeven.
Voor meer info bel Elske Bos (0503600241) of Nico ter Horst (0503148980) of mail naar
vvdeoosterpoort@gmail.com.

TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer 112 • Politie/wijkagent
0900-8844 • Borgmanschool 0503128674 • Speeltuin 050-3124585 •
Poortershoes 050-3131141 • Milieudienst 050-3671000 • Meldpunt
Overlast 050-5875885 • Meldpunt
Stadsbeheer 050-3678910 • Zorgloket 050-3674200 • SoZaWe 0503675000 • Apotheek Oosterpoort
050-3121030.
HUISARTSEN

dr. Filius 050-3128739 • dr. DijkmanHanke 050-3128216 • dr. Niewold
050-3134102 • huisartsenpost 09009229.
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