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Groninger kunstenaars in Biotoop Haren
Open Huis Prins Claus Conservatorium
Tracébesluit Zuidelijke Ring ondertekend
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BESTE LEZER
Een tijdje geleden werd ik van overheidswege gebeld. Een vriendelijke dame vroeg namens de gemeente of ik een brief had gekregen
waarin stond dat ik was geselecteerd als één van de drie en een half
duizend mensen die telefonisch hun mening mochten geven over de
leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en buurt.
Inderdaad had ik die brief van burgemeester Vreeman ontvangen. Hij
schreef dat eerdere deelnemers het als een prettig gesprek hadden ervaren, dus ik wilde graag meewerken. Helaas kwam het nu even ongelegen,
maar de vriendelijke dame zou mij ’s avonds terugbellen. Om mij optimaal
op dit gesprek voor te bereiden bracht ik, zodra ik in de gelegenheid was
ter inspiratie de grieven van mensen in mijn omgeving in kaart. Mijn oudere
buurtgenoten wisten nog wat losliggende tegels, een buurman wees mij op
een rondzwervend fietsenrek, een buurvrouw werd regelmatig wakker van
rumoerige studenten en de studenten kwam ik even niet tegen, vermoedelijk vanwege een ander leefritme.
Hoe dan ook, ik was er helemaal klaar voor, toen ik niet werd gebeld… en
ook de dagen daarna niet… Heel jammer, want daar zat ik met mijn ongeuite puntjes-ter-verbetering. Maar gelukkig is daar Boe. Hij ziet er geen
been in om kleine irritaties kenbaar te maken, ook al vindt hij zichzelf soms
een beetje zuur. Zijn moppers trekken wij ons in meerdere of mindere mate
aan en schakelen dan weer door naar de blijere kant van de zaak. De onthulling van het kunstwerk bij het Poortershoes bijvoorbeeld. Dat was een
geslaagde middag, waarbij veel buurtgenoten aanwezig waren. In deze
Oosterpoorter kunt u hierover lezen en wordt u gelijk uitgenodigd voor het
volgende evenement: de jaarlijkse opendag van het conservatorium.
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS
DUO IN DE MIST

STADSE CONTOUREN
AFGEBLAZEN
In het verslag van het Buurtoverleg
in de vorige Oosterpoorter wordt u
een artikel over het project Stadse
Contouren van kunstenaar Sander
Vermeulen beloofd. Sander heeft
veel tijd gestopt om het plan samen
met Stichting Plein Oosterpoort te
verwezenlijken, maar heeft helaas de
plannen niet financieel rond kunnen
krijgen. Het project is daarom afgeblazen.

VERBETERING
LEEFBAARHEID ROND DE
EUROBORG
AANPAK ROOKGEDRAG BIJ DE
INGANG JUMBO EN PLAZA SPORTIVA

Er is veel over geklaagd het afgelopen jaar over het rookgedrag bij de
ingang naar de Jumbo. Sinds het Alfa
college op de Euroborg haar deuren
heeft geopend, een jaar geleden, lijkt
de ingang naar de Jumbo en Plaza
Sportiva wel een deken van peuken,
zakjes en pakjes. Door een dikke
rookwolk vechten bezoekers zich een
weg naar binnen.
Maar tot grote vreugde van de klanten van de Jumbo en Plaza Sportiva
is er een oplossing gevonden. De
gemeente plaatst verbodsborden
die aangeven dat het plaatsen van
fietsen, bromfietsen en scooters én
het roken onder de overkapping niet
toegestaan zijn. Dit verbod zal worden gehandhaafd door beveiligingsmedewerkers van G4S en stagiaires
van de opleiding beveiligers.
AFSCHEIDING
VOETGANGERSGEBIED

Daarnaast heeft het overlegorgaan
van de verschillende partijen die in
de Euroborg huren de wens uitgesproken om het voetgangersgebied
en het fietspad m.b.v. gekleurd asfalt
van elkaar te scheiden en het zebrapad vanaf de weg door te laten lopen

Uitzicht vanuit het DUO gebouw op een mistige dag in september (foto Yaël Norder)

tot de entree van de Jumbo en Plaza
Sportiva. Deze mogelijkheden gaat
de gemeente verder onderzoeken en
dit wordt vervolgd.
Patricia Frijns

DE ZORG IN GRONINGEN
VERANDERT
Ons dagelijks leven: school, werk,
kinderen opvoeden, zorgen voor
familie en bekenden, sporten, leuke
dingen doen. De meeste mensen
doen dat op eigen kracht en regelen
het zelf.
Toch heeft iedereen wel eens hulp
en ondersteuning nodig voor korte
of langere tijd. Sommigen hebben
blijvend hulp nodig. Bijvoorbeeld door
ouderdom, werkloosheid, het hebben
van schulden, opvoedingsproblemen,
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ziek zijn of andere beperkingen. Een
deel van deze hulp werd tot nu toe
geregeld door de landelijke overheid
of provincies. Dat verandert per 1 januari 2015. Vanaf die datum worden
een aantal nieuwe wetten van kracht:
de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
Participatiewet. Hierdoor komen er
veel (nieuwe) taken bij de gemeente
Groningen te liggen. Dit gebeurt om
de zorg en ondersteuning dichterbij
de mensen te brengen en duidelijker
en eenvoudiger te maken. Maar het
moet ook met minder geld gedaan
worden. De gemeente Groningen
heeft hiervoor een plan opgesteld.
Wat betekent dit voor u? Wat verandert er? Op gemeente.groningen.nl/
wmo/de-zorg-in-groningen-verandert
staat alle informatie voor u op een rij.
De komende maanden zal de gemeente u blijven informeren over de
veranderingen.

TRACÉBESLUIT ZUIDELIJKE RING ONDERTEKEND
Met het ondertekenen van het Tracébesluit door de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen (VVD) zijn de plannen
voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg sinds 29 september definitief.
Ze zijn aangepast aan meer verkeer dan waarmee tot dusver werd
gerekend. Daardoor komt op extra
plekken stiller asfalt om geluidhinder
te verminderen.
DIK TEVREDEN

Rijkswaterstaat, provincie en stad
Groningen hebben jarenlang samen
aan de plannen gewerkt en zijn
dik tevreden met het resultaat. De
weg wordt ongelijkvloers en deels
verdiept. Stichting Leefomgeving

is minder enthousiast. De stichting
vindt dat een ringweg niet midden in
de stad thuis hoort en zijn bang voor
opstoppingen op lokale wegen, hun
gezondheid en veiligheid. De plannenmakers gaan de werkzaamheden
nu aanbesteden en werken ideeën
uit om de overlast tijdens de bouw te
beperken. Daarvoor krijgt het openbaar vervoer een impuls en probeert
de organisatie Groningen Bereikbaar
zoveel mogelijk forensen op de fiets
te krijgen. Zoals het nu lijkt, begint de

ombouw eind volgend jaar en duren
de werkzaamheden zeker tot eind
2020.
ESPERANTOTUNNEL

Of de door velen fel begeerde fietstunnel onder het spoor bij de Esperantostraat er komt is nog afhankelijk
van de hoeveelheid beschikbaar
geld.
Meer informatie over Stichting Leefomgeving op www.ringzuid.nl
Meer informatie over de plannen op
http://www.aanpakringzuid.nl
Bron: DvhN

REACTIE BUURTOVERLEG
OP TRACÉBESLUIT
ZUIDELIJKE RINGWEG
Op 29 september heeft de minister het tracébesluit van de zuidelijke
ringweg ondertekend. Hiermee is het ontwerptracébesluit omgezet in
een definitief besluit.
Het Buurtoverleg Oosterpoort heeft
zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de Ring Zuid. Eind
vorig jaar hebben wij een zienswijze
n.a.v. de voorlopige plannen ingediend.
NUMMER 88

Voor iedereen die wil weten wat er
met alle zienswijzen is gebeurd,
is er een lijvig boekwerk met de
beantwoording naar alle indieners
gestuurd. De beantwoording kun je
ook vinden op de site www.aanpakringzuid.nl. De zienswijze van het
Buurtoverleg Oosterpoort staat onder
nummer 88.
DIALOOG

Het Buurtoverleg Oosterpoort heeft
gekozen om in dialoog met de uitvoerenden de wensen van Oosterpoorters zoveel mogelijk te realiseren.
Eén van onze belangrijkste punten
was, en is, dat er op de plaats van
de Esparanto-overweg een fietstunnel komt als de spoorwegovergang

verdwijnt. In het definitieve besluit is
deze tunnel vooralsnog niet opgenomen. Alleen als er een aanbestedingsvoordeel blijkt, zal deze worden
meegenomen in het uitvoeringsplan.
Wij zullen hierop blijven hameren bij
de werkgroep Aanpak Ring Zuid.
In een gesprek onlangs met de
verantwoordelijk wethouder Paul de
Rook is de fietstunnel nog eens uitvoerig naar voren gebracht. Hij is ook
van mening dat deze fietstunnel er
moet komen, zoals ook de meerderheid van de gemeenteraad dat vindt.
Wij blijven het kritisch volgen.
IN GESPREK EN VINGER AAN DE
POLS

Ook over de toekomstige verkeersstromen en gevolgen in de straten
en wegen in en om onze wijk is het
Buurtoverleg met de gemeente in
gesprek, speciaal over de kruisingen
Griffeweg/Europaweg, Griffeweg/de
Meeuwen en Griffeweg/Meeuwerderweg. Het Buurtoverleg is van mening
dat de laatste kruising en plein eigen5

lijk de uitstraling moet hebben van de
‘toegangspoort’ tot de wijk.
De invulling van de toekomstige
deksels tussen Oosterpoort en Linie
heeft natuurlijk onze speciale belangstelling, maar het duurt nog wel even
voordat dit gaat spelen.
Intussen blijft het zaak de vinger aan
de pols te houden.
Ruurd de Boer
voorzitter Buurtoverleg Oosterpoort

HET VIADUCT ZOEKT NIEUWE
OEFENRUIMTE

Het Viadukt is naarstig op zoek
naar een nieuw oefencentrum
voor zo’n 120 Groninger popbandjes.
In verband met de geplande ombouw van de zuidelijke ringweg
moet het Viadukt over een jaar
het huidige onderkomen verlaten.
Tot op heden is er nog geen
duidelijkheid over een nieuwe
lokatie.

GRONINGER KUNSTENAARS
Onder de rook van Groningen bevindt zich de ‘groenste broedplaats van
Nederland’. Hier wonen en werken meer dan 250 mensen, waaronder
een zeventigtal kunstenaars. Ongeveer een gelijk aantal andere ‘creatieven’ zijn er met de meest uiteenlopende bedrijfjes gevestigd. Het is de
Biotoop Haren. Verbazingwekkend onbekend in de stad, zeker als je nagaat dat dit voormalig Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen nog allerlei andere voorzieningen herbergt zoals een bioscoop,
een restaurant en een yogastudio.

hier en begint de ‘Biotoop’ een beetje
vorm te krijgen”.
BIJ EEN BROEDPLAATS DENK
JE VOORAL AAN TERMEN ALS
KRUISBESTUIVING EN EEN
COLLECTIEF. HEBBEN JULLIE
BIJVOORBEELD ALS GROEP DEZE
EXPOSITIE GEORGANISEERD?

“Voor de tentoonstelling is iedereen
door de organisatie benaderd met de
vraag of je mee wilde doen. Je kon
drie werken aanbieden, waarvan er
één van maximaal een bij een meter
werd uitgezocht. Het is dus echt vanuit het CBK en CareX opgezet.”
Marieke: “Je merkt dat er steeds
meer een vorm van kruisbestuiving
ontstaat. In onze gang zit bijvoorbeeld een papierschepper met wie ik
wel eens samen wat zou willen doen.
Eerst papier scheppen en daar dan
mooie litho’s op drukken.”

Marieke Keuken werkt met steendruktechniek (lithografie) (foto JvdB)

Het complex wordt beheerd door
CareX Haren die de ruimtes in
bruikleen geeft aan kunstenaars en
bedrijven. Daarnaast is er nog een
gedeelte waar mensen wonen die
elders werken of nog studeren. In
mei dit jaar was er een open dag
waar ongeveer 70 kunstenaars aan
meededen. Toen ontstond het idee
van de overzichtstentoonstelling die
op 25 oktober wordt geopend (zie de
Servicepagina 23). De tentoonstelling wordt georganiseerd door CareX
Haren en het Centrum voor Beeldende Kunst Groningen (CBK). Wij
spraken alvast met twee kunstenaars
die wonen in de Oosterpoort, maar
hun atelier hebben in De Biotoop:
Marieke Keuken en Hinke Posthuma.

Ik noemde het in het begin De Bioton
waarin alles nog gist en in ontwikkeling is. Dat geldt ook voor individuele
kunstenaars. Als je hier net zit ben
je toch vooral met jezelf bezig. Pas
de laatste maanden ben ik wat meer
gericht op de andere kunstenaars

VANUIT DE BIOTOOP WORDEN
ER ALLERLEI CURSUSSEN EN
WORKSHOPS GEGEVEN, DAT DOEN
JULLIE ZELF OOK?

Marieke: “Ik vind de combinatie taal
en beeld interessant. Ik werk graag
met kinderen (schoolklassen). Dan
maken we bijvoorbeeld een gedicht en verzinnen daar beelden bij.
Vervolgens worden tekst en beeld
afgedrukt op een wit kussensloop. Ik

HOE IS HET WERKEN IN
DE GROOTSTE GROENSTE
BROEDPLAATS VAN NEDERLAND: DE
BIOTOOP?

Hinke: “Ik vind het altijd wat moeilijk
wanneer een woord met een vaste
betekenis wordt gebruikt als naam.

Hinke Posthuma werkt met olieverf aangevuld met gemengde technieken (foto JvdB)
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AARDEN IN BIOTOOP HAREN
Ook Posthuma vindt het werken
met kinderen en het overdragen van
technieken belangrijk. “… maar ik
merkte dat de manier waarop ik dat
wilde doen minder goed paste binnen de basisschool. Je bent teveel
gebonden aan lestijden. Na anderhalf
uur is het weer pauze of moeten de
leerlingen wat anders. Dan heb je het

idee dat je net lekker begonnen bent.
Dat geldt ook voor kinderen, als ze er
echt inzitten, willen ze door. (Olie)verf
is niet echt materiaal om even snel
mee te werken”.
Klaas Kloosterman

Herman, olieverf van Hinke Posthuma

Marieke Keuken

Werkt met steendruktechniek (lithografie). Daarbij kun je tekenen of schilderen op steen en daar afdrukken mee maken. Marieke maakt vrij werk,
portretten in opdracht en geeft workshops. “De lithotechniek biedt eindeloos veel mogelijkheden en heeft een magisch karakter!”

Hinke Posthuma
Lonneke, litho van Marieke Keuken

heb ook workshops gegeven op de
Borgmanschool in de Oosterpoort en
in het Poortershoes. Hinke: “is heel
mooi geworden, zeg, dat nieuwe
kunstwerk voor het Poortershoes!”

Werkt met olieverf aangevuld met gemengde technieken. Schildert veel
portretten, vooral dieren en kinderen. Werkt veel in opdracht. Beschildert
ook objecten als dozen. Website: www.hinkeposthuma.nl

Kunstenaars groenste broedplaats in CBK

Deze expositie loopt van 25 oktober tot en met 30 november 2014 in het
CBK Groningen, Trompsingel 27. Openingstijden zijn van woensdag tot
en met vrijdag 9:00 tot 17:00 uur, zaterdag en zondag 13:00 tot 17:00 uur.

OVERNAME KAPSALON HAAR & ZO
Op 1 oktober wordt Marloes Begeman de nieuwe eigenaresse van kapsalon Haar & Zo, gelegen aan de Meeuwerderweg 69. Zij neemt de zaak
over van voormalig eigenaresse Saskia Passchier.
“Al negen jaar werk ik hier met veel
plezier”, vertelt Marloes. “We vormen
een leuk ‘kluppie’, samen met Sandra en Kelly.”
“Toen Saskia besloot te stoppen
vroeg ze ons of iemand belangstelling voor deze functie had. Eigenlijk
hoefde ik niet lang na te denken ook
al omdat mijn twee collega’s geen
ambitie in die richting hadden. Het
leek mij altijd al wat om iets voor me
zelf te beginnen. Maar hoe doe je
dat? Dit was de ultieme kans”.
VERANDERING

“Op termijn krijgt de zaak een geheel
nieuwe en vooral frisse uitstraling en

we krijgen onze oude haarstylings
en kleurmerken terug. Ik werk alleen
met kwaliteitsproducten.”
“Onze klantenkring bestaat veel uit
studenten, maar ook ouderen komen
hier. Het blauw-paarse gepermanente haar bij bejaarde vrouwen is op
zijn retour, evenals het rood verven
bij de eerste grijze haren. Nu is het
meer kleuren en knippen en ‘highlights’. Dat mag ik heel graag doen”.
KLANTENKRING

“We hebben weinig last van concurrentie omdat we door de jaren heen
een vaste klantenkring hebben opgebouwd. Ik vind het een fijn publiek,
7

Marloes Begeman (foto EB)

‘die Oosterpoorters’ en ik heb er heel
veel zin in”.
AF
Haar & Zo, telefoon 050-3114569.
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DE COPYSHOP IN DE BUURT IS VERHUISD
Sinds een paar maanden is de Meeuwerderweg een print- en kopieerwinkel rijker. Het pand op nummer 109
stond al een tijdje leeg. Wilma Brekelmans, eigenaresse van Copy Systems, greep haar kans om met haar bedrijf van de Oosterweg naar het hart van de wijk te verhuizen.

LEVENDIG

“Het is een prima plek,” vindt Wilma Brekelmans.
“Er lopen hier meer mensen langs dan op mijn oude
locatie aan het eind van de Oosterweg. Het is hier
levendiger. Klanten wisten me goed te vinden, maar er
komen nu nieuwe bij. Eerder had ik bijvoorbeeld twee
computers voor de klanten staan, waarop men zelf
kan werken, nu zijn het er vier. Het bleek dat vooral
de bewoners en bedrijven aan de andere kant van
de Meeuwerderweg, richting Winschoterdiep mij niet
kenden. Nu wel.”

naar de papegaaien keken, konden ze rustig hun eigen
gang gaan. Maar helaas bleek dat het fijn-stof dat
papegaaien afgeven niet al te goed voor de printers te
zijn. Daarop besloot ik om de vogels thuis te houden,
ze zitten nu in een hele grote kooi van een meter breed
en twee meter hoog. Ik denk erover om een webcam
aan te schaffen, zodat iedereen ze toch kan zien”. Een
van de klanten luistert stiekem met ons gesprek mee
en begint te lachen, die lijkt dit een uitstekend idee.
WINTERSE GEZELLIGHEID

“De winkel bestaat al dertien jaar, de laatste zes jaar
run ik hem alleen. Alleen in uiterste nood springen mijn
dochters een paar uur bij”, vertelt Wilma. “Ik ben van
plan om hier lang te blijven. Waar ik heel blij mee ben
is de pilaar in het midden van het pand. Aan de Oosterweg had ik ook een pilaar, met de Kerstdagen versierde die ik helemaal met lichtjes en ballen. Zo meteen
kan dat hier weer. Daar kan ik haast niet op wachten.”

AANVULLING OP AANBOD MEEUWERDERWEG

De andere winkeliers zijn blij met haar komst. “Vroeger
zat hier het Kaes- en Stoethuus en aan de Meeuwerderweg is al veel horeca. Mijn winkel is een aanvulling
op de andere bedrijvigheid.
Je kunt hier trouwens niet alleen drukwerk laten verzorgen, je kunt hier ook faxen, scannen en internetten”,
vertelt Wilma. “Ik ben nog geen lid van de winkeliersvereniging, maar dat wil ik wel graag worden.”

YvM

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL

“Je kan bij Copy Systems zelf aan het werk gaan
achter een computer of kopieën maken op een van de
kleine kopieermachines. Wil je iets laten inbinden, dan
doe ik dat voor je. Dat kan dan direct. Verder kun je bij
mij terecht voor zowel kleine als grote klussen: van 1
printje tot complete boeken. Als je snel iets nodig hebt
en weinig tijd hebt om zelf te printen, dan mag je het
bestand gerust van te voren mailen; dan kan je het
gelijk ophalen”, legt Wilma uit. “Voor het inbinden van
verslagen kun je kiezen uit diverse inbindmethodes in
allerlei kleuren. Praktisch alles is hier mogelijk, zowel
een enkel klein postertje, als een grote vinyl banner.”
PAPEGAAIEN

Zelf kwam ik met regelmaat wat printen of kopiëren bij
Copy Systems op de oude plek. Ik kan me herinneren dat er een grote kooi stond met twee papegaaien
stonden, die bezoekers luid en vrolijk toeschreeuwden.
In het nieuwe pand aan de Meeuwerderweg zijn ze er
niet. Waar zijn ze gebleven?
“Ah, dat is misschien wel aardig om te vertellen”,
glimlacht Wilma. “Die zijn bij mij thuis, maar veel oude
klanten vragen ernaar. Ze missen de vogels en nemen
me het bijna kwalijk dat ze er niet meer zijn! Mensen
met kleine kinderen kwamen bijvoorbeeld graag op
zaterdag even wat bij mij doen. Terwijl de kinderen

Wilma Brekelmans (www.copy-systems.nl) (foto JvdB)
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COLUMN HARM

Visite

Zit je nietsvermoedend achter je bureau een beetje te computeren, word
je opeens afgeleid door een zacht, tikkend geluid. Kijk je op, sta je oog
in oog met een onverschrokken duif die zo maar je woonkamer binnen
wandelt. Niet zo'n ordinaire patatduif, maar eentje met een oranje ring
om z'n poot. Een postduif dus, maar wel een gedesoriënteerd exemplaar
met een ondeugdelijk GPS-systeem.
Misschien was hij het zat om elke
vrijdag vanachter de Kroeg van Klaas
in een veel te eng kratje naar een of
ander godvergeten oord te worden
vervoerd om van daar uit op eigen
kracht weer terug te vliegen. Er moet
toch meer in een duivenleven zijn
dan dit zinloos heen en weer gevlieg
en dan houd ik nog niet eens rekening met het feit dat hij onderweg ook
nog eens opgevroten zou kunnen
worden door een roofvogel.
Nee, dat is het beter om je aan het
Winschoterdiep te gaan settelen met
veel soortgenoten die je bovendien
ook nog kunt imponeren met stoere
reisverhalen. Alleen nog een adresje
vinden. En daar stond hij dus; een
gedesoriënteerde postduif met een
identiteitscrisis. Nu zit ik helemaal
niet te wachten op een medebewoner, maar de duif dacht daar blijkbaar
heel anders over en onderwierp zijn
nieuw verblijf aan nadere inspectie.
Toen hij ook nog in het karpet begon
te pikken – je kunt bij mij van de
vloer eten – was de maat vol.

zoutzuur aangetaste beeldschermen
en meubelbekleding al voor me.
De duif zat ondertussen op de vensterbank voor het raam naar buiten
te kijken, mij daarmee een mogelijke
ontsnappingsroute aangevend. Als ik
het kantelraam helemaal open doe,
kan hij zo naar buiten vliegen. Moet
ik natuurlijk wel eerst naar het raam
en de duif toelopen met het risico
dat het beest in paniek raakt met alle
mogelijke gevolgen van dien. Toch
maar doen. Pas op het moment dat
ik het raam opende, vloog de duif
op en klemde zich uiterst ongemakkelijk vast aan een deurpost. Fase
1 voltooid, nu nog zorgen dat
ie ook inderdaad door het
openstaande raam
naar buiten vliegt
en niet in volle
vaart tegen
een ander

duif zelf niet, maar dat terzijde.
Blijkbaar was de duif zelf ook al tot
de conclusie gekomen dat dit toch
niet zo'n leuk adresje was als dat hij
aanvankelijk dacht, want ik het raam
amper geopend of de vogel was
daardoor in een oogwenk gevlogen.
Harm

Hij moet d'r uit. Maar
hoe?

Uit eigener beweging doet
hij het niet en als ik hem
weg probeer te jagen, raakt ie
waarschijnlijk in paniek, vliegt overal
tegen op, stoot van alles om en
schijt de hele boel onder. Dat is op
zich al erg genoeg en duivenstront
is een uitermate agressief en bijtend
goedje. In gedachten zag ik de door

raam aanvliegt, z'n nek
breekt, verlamd
raakt of een dwarslaesie oploopt.
Daar ga je natuurlijk niet de Dierenambulance voor bellen, maar een verlamde,
stuiptrekkende postduif in je afvalemmer is ook niet prettig. Ook voor de
10

Foto Jacob Poortvliet

XXXBOE
HET VALT ALLEMAAL NIET MEE DEZE TIJD VAN HET JAAR
Het is niet dat ze een ochtendhumeur heeft. Dat niet. Maar ze is ook niet
op haar best zo tussen – pak ‘m beet – het moment van wakker worden
en het tijdstip dat ze haar kantoor binnenstapt.
Gelukkig is het al licht als de wekker
gaat. Dat is vanaf het eind van deze
maand ook wel anders. Ze sloft naar
het raam, trekt de gordijnen open en
een weldadig zonnetje begroet haar.
Met een glimlach opent ze de ramen
om ze binnen een seconde haastig,
met een van walging vertrokken
gezicht, weer te sluiten.
Het valt niet mee deze tijd van het
jaar in haar straat.
Als ze in de keuken haar ontbijt klaar
maakt hoort ze hoe een taxibusje, vol
met kinderen voor de Bekenkampschool, de straat in komt glijden,
de banden krijgen lastig grip op de
gladde stenen en al slippend rijd het
busje de straat weer uit.

De chauffeur denkt ook vast dat het
niet meevalt deze tijd van het jaar in
deze straat.
Als ze even later op haar fiets stapt,
ziet ze al van verre een van de buren
met een bezem in de weer. “Ha
buuf”, roept ze en steekt haar hand
op naar de altijd vrolijke vrouw, “wat
ben jij vroeg in de weer met de stoep
aanvegen!” Maar de buurvrouw is
helemaal niet blij deze morgen, ze
kijkt nauwelijks op, groet slechts kort,
strijkt met een fel gebaar een blonde
lok uit haar gezicht en gaat mopperend weer door met verwoed schrobben.
Ook de buurvrouw vindt dat het niet
meevalt, deze tijd van het jaar in

nergens heen
een woonboot is een boot
met een deur
je kunt er wonen op het water
het dak is plat
een laag balkon
en er zijn twee ramen
er wonen mensen
die de boot leuker vinden
dan een huis op het land
je voelt je licht
omdat je
op het water drijft
de boten zitten vast
aan de kant
ze varen nergens heen
Lola Boswijk (8)
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haar straat. Omdat ze deze weken
niemand – die niet bij haar in de
straat woont – bij haar thuis durft uit
te nodigen, heeft ze genoeg tijd om
haar 4 mijl training te doen.
Na haar rondje Sterrebos en Helperzoom, holt ze opgetogen haar eigen
straat in om prompt uit te glijden en
met een smak op haar billen terecht
te komen.
Nee, het valt zeker niet mee, deze
tijd van het jaar in haar straat.
Want als in de rest van de
Oosterpoort de blaadjes vallen, dan
vallen in de Kwintlaan de sierpeertjes. En dat betekent enkele weken
lang een smerige, gladde, stinkende
straat.
En dat valt niet mee, deze tijd van
het jaar.

Poortershoes Onthult

Geheimzinnige vuilniszakken, een rokende
bovenmeester en een
goede borrel
Veel buurtbewoners en organisaties waren op donderdag 25 september
op de geheimzinnige vuilniszakken bij het stenen muurtje afgekomen.
Nog even en we zouden eindelijk zien wat er onder verscholen zat.
Het plan was om de voorgenomen
presentaties buiten te houden, maar
al gauw vielen de eerste regendruppels zachtjes naar beneden en werd
de meute naar binnen geleid.

veel schipperskinderen volgden er
onderwijs gedurende de vaak korte

periode dat het schip van hun ouders
in de Groninger havens lag.
Vanaf 1950 kreeg de school de
naam Admiraal de Ruyter en konden
de schipperskinderen er hun hele

Toen het iedereen gelukt was om
staand, zittend of op de hurken een
plekje te vinden in de volle ruimte
van het eethuis, kondigde journalist,
columnist en Oosterpoorter Rosa
Timmer de eerste spreker aan.
GASTGEZINNEN EN SIGARETTEN

Joop Kuipers vertelt over de geschiedenis van het huidige Poortershoes
en de 2,20 meter hoge muur die ooit
tussen het pand en de Oosterweg
heeft gestaan. Het pand werd in
1881 gebouwd als openbare lagere
school, maar is bij oudere Oosterpoorters beter bekend als ‘De Schippersschool’. Niet verwonderlijk, want

Het Oosterpoortlied werd door velen meegezongen (foto EB)
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Zo kan iedereen altijd lezen wat er
op het menu staat, maar bijvoorbeeld
ook hoe je in contact kan komen met
de redactie van de Oosterpoorter.
JUWEELTJE

Wewthouder Paul Rook is onder de indruk van de Oosterpoort (foto EB)

schoolperiode terecht. Terwijl hun
ouders op de binnenvaart zaten,
verbleven zij bij gastgezinnen of op
een internaat.
Het schoolplein lag aan de kant van
de zeer drukke Oosterweg en de
hoge muur beschermde de kinderen
tegen het verkeer dat toen nog van
twee kanten kwam. In de muur zat
een deurtje dat bijna altijd gesloten
bleef. De hoofdmeester had als enige
de sleutel, die alleen werd gebruikt
als meester door zijn rookwaar heen
was. Dan haalde hij de sleutel te
voorschijn en mocht een van de
leerlingen via de snelle route een
nieuw pakje sigaretten gaan halen.
In alle andere gevallen gebruikten
de kinderen de hoofdingang aan de
Parklaan.

VERLEDEN EN HEDEN

Deze restanten uit voorbije tijden
werden door Marjet Zwaans, kunstenaar en vormgever van de objecten
onder de vuilniszakken, gebruikt als
uitgangspunt voor haar ontwerp. Zij

Nu de buurt kennis heeft genomen
van de achtergrond en het tot stand
komen van het kunstwerk, kan
wethouder Paul de Rook het gaan
onthullen. Maar dat doet hij niet
voordat hij benadrukt heeft wat een
prachtig juweeltje deze wijk is. Een
echte buurt, waar het kan gebeuren
dat je een briefje in de brievenbus
krijgt met een tekst als ‘Mag ik hier
wonen als u weggaat?’ zoals Rosa
Timmer en ook ondergetekende ooit
overkwam. Dan is het grote moment daar. De vuilniszakken worden
plechtig verwijderd en er wordt massaal geproost op het Poortershoes.
Zangkoren Koreander en Eelsk
zetten het Oosterpoortlied in en er
is soep en brood. Met volle maag
kunnen de gasten binnen kijken naar

POORTERSHOES

In 1971 verdween de schippersschool uit het pand en werden er
achtereenvolgens verschillende onderwijsinstellingen gevestigd. Toen in
1990 de Polderij er haar intrek nam,
kreeg het pand de naam Poortershoes. Om vanaf de Oosterweg vrij
zicht te krijgen op de mooie gevel
werd de hoge muur grotendeels
afgebroken. Het onderste deel bleef
staan en doet nu dienst als zitplaats
voor cursisten of passanten.
De contouren van de oude muur zijn
nog zichtbaar in de zuidelijke muur
die het plein omgrenst en bij het elektriciteitshuisje.

Het was gezellig bij het Poortershoes (foto www.ronpechler.nl)

is de tweede spreker en vertelt hoe
zij in samenwerking met het CBK
(Centrum Beeldende Kunst) en het
Poortershoes de voegenstructuur
van de muur weer zichtbaar heeft gemaakt. Natuurlijk is ze bij het ontwerpen ook de huidige activiteiten van
het bruisende Poortershoes niet uit
het oog verloren. De verlichting in het
kunstwerk trekt zelfs in het donker de
aandacht van de voorbijganger en
er is een informatiepaneel geplaatst.
13

de expositie van de kunstwerken van
groep 6 van de Borgmanschool, de
doorlopende diapresentatie over het
Poortershoes, de diverse optredens
of lekker verder borrelen met buurtgenoten. Het was een geslaagde
avond en het bleef nog lang onrustig
in het Poortershoes… Voor meer
informatie over alle activiteiten, zie
www.poortershoes.nl.
Ellen Westerveld
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE
1. Idee voor een gekkenhuis. (15)
2. Van het geslacht gaat het gepaard met veel gekreun. (14)
3. Soepel lopende lekkage. (12)
4. Televisie zonder beeld. (13)
5. Hiervoor rem je gemakkelijk. (9)
6. Het einde van een route. (12)
7. Zwijgend dek. (4+6)

1

8.
9.
10.
11.
12.

Vakantieperiode. (7)
(Niet zulk) tof spul. (7)
De oogst is voorbij. (6)
Golgotha. (12)
Door dit plakband ga je er onderdoor. (7)
13. Die mop voelt als een steek onder water. (9)
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De winnaar ontvangt een gevulde
boodschappentas ter waarde van
€ 20,-, ter beschikking gesteld door
Coop Meeuwerderweg.
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14. Er is sprake van een verdwenen
huwelijksgetuige... (7)
15. …en daarom zorgt Rijkswaterstaat (niet) voor meer banen. (16)
16. Komt hier rare, waterige poep
uit? (8)
17. Aandeel in de misdaad. (12)
18. Ter ontspanning bij het Julianaplein. (15)
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Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een uitdrukking. Dat is de
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.
De oplossing moet uiterlijk op vrijdag
31 oktober aanstaande binnen zijn
bij de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 13. Mailen
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

8

3

5

4

9

Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw telefoonnummer en/of uw
e-mailadres. Coop Meeuwerderweg
neemt contact op met de winnaar.

dag 13. Najaarsnota 14. Binnenhof
15. Zorgpremie 16. Ministersploeg
17. Algemeen 18. Jaarverslagen 19.
Lastenverlichting 20. Tweede Kamer.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 12
1. Ridderzaal 2. Gouden Koets 3.
Noordeinde 4. Voorleesvader 5.
Nullijn 6. De Jager 7. Vondeling 8.
Rekenkamer 9. Staatscourant 10.
Zalm 11. Wetsvoorstel 12. Prinsjes-

De oplossing is: DE DEUGD KOMT
NA HET GELD.
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De winnaar van Cryptofilippine 12
is David Zomer uit de Jan Goeverneurstraat. Gefeliciteerd!

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 Jasper Warmels (42). Hij woont op de
hoek van de Sophiastraat en de Brandenburgerstraat. Na een carrière
in de horeca, onder meer als één van de eigenaren van het bekende
restaurant De Sixtijnse kapel, kwam hij als softwarespecialist in de IT
terecht.
HOE LANG WOON JE HIER?

“Al 23 jaar, sinds 1991 dus. Ik
woonde hier in mijn studententijd met
mijn broer. Later heb ik het huis van
mijn ouders gekocht.”
HEB JE VEEL OPGEKNAPT AAN DIT
HUIS?

“In de loop van de jaren heb ik wel
het nodige geklust. Zo heb ik een
muur weggebroken en de zolder verbouwd. Dat is nu een slaapkamer.”
KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DIT
HUIS?

“Op beeldbank.groningen.nl zijn
foto’s te zien waaruit blijkt dat het
vroeger een kruidenierswinkeltje
was. De zijkamer was vroeger de
winkelruimte.”

EN WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“Ik woon hier met veel plezier. Het
is een rustige wijk, althans in dit
gedeelte. Dicht bij het station wonen
vind ik fijn. En je bent snel de stad
in en uit met de auto. Prettig voor
bezoek en ook voor mezelf.”
HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE
BUURT?

Jasper Warmels (foto MvdF)

“Ik vind het Zuiderpark een heel mooi
stukje van de wijk. Maar verder heb
ik geen hotspots, nee.”

dersbedrijf. Dat is allemaal verdwenen en dat is jammer.”

MIS JE IETS IN DE BUURT?

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

“Ik vind het jammer dat de kleine
middenstand verdwijnt. Hier in de
buurt had je vroeger slager Miedema, er was een groenteboer in de
wijk, aan de Oosterweg zat een schil-

“Ja, dat denk ik wel. Ik heb altijd
gezegd dat ik zolang ik in Groningen
blijf wonen, dat in dit huis is.”
MvdF

Prins Claus Conservatorium
OPEN DAG EN OPEN HUIS MUZIEK&DANS BIJ HET PRINS CLAUS
CONSERVATORIUM
Op zaterdag 8 november organiseert het
Prins Claus Conservatorium een Open Dag
van 10:00 tot 16:00 uur.
Het programma vindt u
begin november op de
website: www.hanze.nl/
prinsclausconservatorium.

drankje genieten van
alles wat beide opleidingen te bieden hebben.
Bovendien wordt er op
deze avond aandacht
besteed aan de aankomende verbouwing
van het conservatorium.
De architect geeft een
presentatie, er wordt
een korte 3D-animatie
getoond en is er gelegenheid om vragen te
stellen.

OPEN HUIS MUZIEK &
DANS

Na de Open Dag organiseert het Prins Claus
Studenten van het Prins Claus Conservatorium in concert (foto Deborah Roffel)
Conservatorium, samen
NB: de tijdelijke hoofdingang bevindt
met de Dansacademie Lucia Marthas avond met klassieke muziek, animazich aan de Palmslag 20.
het OPEN HUIS: Muziek&Dans van
ties, workshops, jazz, dans en meer.
19:00 tot 21:30 uur. Beide opleiU kunt gewoon binnenlopen en onder
dingen verzorgen een spetterende
het genot van een hapje en een
Graag tot zaterdag 8 november!
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OOSTERKIDZZZ
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vormgeving Evelien Brak
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PRIVÉ COLLECTIE
GROENTEBOER ALS MAKELAAR
Eind 1974 zijn wij in de Oosterpoort komen wonen in de Jacobstraat. Na
ongeveer tien jaar, we hadden inmiddels twee kinderen, gingen we op
zoek naar wat meer woonruimte, het liefst in de Oosterpoort.
In het voorjaar en zomer van 1987
waren we zo ver, maar ging een
aankoop op het laatste moment niet
door. Wat nu te doen. Als klant van
groenteboer Henk Mulder op de hoek
van de Jacobstraat en de Meeuwerderweg hield ik hem en zijn vrouw
op de hoogte van onze zoektocht.
Ik vertelde dat we opnieuw gingen
proberen iets te vinden in de buurt.
“Ik weet wel een huis in de Frederikstraat”, zei Mulder. Hij woonde daar
zelf en ik begon te lachten. “Je eigen
huis zeker?” “Nee, nee, een groter
huis. De mensen die er nu wonen
willen wel verkopen ze zijn alleen nu
op vakantie.” Hij noemde het adres
en wij zijn meteen gaan kijken hoe

het huis er aan de buitenkant uitzag.
Als het waar was dat het te koop was
wilden wij hier wel eens binnen kijken. Ik vertelde Mulder dat we zeker
geïnteresseerd waren in het huis en
af zouden wachten tot de eigenaren
terug van vakantie waren. Op een
zonnige zaterdagmorgen ging ik
boodschappen doen bij de supermarkt tegenover de groenteboer. Ik
zette mijn fiets op slot toen ik een
fluitje hoorde.
Ik keek op en zag Mulder op de stoep
staan. Hij wenkte mij. Ik liep naar
hem toe en hij zei dat de mevrouw
van het huis in de Frederikstraat bij
hem in de winkel was. Ik ging mee

de winkel in en Mulder zei: “Ga maar
even in de schuur met elkaar praten.”
Dat hebben we gedaan. Van het een
kwam het ander en in december
1987 zijn wij verhuisd van de Jacobstraat naar de Frederikstraat, met
dank aan groenteboer Henk Mulder.
Joke Stolk

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG
SPIERSPANNINGSHOOFDPIJN
Spierspanningshoofdpijn ('cervicogene hoofdpijn') komt voort uit problemen met de nek. Hij kan aanvoelen alsof er een pijnlijke, knellende
band rondom je hoofd zit. Het ontstaat vaak als je langdurig met je
hoofd naar voren gebogen zit, stress, inspanning,vermoeidheid, ooginspanning etc. Je nekspieren komen dan onder spanning te staan.

GOED TE BEHANDELEN

oorzaken in de nek aan te
pakken. Op een pijnvrije
manier creëren we
ruimte in de nek door
de Mulligan methode
toe te passen. Daardoor komt er steeds
meer bewegingsruimte
en ontspanning in je
nek.

Hoe ziet die behandeling eruit? Deze
hoofdpijn zal verdwijnen door de

Ook kijken we zorgvuldig
naar jouw houding als je
bezig bent op je tablet,
smartphone of pc. We leren
je om de eerste tekenen
van spanning in je nek
te herkennen en helpen
je daarbij een betere
houding te kiezen.

'IPAD-NEK'

We zien dit de laatste tijd in onze
praktijk steeds vaker door langdurig
werken met Ipads, tablets, smartphones en computers. Ook een gespannen houding achter het stuur is soms
de boosdoener. Net als langdurig
lezen met gebogen hoofd.
Bij spierspanningshoofdpijn heb je
vaak pijn in je schouders en nek of
pijn aan één kant van je hoofd. Tevens is slapen pijnlijk. Veelal werken
medicijnen niet. Spierspanningshoofdpijn kan wél goed met fysiotherapie worden behandeld.
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Vaak is er na de eerste behandeling
al een voelbare verlichting van de
klachten.
Wil je meer weten? Neem even
contact op. FysioCentrum Hereweg,
Hereweg 8. Telefoon 3134636.
www.fysiocentrumhereweg.nl
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MET JOAKOP IN DE TOBBE
GRUNNEGER OAVOND
2014
Met Grunneger verhoaltjes
veurdroagn deur Joakop Kupers.
Verhoaltjes over gebeurtenissen van nou en vrouger.
Over Oosterpoorters en aandere pazzipanten dai der touhailn.
Zoas venters, zoaknluu, markante personen of zien femilie.
Over van alles en nog wat, oet doagelieks leven veur elk herkenboar.
As je willen kennen ie pien an de buuk laggen of soms janken.
Met een bak Grunneger kovvie of thee met kaantkouke.
En in de schoft bennen der Grunneger hapjes zoas mollebonen, metworst en nog veul meer.
‘t Zal gloepens mooie oavend worden as joe ook komen.
Dat mot je as Oosterpoorter of of Stadjer metmoakt hebben!
En ‘t köst mor ‘n poar centen.
‘t IS OP 23 OKTOBER EN ‘t BEGUNT OM 20:00 UUR ‘S OAVONDS
Der zal nait rookt worden die oavond.
Om genog te eten te hebben, mot je je wel evm veuroaf opgeven!
DOUN EN KOMEN

JOAKOP DE PETROLEUMBOER
Hai nemt joe met deur ’t rieke verleden en het nou van onze buurt en der boetn,
met schitterende anekdotes, leuke veurvallen of minder leuke oet ’t gewone leven.
Op een ludieke wieze in ’t Grunnings verteld deur Joakop.
Veuroaf kop kovvie of thee met stuk kaantkouke, ’t Is netuurliek nait bedouln om je zat te eten, mor om wat
te pruivm en om weer herrinnerns op te hoaln, met Grunneger vreterij. Veuroaf opgevem is neudeg aans
wait wie nait houveul dat der komen en houveul eterij wie motn holn.
Opgevem: Tel . 050-3131 141 of poortershoes2@home.nl
‘t Is op 23 oktober 2014 om 20:00 uur in ‘t Poortershoes
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS
ZATERDAG 18 OKTOBER

Blue Jays (blues).

ZONDAG 19 OKTOBER

AFRIKA JAM CAFE live muziek (doe
mee!). African DJ, eten drinken dansen, gezellig terras. Aanvang 15:00
uur.
DONDERDAG 23 OKTOBER

Café Unplugged presenteert: 3 Singer/Songwriters, aanvang 21:00 uur.
VRIJDAG 24 OKTOBER

Groninger Sonwriter Circle presenteert: 3 singer/songwriters, aanvang
21:00 uur.
ZATERDAG 25 OKTOBER

Reflections (soul).

Neem contact op met Kartin van der Zee, oosterpoorter@gmail.com.
Zij kan u ook helpen uw mediaboodschap vorm te geven.

Met adverteren in de Oosterpoorter heeft u een groot bereik in een fijne wijk

ZONDAG 26 OKTOBER

AFRIKA JAM CAFE live muziek (doe
mee!). African DJ, eten drinken dansen, gezellig terras. Aanvang 15:00
uur.
ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014

Open Podium o.l.v. MC Lourens
Leeuw m.m.v. KvK huisband. Doe
mee!
ZONDAG 2 NOVEMBER 2014

AFRIKA JAM CAFE live muziek (doe
mee!). African DJ, eten drinken dansen, gezellig terras. Aanvang 16:00
uur.
ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014

Blues Heat (blues).

ZONDAG 9 NOVEMBER 2014

AFRIKA JAM CAFE live muziek (doe
mee!). African DJ, eten drinken dansen, gezellig terras. Aanvang 16:00
uur.

COLLECTANTEN
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de periode van 17 tot
22 november. Aanmelden kan via
info@nationaalmsfonds.nl of via 0105919839.
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SERVICE
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.

STICHTING GRAFISCH
CENTRUM GRONINGEN,
Grafisch Centrum Groningen (GCG)
Warmoesstraat 41, Groningen. Cursus Prenten maken in hoogdruk,
start dinsdagmiddag 28 oktober 2014
van 13:30 tot 16:00 uur. Kosten € 95,Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Hans Horn, telefoon
06-25178093 of kijk op
www.grafischcentrumgroningen.nl.

POORTERSHOES
DONDERDAG 23 OKTOBER

Van het ain, komt het aander. Verhoaln oet het leven van de Boetn
Oosterpoorters, aanvang 20:00 uur.
Joop Kuipers komt als Joakop de petroleumboer verhalen vertellen over
Oosterpoorters, in het Stads Grunneger Dialect. Zie ook pagina 21.
Zaal open om 19:30 uur. Opgave via
telefoon 050-3131141 of
poortershoes2@home.nl.

PRINS CLAUS
CONCERVATORIUM
IEDERE MAANDAG

Masterclass en concert van een docent uit New York van 14:30 tot 16:00
uur. Andrea Elkenbrachtzaal, gratis
toegang.

donderdag van de maand bloemschikclub. Ook hier kunnen nog
deelnemers bij. Zaterdag 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.

DONDERDAG 23 OKTOBER

Lunchconcert Sounds of Music: Fie
Schouten & Friends, Youth Percussion Pool en Michael Moore Pool,
aanvang 12:30 uur. Andrea Elkenbrachtzaal, gratis toegang.
VRIJDAG 31 OKTOBER

Concert Orkest Repertoire Week
onder leiding van dirigent Alexander
de Blaey, aanvang 12:30 uur.
Dirigent Alexander de Blaey werkt
een week lang met studenten klassieke muziek aan werken uit het
klassieke ‘ijzeren’ repertoire. Dit
lunchconcert is de afsluiting hiervan.
Het programma wordt op de dag zelf
bekend gemaakt.
Andrea Elkenbrachtzaal, gratis toegang.
ZATERDAG 8 NOVEMBER

10:00 tot 16:00 uur, Open Dag.
19:00 tot 21:30 uur Openhuis
Muziek&Dans, voorlichting nieuwbouw.
Zie voor meer informatie pagina 16 in
deze Oosterpoorter.

VOLLEYBALLEN

SPEELTUINVERENIGING

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. Voor meer info bel
Elske Bos (050-3600241) of Nico ter
Horst (050-3148980) of mail naar
vvdeoosterpoort@gmail.com.

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
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KUNSTENAARS
GROENSTE
BROEDPLAATS IN CBK
Van 25 oktober tot en met 30 november 2014 presenteert het Centrum
Beeldende Kunst Groningen (CBK
Groningen) in samenwerking met
de Biotoop Haren kunstenaars die
wonen en werken in dit voormalig
Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een van
de grootste en groenste broedplaatsen in Nederland. De tentoonstelling
geeft een dwarsdoorsnede gericht op
diversiteit. Er is werk te zien van circa
vijftig kunstenaars. Van jonge talenten en creatieven tot en met meer
gerenommeerde kunstenaars en
vormgevers. Locatie Trompsingel 27,
openingstijden woensdag tot en met
vrijdag 9:00 tot 17:00 uur, zaterdag
en zondag 13:00 tot 17:00 uur. Info
op www.cbkgroningen.nl.

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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