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De zorg in Groningen gaat veranderen
Oosterpoort krijgt wijkwethouder
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HEREWEG-VIADUCT VER-VANGING IN 2028, ONDERHOUD IN 2015/2016



22



3

ZORGEN

Net was alle kopij voor deze Oosterpoorter verdeeld over de bladzij-
den, toen de gemeente kwam met informatie over de veranderingen in 
de zorg. De deadline was ruim verstreken, maar voor dit belangrijke 
onderwerp hebben we toch ruimte gemaakt. 

Het zal u niet zijn ontgaan dat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ 
valt, per 1 januari wordt overgeheveld van de landelijke overheid naar de 
gemeente. Dit betreft met name de wat lichtere zorg zoals bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp en dagbesteding, die voortaan valt onder de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO). Elke gemeente krijgt een budget om 
die zorg zo goed mogelijk in te zetten voor haar eigen inwoners. Een grote 
verantwoordelijkheid en best lastig, want natuurlijk wil je graag helpen, 
maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven. En nu is het ei dus gelegd. 

In deze Oosterpoorter kunt u lezen over de sociale wijkteams die worden 
opgericht en over de wijkwethouders, waarvan ook onze wijk er een krijgt 
toebedeeld. Er zal nog veel over gesproken worden. In landelijke en regio-
nale media, maar hopelijk ook in onze eigen wijkkrant. Tenslotte is dat een 
van de ideeën achter de maatregelen: de zorg dichter bij de bewoner in de 
wijk brengen. Als ik me probeer voor te stellen wat de maatregelen in de 
praktijk zullen betekenen, roept dat een hoop vragen op. Gelukkig hebben 
wij een afspraak kunnen maken met onze wijkwethouder Ton Schroor. Laat 
het ons weten als u vragen heeft die wij hem zouden kunnen stellen. Wij 
gaan de ontwikkelingen zeker volgen en hopen in het volgende nummer 
een verdere tip van de sluier te kunnen oplichten. Overigens zijn wij sowie-
so blij met reacties van onze lezers. Dit zijn dan ook niet de berichten die 
gesneuveld zijn tijdens de zoektocht naar ruimte voor het extra gemeen-
tenieuws. Sterker nog, we hebben deze keer de middenpagina speciaal 
ingeruimd voor uw bijdragen. Gewoon omdat wij die zeer waarderen en er 
nog vele van hopen te ontvangen.

Wij wensen u veel leesplezier, 

Ellen Westerveld
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bUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse buurtoverleg worden onderwerpen besproken 
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met een 
kort verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het over-
leg besproken werd. Maandag 20 oktober kwamen de leden weer bijeen 
in het Poortershoes.

De twee maanden sinds het vorige 
overleg waren goed benut voor een 
nieuwe agenda-met-minutenplan-
ning, dat verder gesierd werd door 
het fraaie logo van het Buurtoverleg. 
De voorzitter opende de vergadering 
met de aankondiging dat het Buurt-
overleg er financieel goed voorstaat 
en dat de nieuwe subsidieaanvraag 
voor 2015 de deur uit is. Hierin 
is meer ruimte gereserveerd om 
buurtinitiatieven financieel te kunnen 
ondersteunen.

KUNST bIJ HET POORTERSHOES
Er werd stilgestaan bij de succesvolle 
onthulling van het kunstvoorwerp 
bij het Poortershoes en het prima 
verlopen evenement dat hieromheen 
plaatsvond. De verhalen van Joop 
Kuipers werden genoemd en ook de 
interviews van Rosa Timmer werden 
als succesfactor aangemerkt. Wel 
heel wrang is dat een onverlaat één 
van de kunstvoorwerpen al heeft ver-
nield. Het is onduidelijk hoe het met 
de financiering van de vervanging 
zit, omdat het kunstvoorwerp niet 
verzekerd is.

AANPAK RING ZUID
Het besluit voor het gehele traject dat 
‘de Zuidelijke Ring’ heet is genomen 

en er zal een start worden gemaakt 
met de aanbesteding. Omdat de 
spoorwegovergang bij de Espe-
rantokruising komt te vervallen, is 
het fietsverkeer aangewezen op de 
tunnel bij het Europapark. Dat is wel 
heel ver omrijden als je richting de 
Hereweg wilt fietsen en een tunnel 
onder de Esperantokruising zou dan 
enorm helpen om gemakkelijk aan de 
andere kant van het spoor te komen. 
Echter, de realisatie van deze tunnel 
is in het gehele plan onder voorwaar-
de van ‘financiële meevaller’ gesteld. 

Het Buurtoverleg vindt dit eigenlijk 
van de zotte en gaat een brief richten 
aan wethouder en fracties om deze 
voorwaarden los te laten. “En anders 
moeten we zelf maar een schop ter 
hand nemen,” stelt de voorzitter.

NIEUWE MEDIA
Het Buurtoverleg wil met haar tijd 
meegaan en een Facebook-pagina 
beschikbaar hebben, die gebruikt 
kan worden om nieuwtjes uit en 

over de wijk te delen. Dat kan heel 
succesvol worden, maar dan moe-
ten er wel voldoende nieuwtjes 
gedeeld worden. Gedacht wordt aan 
een samenwerking met de redactie 
van de Oosterpoorter, die nu ook al 
vaak de nieuwtjes als eerste op het 
spoor is. Hierover in een volgende 
Oosterpoorter meer.

HEREWEGVIADUCT
De brug over het spoor waarover de 
Hereweg loopt, vormt een historische 
verbinding tussen het Zuidelijke deel 
van Groningen en de binnenstad. 
Het is het oudste spoorwegviaduct 
van Noord-Nederland en dat zie je er 
ook aan af: op diverse plekken zijn al 
voorzieningen getroffen om de veilig-
heid op een voldoende niveau te 
houden. De gemeente Groningen wil 
dit viaduct vervangen, maar wil deze 
vervanging afstemmen op andere 
projecten, zoals de Aanpak Ring Zuid 
en de plannen voor het stationsge-
bied. Om die reden zal het viaduct 
pas in 2028 worden vervangen, maar 
zal er wel in 2015 groot onderhoud 
worden gepleegd. Hoe dat precies 
wordt ingevuld is nog niet duidelijk.

MEEDOEN
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg 
aanschuiven, dan bent u van harte 
welkom. De eerstvolgende vergade-
ring is op maandag 1 december om 
20:00 uur in het Poortershoes.

RBN

WONINGINbRAKEN

Het aantal woninginbraken in de wijken de Oosterpoort, Herewegbuurt 
en Rivierenbuurt in de stad Groningen neemt de afgelopen tijd toe. Van-
af januari 2014 tot heden werd in de drie wijken al 87 keer ingebroken. In 
heel 2013 werd in deze drie wijken 69 keer ingebroken. De politie onder-
zoekt alle woninginbraken en houdt de komende periode extra toezicht 
in de drie wijken.

GEbRUIK HET NACHTSLOT
In veel gevallen kwamen de inbre-
kers de woningen binnen via de 
zogenaamde flippermethode of 

hengelmethode. Deze manieren van 
inbreken laten geen zichtbare sporen 
na aan de buitenzijde van de wo-
ning. De genoemde werkwijzen zijn 

eenvoudig te voorkomen door het 
nachtslot te gebruiken, ook als u ’s 
nachts slaapt.

GELEGENHEID MAAKT DE DIEF
De inwoners van Groningen kun-
nen een belangrijke bijdrage leveren 
in het verminderen van het aantal 
woninginbraken. Zorg voor goed 
hang- en sluitwerk en sluit deuren en 
ramen af als u uw huis verlaat. Laat 

GEMEENTENIEUWS / bUURTNIEUWS
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geen waardevolle spullen zoals lap-
tops, smartphones en tablets in het 
zicht liggen, want gelegenheid maakt 
de dief. Installeer daarnaast een 
programma op je computer, laptop, 
smartphone of tablet om hem bij dief-
stal eenvoudig te kunnen traceren. 
Op de website www.politiekeurmerk.
nl/bewoners leest u alles over hoe u 
uw woning veiliger kunt maken.

bEL 1-1-2 bIJ VERDACHTE SITUATIES
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is 
bedoeld voor noodsituaties waarin le-
vens op het spel staan is een misver-
stand. U kunt het nummer namelijk 
ook gebruiken als u getuige bent van 

een misdrijf of verdachte situaties ziet 
in uw woon- of werkomgeving. Dus 
als u ziet dat iemand inbreekt of een 
ander strafbaar feit begaat, aarzel 
dan niet en bel direct 1-1-2. Met een 
beschrijving van het misdrijf, de da-
der en de vluchtrichting kan de politie 

snel in actie komen! De centralist van 
de Meldkamer Noord-Nederland kan 
tevens een Burgernetactie starten, 
zodat agenten samen met deelne-
mers van Burgernet kunnen uitkijken 
naar inbrekers. Kijk voor meer infor-
matie op www.burgernet.nl.

VERHUIZING PRAKTIJK DOKTER FILIUS

Vijf jaar geleden nam hij de praktijk van dokter Van der Woude aan de 
Parklaan over. Hij leerde de Oosterpoorters en bewoners van omringen-
de wijken kennen en moderniseerde de praktijk. Deze werd al snel uitge-
breid met een Praktijkondersteuner Chronische Zorg (Geertje Galema) 
en onlangs is er ook een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids-
zorg (Ingrid van der Deen) gestart. 

Het statige pand bood aan iedereen 
onderdak, maar begint nu in haar 
voegen te kraken. Daarom verhuizen 
dokter Filius en zijn medewerkers per 
1 januari 2015 naar de Kop van de 
Oosterpoort. Op de hoek van de Grif-
feweg en de Meeuwerderweg, in het 
pand waar een tijd lang een reisbu-
reau was gevestigd, zal dokter Filius 
zijn praktijk voortzetten.

Hij benadrukt dat er voor de patiën-
ten eigenlijk weinig zal veranderen: 
“Voor sommigen is het wat dichterbij, 
anderen moeten misschien iets ver-
der lopen, maar iedereen wordt nog 
altijd begroet door doktersassistente 
Gea. Ook de waarneming verandert 
niet: mocht ik afwezig zijn, dan neemt 
Dokter Van Willigen het over. Prettig 
is vooral dat het nieuwe pand veel 
praktischer is ingedeeld. We hoeven 
niet meer door elkaars werkruimte te 
lopen om die van onszelf te berei-
ken. Dat geeft de patiënten wat meer 
privacy. 

Daarnaast is het prettig dat alle 
ruimtes op de begane grond zijn. 
Aan de Parklaan zijn op de boven-
verdiepingen eventueel nog kamers 

beschikbaar, maar omdat niet alle 
patiënten even goed ter been zijn, is 
het geen optie om die bij de praktijk 
te betrekken. Verder biedt de nieuwe 
locatie mogelijkheden tot verdere 
samenwerking met andere zorgaan-

bieders die al in die buurt gevestigd 
zijn. Denk hierbij aan Dokter Dijk-
man, Fysiocompleet en de apotheek. 
We zijn momenteel nog aan het 
onderzoeken hoe hieraan vorm kan 
worden gegeven, maar zodra daar-
over meer duidelijkheid is, zullen wij 
de buurtbewoners zeker informeren.”

Zie voor meer informatie  
www.huisartsfilius.nl/

EWD

DE NIEUWE OOSTERPOORTER IS WEER UIT! 
KLIK HIER VOOR DE NIEUWE UITGAVE VAN DE OOSTERPOORTER

Dit bericht ontvangt u zodra er een nieuwe wijkkrant online staat en u zich 
heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de Oosterpoorter op  
www.deoosterpoorter.nl. Heeft u zich wel aangemeld maar in oktober 
geen nieuwsbrief ontvangen (kijk voor de zekerheid ook even in de 
spamlijst), stuur dan een mailtje naar oosterpoorter@gmail.com.

Het team van dokter Filius voor het oude pand aan de Parklaan (foto EB)
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WIJKWETHOUDERS EN 
SOCIALE TEAMS

Inmiddels heeft elke wijk in Gro-
ningen zijn eigen wethouder. Dit is 
onderdeel van het gebiedsgericht 
werken waarover afspraken zijn ge-
maakt in het coalitie-akkoord ‘Voor 
de verandering’. bij het gebiedsge-
richt werken staan initiatieven van 
burgers centraal. De gemeente sti-
muleert en ondersteunt hen hierbij. 

Zo wil de gemeente de leefbaarheid 
en vitaliteit in de wijken vergroten. 
Naast de invoering van de wijkwet-
houder, zet de gemeente momenteel 
ook sociale teams op in de wijken 
om de decentralisaties in de zorg, 
jeugdzorg en werk in goede banen te 
leiden. 

Het gebiedsgericht werken sluit hier-
bij aan; gezamenlijk richten ze zich 
op het aanbod van collectieve voor-
zieningen. In de begroting voor 2015 
is 2,2 miljoen euro gereserveerd voor 
het gebiedsgericht werken. Daar-
binnen hebben de wijkwethouders 
een eigen budget ter beschikking. 
Hiermee kunnen ze acute problemen 
oplossen en initiatieven in de wijken 
stimuleren. De wijkwethouders sturen 
de nieuwe werkwijze in de wijken aan 
en signaleren specifieke opgaven. 
Ze zijn aanjager en boegbeeld en 
onderhouden nauw contact met hun 
wijken. De nieuwe aanpak past in het 

streven naar een samenleving waarin 
iedereen meedoet en niemand tus-
sen wal en schip raakt. Om dat te 
bereiken wil de gemeente makkelijk 
benaderbaar zijn, goed luisteren en 
samen met de wijk, bewoners, onder-
nemers en instellingen, tot activitei-
ten en initiatieven komen. 

De komende maanden spreken de 
wethouders in de wijken met bewo-
ners en andere betrokkenen over de 
belangrijkste zaken die er spelen. 
Onze wijk krijgt te maken met twee 
wijkwethouders: de Oosterpoort, 
de Linie, de Stoker en de Brander 
en de Meeuwen vallen onder Ton 
Schroor, de Kop van Oost en de 
woonschepen vallen onder Roeland 
van der Schaaf. De reden dat wij 

niet allemaal onder dezelfde wet-
houder vallen, zit hem in de eerder 
genoemde sociale wijkteams. De 
indeling daarvoor loopt niet parallel 
met de gebruikelijk gebiedsindeling. 
Niets aan de hand dus. De Kop van 
Oost hoort dus “gewoon bij ons”. Na-
tuurlijk gaan wij in gesprek met onze 
wijkwethouder(s). Een gesprek met 
Ton Schroor staat gepland, maar was 
niet haalbaar voor deze editie. Maar 
elk nadeel heeft zijn voordeel: u kunt 
nu met ons meedenken. Heeft u een 
vraag die u aan de wijkwethouder wilt 
stellen, mail die dan vóór 20 novem-
ber naar oosterpoorter@gmail.com. 
Wellicht dat wij ook uw vraag aan 
Schroor gaan stellen.

PF/EWD

‘WIJ GRONINGEN’ NIEUWE NAAM VOOR SOCIALE WIJKTEAMS

WIJ Groningen is de nieuwe, overkoepelende naam voor de sociale 
wijkteams in Groningen. Alle Stadjers, van jong tot oud, kunnen voor 
informatie, ontmoeting, ondersteuning en jeugdzaken terecht bij hun ei-
gen WIJ-team in de buurt. De nieuwe teams van WIJ Groningen worden 
vanaf volgend jaar fasegewijs ingevoerd. 

Onder WIJ Groningen bundelen 
diverse organisaties hun krachten. 
Dit zijn de sociale teams, de Stips 
(steun- en informatiepunten in de 
wijk), het Zorgloket en de Centra 
voor Jeugd en Gezin (CJG).

Er komen elf WIJ-teams in de 
stad, die de naam krijgen van de 
wijk waarin ze gevestigd zijn. De 

Oosterpoort en de Meeuwen gaan 
vallen onder WIJ Rivierenbuurt. 
De Linie/Europapark onder WIJ de 
Wijert. Kop van Oost en de Woon-
schepenhaven vallen onder Ooster-
parkwijk. Bij de WIJ-teams kunnen 
alle inwoners van 0 tot 100 jaar 
terecht met vragen over ondersteu-
ning en zorg. De WIJ-medewerkers 
bieden daar begeleiding volgens het 

principe één regisseur en één plan 
voor één huishouden. Vrijwilligers 
en beroepskrachten met hun eigen 
specialisatie werken samen in de 
WIJ-teams. 

Naast ondersteuning van wijkbewo-
ners stimuleren de WIJ-teams ook 
de sociale samenhang en ontwik-
keling in de wijk. Dat doen ze via de 
inzet van onder andere buurtwerk, 
opbouwwerk en jeugd- en jongeren-
werk. Activiteiten van het Zorgloket, 
de CJG’s en de Stip’s gaan onder-
deel uitmaken van de dienstverlening 
van WIJ Groningen.

6

Kop van Oost: Oosterparkers of Oosterpoorters? (foto JvdB)
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THE ESCAPE HUNT 
EXPERIENCE IN DE KOP 
VAN OOST

Donderdag 30 oktober opende 
The Escape Hunt Experience haar 
deuren in de Kop van Oost. Wie 
deze ‘experience’ aangaat, wordt 
met maximaal vijf personen opge-
sloten in een kamer en moet daar 
door middel van allerlei spellen 
en aanwijzingen binnen een uur 
uit zien te komen. Het idee is ge-
baseerd op online games maar bij 
Escape Hunt komt er geen com-
puter aan te pas. Alles speelt zich 
af in een decor van 150 jaar ge-
leden met veel verwijzingen naar 
Sherlock Holmes. Initiatiefnemer 
Johan brakema vertelt over de 
achtergrond van dit concept. 

WAAR KOMT DIT CONCEPT 
VANDAAN?
“Iemand in Bangkok is hier in juli vo-
rig jaar mee begonnen. Hij heeft het 
concept ontwikkeld en is nu bezig 
om het internationaal in de markt te 
zetten. In veel grote steden zijn al 
vestigingen geopend, maar op het 
Europese vasteland zijn wij nu de 
eerste. Binnenkort zal in Amsterdam 
ook een vestiging openen.”

HOE KWAM U OP HET IDEE OM DIT 
TE DOEN?
“Ik ben een echte pionier. In 1982 
heb ik de eerste MacDonalds in 
Groningen opgestart, in de Here-
straat. Dat is ondertussen verkocht 
en eigenlijk was ik al tien jaar aan 
het rentenieren. Toen stuitte ik op dit 
concept tijdens een van mijn reizen 
en begon het toch weer te kriebe-
len. Ik dacht: misschien is het leuk 
als opa nog een keer een kunstje 
doet. Ik vind het namelijk heel 
inspirerend om met een stel jonge 
mensen weer iets op te zetten, dat 
geeft mij energie en voldoening.”

WAAROM GRONINGEN? DE ANDERE 
VESTIGINGEN bEVINDEN ZICH 
ALLEMAAL IN WERELDSTEDEN.
“Groningen is ook een wereldstad, 
er wonen sinds kort 200,000 men-
sen! Maar even serieus, ik wilde dit 

eerst in Spanje doen, waar ik ook 
een huis heb. Door allerlei zakelijke 
cultuurverschillen kwam dat niet van 
de grond. Toen zei iemand tegen 
mij: “Waarom doe je het niet in Gro-
ningen? Dat is een stad met veel 
jongeren en entertainment en je 
kent het als je broekzak.” Daar had 
hij gelijk in, dus heb ik mijn plannen 
gewijzigd.” 

WAT KUNNEN MENSEN 
VERWACHTEN?
“Wij hebben drie verschillende spel-
len met een eigen thema, verdeeld 
over zes kamers. Bij elk thema word 
je door middel van aanwijzingen, 
spelletjes en vraagstukken een ver-
haal ingezogen, waarbij je steeds 
een puzzelstukje van het mysterie 
ontrafelt. Aan het eind krijg je een 
code waarmee je uit de kamer kunt 
ontsnappen. Het doel is om dit zo 
snel mogelijk te doen, maar wel 
binnen maximaal een uur. De spel-
letjes doen een beroep op allerlei 
vaardigheden, zoals logisch naden-

ken, rekenen maar vooral ook sa-
menwerken. Toch is het niet zo dat 
hoogopgeleide mensen het perse 
beter doen dan laagopgeleide. De 
spellen zijn zo gemaakt dat ieder-
een eraan mee kan doen. Omdat 
er van elk thema twee kamers zijn, 
is het ook mogelijk om met twee 
groepjes tegen elkaar te spelen.”

WAT IS JULLIE DOELGROEP?
“Iedereen eigenlijk; families, vrien-
dengroepen. Vanwege het team-
buildingsaspect is het zeker ook in-
teressant voor bedrijfsuitjes. In Azië 
doen ze zelfs al assessments met 
sollicitanten omdat je in zo’n spel 
heel snel kunt zien hoe mensen in 
elkaar zitten; wie is de leider, wie 
denkt praktisch en wie is de analist. 
Maar uiteindelijk is het natuurlijk 
toch gewoon bedoeld voor de fun.”

Meer info: groningen.escapehunt.
com

CvdL

9

The Escape Hunt Experience van Johan Brakema en zijn team (foto EB)
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ZAKENNIEUWS

SALON TOPSKIN

Na drie jaar in loondienst en zeven 
jaar een eigen salon in Ooster-
hoogebrug besloot Manon Peters 
dat het tijd werd voor een nieuwe lo-
catie dichterbij het centrum. Het was 
even zoeken voor de perfecte locatie 
maar het was het wachten meer dan 
waard. 

Als je het monumentale pand in en 
aan het Zuiderpark binnenstapt kun je 
alleen maar met open mond rondkij-
ken. Haar nieuwe schoonheidssalon 
straalt rust, warmte en comfort uit. 
Rustige kleuren, prachtig licht en een 
bijzonder sympathieke schoonheids-
specialiste begroeten je.

Toen Manon de sleutel van dit bedrij-
venverzamelingspand (in het pand 
bevinden zich o.a. ook architecten 
en een adviesbureau) op 1 oktober 
in ontvangst nam, hoefde ze eigenlijk 
alleen maar in te richten. De eigenaar-
verhuurder wil de originele details, 
elementen en sfeer van het gebouw 
zo veel mogelijk behouden of zo goed 
mogelijk herstellen. Er is eenheid in 
het hele pand gecreëerd door het 
kleurgebruik op de muren overal door 
te voeren en de prachtige plafonds 
met sierlijsten zijn in ere hersteld.

Het is haast niet te geloven dat deze 
jonge en frisse schoonheidsspecia-
liste al zo’n berg ervaring heeft. Maar 
uit de manier waarop en de passie 
waarmee ze over haar vak en produc-
ten spreekt, wordt al snel duidelijk dat 
ze weloverwogen keuzes maakt. Zo 
was de keuze voor het merk Extenso 
Skincare, dat ze in haar salon voert, 
een heel bewuste: op natuurlijke basis, 
parabeenvrij, dierproefvrij en milieu-
vriendelijk. Voor de behandeling van 
specifieke huidklachten zoals grove 
poriën, acné, fijne lijntjes, littekens e.d. 
is ze lang op zoek geweest en uitge-
komen bij haar specialisatie: hydrader-
mabrasie. 

Hydrafacial is een nieuwe peeling 
techniek die al helemaal hot is in 
de V.S. maar in Noord- en Midden 
Nederland is Manon de enige die deze 
intensieve peeling met luchtdruk en 
een cocktail van serums, kan en mag 
aanbieden. Ze begint helemaal te 
stralen als ze daarover vertelt. “Het is 
zo mooi om mensen écht te kunnen 
helpen bij hun huidprobleem. Dat ze 
hier even kunnen ontsnappen uit alle 
hectiek, tot rust komen en bovendien 
met een prachtige huid weer naar huis 
gaan. Daar doe ik het voor!”

Speciaal voor de lezers van de 
Oosterpoorter heeft Manon een unieke 
actie: als u voor 31 december 2014 
een reservering maakt voor een ge-
zichtsbehandeling (die zijn er al vanaf 
€ 32,-) en vertelt dat u over haar in de 
Oosterpoorter heeft gelezen, ontvangt 
u een eenmalige korting van € 10,-.

Zuiderpark 26 
9724 AJ Groningen 
06-46109924 
info@salon-topskin.nl 
www.salon-topskin.nl

Patricia Frijns

10

Zuiderpark 26, locatie van Salon Topskin
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ZIE GINDS KOMT DE STOOMbOOT

Nog een paar nachtjes slapen en dan rijdt hij weer te paard over de 
Meeuwerderweg; Sinterklaas. Voor kinderen – voor wie het Sinterklaas-
feest toch eigenlijk bedoeld is – een spannende tijd met schoentjes zet-
ten bij de Coop, liedjes zingen op school en met pakjesavond als spet-
terende finale.

Terwijl de kinderen met verwach-
tingsvol hart de komst van de goed-
heiligman tegemoet zien, rollen hun 
ouders vechtend over straat over de 
vraag of Zwarte Piet al dan niet als 
een uiting van racisme en slavernij 
moet worden gezien.

Ik ben dan ook heel benieuwd met 
wat voor Pieten de Sint dit jaar in de 
Oosterpoort verschijnt. Zwarte Piet 
hoeft namelijk – in tegenstelling tot 
wat de naam suggereert – niet zwart 
te zijn, maar kan elke kleur van de 
regenboog hebben. In navolging van 
Gouda kan hij er zelfs uitzien als een 
plakje jongbelegen Goudse kaas of 
als stroopwafel, hoewel hier ter stede 
een uiterlijk als een pot Groninger 
mosterd of metworst natuurlijk meer 

voor de hand ligt. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat Sinterklaas weinig zin 
in dit soort flauwekul heeft, de hele 
discussie aan zijn laars lapt en vast 
blijft houden aan zwarte Zwarte 
Pieten. Daarmee zou hij dan direct 
één van de weinige werkgevers zijn 
wiens personeelsbestand uitsluitend 
uit allochtonen bestaat, daarmee 
daadwerkelijk invulling gevend aan 
positieve actie. Dat kunnen de tegen-
standers van Zwarte Piet dan weer in 
hun zak steken.

Maar toch, eigenlijk is het hele 
Sinterklaasfeest met alles wat er 
om heen hangt één grote cover up 
operatie. Iedereen is zo gefixeerd 
op de cadeautjes en op de aard van 
Zwarte Piet, dat men totaal niet ziet 

wat er nu echt aan de hand is, zodat 
Sinterklaas langs slinkse weg zijn 
eigenlijke doel kan bereiken. Men 
is blijkbaar ziende blind en horende 
doof, want ondanks het feit dat je 
dagelijks op het Sinterklaasjournaal 
kunt zien hoe één of andere wrakke 
stoomboot volgeladen met Afrikanen 
vanuit de Middellandse Zee koers 
zet naar Nederland, heeft niemand 
door dat het hier om mensensmokkel 
gaat.

Eenmaal in de buurt van Nederland 
aangekomen plakt de baas van de 
vluchtelingenboot een witte nepbaard 
op, hult zich in een behoorlijk op-
zichtige vermomming, strooit ieder-
een pepernoten in de ogen, int een 
enorm kapitaal als ‘reiskostenver-
goeding’ van de inmiddels als Zwarte 
Piet verklede Afrikanen en is op 6 
december weer vertrokken.

Om met Cruyff te spreken, ”Je gaat 
het pas zien als je het doorhebt”.

COLUMN HARM

VOOR HET VERLANGLIJSTJE

Aquamarijn, de literaire thriller van Lilian Schneider speelt zich deels af 
in de Oosterpoort. De hoofdpersoon Silke woont in de barkmolenstraat 
en bij het Trompbruggetje vindt een dramatische hoogtepunt plaats. 
Ook andere locaties in de binnenstad zullen ongetwijfeld bekend voor 
komen. 

De negenendertigjarige Silke heeft 
het op het eerste oog goed voor 
elkaar; ze is getrouwd, heeft een pu-
berzoon en woont in een nette buurt 
met leuke buren. 

Maar het is allemaal schone schijn. 
Silke heeft in het verleden iets mee-
gemaakt dat ze aan niemand heeft 
verteld. Dan begint ze vreemde be-
richten te ontvangen van een stalker. 

De onverklaarbare, bedreigende 
voorvallen volgen elkaar in rap tempo 
op. Ook in haar huwelijk is ze niet 
meer gelukkig. Als ze via haar werk 
voor een lifestyle glossy de aantrek-

kelijke Paul van Zanten ontmoet, 
ontsnapt ze aan de sleur en stort zich 
in een hartstochtelijke affaire. Echter 
ook bij Paul (in de Oosterstraat) weet 
haar stalker haar te vinden. Lang-
zaam wordt duidelijk wat er vroeger 
is gebeurd en hoe dat haar nu ach-
tervolgt… 

AQUAMARIJN
Geschreven door Lilian Schneider, 
ISBN 97890 5452 291 1 / NUR 305.

Te bestellen via 
www.uitgeverijpassage.nl

EWD
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bESTE bEWONERS EN 
ONDERNEMERS VAN DE 
OOSTERPOORT
Helaas ga ik van de Oosterweg 
67 afscheid nemen door gezond-
heidsperikelen en tegenwerking 
van de bekende instanties. Door 
de grote vraag naar ambulante 
werkzaamheden voor pedicu-
rewerk is mijn volgende stap 
gezet. Ik blijf bereikbaar voor een 
ieder op mijn mobiele nummer 
06-47384754 voor schoonheids-
verzorging en pedicure diensten 
bij u thuis. Afspraken kunnen per 
sms en telefonisch gemaakt wor-
den. Ik bedank verder iedereen 
die mij de afgelopen 28 jaar tot 
steun is geweest op de winkel-
vloer aan de Meeuwerderweg en 
Oosterweg. Verder hoop ik dat ik 
door mijn werkzaamheden voor 
Koopcentrum Oosterpoort een 
bijdrage heb kunnen leveren aan 
de Oosterpoort. Deze functie in 
het bestuur is inmiddels door mij 
opgezegd.

Heel veel liefs en van harte be-
dankt,

Yvonne Wildeboer

AANRIJDING
Donderdag 23 oktober heb ik 
een aanrijding gehad met een 
geparkeerde auto vlak bij Friet 
van Piet, met gevolg schade. 
Ik heb een briefje met gege-
vens onder de ruitenwisser 
achtergelaten. Een kennis van 
mij blijkt echter het briefje, om 
mijn no-claim veilig te stellen, te 
hebben verwijderd. Dat zit mij 
niet lekker, dus zou de eigenaar 
van de getroffen wagen contact 
met me willen opnemen via het 
mailadres van de Oosterpoorter, 
oosterpoorter@gmail.com?

Naam bij de redactie bekend

12

WORMEN EN JEUGDJOURNAAL 
OP bORGMANSCHOOL
Vrijdag 31 oktober filmde het 
Jeugdjournaal in groep 8 van de 
Borgmanschool. Aanleiding was 
Jumbo Euroborg die als eerste 
winkel in Nederland voedsel waar 
insecten in zijn verwerkt ging 
verkopen. Het resultaat is te zien 
op jeugdjournaal.nl/item/716267-
insecten-nu-ook-in-nederlandse-
supermarkten.html

ingezonden
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WAAR IS DE ESPERANTOTUNNEL?
Je kan van alles vinden van de 
plannen voor de Ring Zuid maar 
dat er een essentieel onderdeel 
ontbreekt in de plannen is rond-
uit belachelijk. In het definitieve 
trajectbesluit staat geen tunnel 
getekend onder het spoor op de 
plaats waar nu de Esperantostraat 
het spoor kruist. Deze wezenlijke 
oost-west verbinding voor fietsers 
en voetgangers komt er alleen als 
er sprake is van een “aanbeste-
dingsvoordeel”.

Dat is op zijn zacht gezegd zeer 
merkwaardig, terwijl de verant-
woordelijke wethouder, de voltal-
lige gemeenteraad, alle bewoners 
aan weerszijden van het spoor, de 
winkeliers, kortom de halve stad dit 
als een essentieel onderdeel van 
de plannen zien.

Er komt straks een prachtig ‘Zui-
derplantsoen’ op de deksels maar 
je kunt niet doorlopen van de ene 
kant naar de andere kant! Dus 
ook geen ecologische verbinding 
voor lopende en kruipende dieren. 
Groningen fietsstad, hoezo? Fiets 
maar een eindje om. De oversteek 
over het spoor voor fietsers van 

noord naar zuid kan prima bij stati-
on Europapark, maar van oost naar 
west over het Herewegviaduct is 
toch wel een eind om. De afstand 
tussen de tunnel bij Europapark en 
Herewegviaduct is 1,7 km. Dat be-
tekent een onoverbrugbare barrière 
van bijna 2 km!

Dat geldt dus ook voor voetgan-
gers, kinderen en gehandicapten, 
loop maar twee kilometer om. Voor 
mensen met ‘langzame wielen’ 
zoals kinderwagens, rolstoelen en 
rollators telt elke meter driedubbel.

Moeten wij nou als bewoners 
dreigen met procedures om wat 
iedereen met gezond verstand kan 
bedenken voor elkaar te krijgen. 
Volgens ons zijn deze plannen er 
toch echt ook voor de bewoners. 

Dus kom op bestuurders met een 
beetje goede wil en inzicht kunnen 
we deze blamage voorkomen.

Tenslotte een tip voor de aanne-
mer: neem dat tunneltje even mee 
in de aanbesteding en je hebt de 
opdracht binnen.

Ruurd de Boer

MEER KLEUR IN DE ARCHITECTUUR ZOALS bIJ HET NIEUWE GEbOUW ‘HETE KOLEN’? 
PRIMA.... MAAR DAN OOK DE EURObORG GROEN. FOTO LUUK VERPALEN
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VANDALISME
Het prachtige kunstwerk, waar 
omheen zo’n mooi feest was ge-
bouwd, is vernield: één stuk van 
de muur is doormidden gekloofd! 
Is nu weg voor reparatie. Huilen! 

Trinette Janssen

DE HERFST bEGINT
de herfst begint 
in september 
tot de winter komt

de bladeren moeten 
een keer dood 
dat moet in de herfst

de bladeren zijn bruin 
en geeloranje 
ze liggen in bossen en straten

soms valt er een tak 
ook eikels en kastanjes 
je maakt er spinnen van

in de herfst maken mensen 
wandelingen in het bos 
omdat het er mooi uitziet

Lola Boswijk (8) 
November 2014

ingezonden
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15

1 7 1 3 7

2 2 6 4 8

3 9 4 5

4 3 2 5 1 7

5 3 4

6 1 8 6

7 1 7 8

8 2 3 4

9 3 1

10 2 6 5

11 2 3 7

12 7 1 7

13 4

14 4 6

15 1 8

16 4 5

17 9 2 1

18 4 8 9 8

19 3 5 5 2

20 9 2 7

21 5 6 3

C R Y P T O F I L I P P I N E  D E  L U X E  1 4

1. Snaterende kanaries? (15)
2. Doesn’t Black Pete wear this 

band anymore? (6+7)
3. Reclamejongen. (12)
4. De aanleiding voor een rover om 

een grote bek te hebben. (17)
5. De pruik van Neelie. (9)
6. Opdracht om deze stof correct te 

verspreiden. (10)
7. Beschrijving van de 

geluidsinstallatie. (14)
8. Nogal plat bezighouden. (13)
9. Weesjongen die naar de letter 

familie blijkt te zijn van Ellen 
Vogel. (8)

10. Niet zo slim van Sinterklaas om 
daar te gaan wonen. (9)

11. Boogbal met uitsteeksels die 
meerdere kleuren kan hebben. 
(11)

12. Die groep staat in de wind. (13)
13. Een hele klus, met al die 

kinderen langs de weg. (6)
14. Afdragertje? (7)

15. De schoorsteen schoonmaken. 
(9)

16. Verkeerd management bij ‘Firma 
Mulder – feestartikelen’. (8)

17. Pin-up. (10)
18. Bonte familie van het waterpistool 

en het hagelgeweer. (9)
19. Maakt deel uit van de 

Sinterklaastraditie. (15)
20. Nederlandse plaza in zusterstad 

San Carlos? (10)
21. Inmaken. (12)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de grijze vakjes 
een uitdrukking. Dat is de oplossing. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 

De oplossing moet uiterlijk op vrijdag 
28 november aanstaande binnen zijn 
bij de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 14. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

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

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van 
€  20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 13 
1. Inrichtingsplan 2. Verkeersgeluid 
3. Doorstroming 4. Geluidsscherm 5. 
Stoplicht 6. Tracébesluit 7. Stil asfalt 
8. Reistijd 9. Fijnstof 10. Ombouw 11. 
Kruispunt 12. Viaduct 13. Tunnelbak 
14. Ringweg 15. Wegwerkzaamhe-
den 16. Mallegat 17. Milieueffect 18. 
Drukpuntmassage.

De oplossing is: HET SPEL IS 
OP DE WAGEN. De winnaar van 
Cryptofilippine 13 is Frank Kassens 
uit de Van Sijsenstraat. Gefeliciteerd!

15
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OOSTERKIDZZZ vormgeving Evelien Brak

17

Borgmanschool groep 1/2B
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De winter komt eraan. Maar ieder-
een die wil genieten van warme, 
zomerse klanken kan op zondag-
middag vanaf 16:00 uur terecht in 
het Afrika Jam Café in de Kroeg 
van Klaas. Eigenaar Fokke de boer 
vertelt hoe dat zo gekomen is. 

“Tja, eigenlijk heb ik niet zoveel 
gedaan,” zegt Fokke. “Afgelopen 
voorjaar kwamen er een paar men-
sen naar me toe die graag samen 
op zondagmiddag hier Afrikaanse 
muziek wilden maken. Dat leek me 
een goed idee. Ik hou zelf wel van 
die muziek en op zondagmiddag was 
de kroeg dicht. Op zaterdagavond is 
altijd al live muziek, de versterkers 
en microfoons zijn van mezelf. Die 
spullen worden nu ook op zondag 

gebruikt. Iedereen kan meedoen. 
Je hoeft alleen je instrument mee te 
nemen en kunt gewoon inpluggen.”

Café Afrika loopt goed. Sinds april zit 
de kroeg op zondag vol en er komen 
steeds andere mensen bij. Fokke: 
“De meeste zijn vrienden of beken-
den van de mensen die spelen. Dat 
merk je aan de sfeer, die is open en 
hartelijk. Live Afrikaanse muziek is 
niet nieuw in de Kroeg van Klaas. 
Het begon allemaal zo eind jaren 
‘80 met Ben Kadi, de voorloper van 
Hello Hello. Die band trad toen voor 
het eerst in mijn café op. Ik vind het 
belangrijk om iets extra’s te bieden, 
je moet in mijn kroeg meer kunnen 
beleven dan alleen een glas bier 
drinken.”

Maar live muziek in een woonbuurt is 
ook kwetsbaar. Dat realiseert Fokke 
zich heel goed: “Dit soort dingen 
kunnen alleen als de buren geen last 
van je hebben. Daarom heb ik de 
ingang naar de zijkant verplaatst als 
er bands spelen en heb ik afgespro-
ken dat de bands op zondagmiddag 
tot uiterlijk half 9 spelen. Zo lang er 
bands bij mij willen spelen, zijn ze 
meer dan welkom.”

Iedere zondagmiddag is er een Afrika 
Jam Café in de Kroeg van Klaas, 
Oosterweg 26, aanvang 16:00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
kroegvanklaas.nl en op de servicepa-
gina achterin deze Oosterpoorter.

YvM

Iedere zondagmiddag naar Afrika
Afrika Jam Café in de Kroeg van Klaas (foto EB)
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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 Eeuwe Schot (53). Hij woont op de hoek 
van de Jan Goeverneurstraat en de Nieuwstraat, in een pand waar tot 
1974 een slager zat. 

Eeuwe werkt als freelancer en pakt 
allerlei klussen aan. ”Productiewerk, 
administratief werk, in een callcenter, 
wat zich maar voordoet. Maar het 
werk is altijd ondergeschikt aan het 
hardlopen en dat is ook altijd al zo 
geweest. Ieder weekend loop ik twee 
wedstrijden, meestal van 10 kilome-
ter.” 

Hij vertelt dat hij net terug is van een 
cross in Friesland. “In de buurt van 
Heerenveen. En morgen doe ik weer 
eentje, in Sneek.” Eeuwe legt uit dat 
bij cross de deelnemers over zwaar 
terrein rennen. “Het cross-seizoen 
loopt tot ongeveer februari-maart. 
Dan beginnen de gewone lopen 
weer, over vlak terrein.”

WOON JE HIER AL LANG?
“Ik heb dit huis in 2001 gekocht.” 

HEb JE HIER VEEL GEKLUST? 
“Ja, ik heb vrijwel alles verbouwd 
en veranderd, ik ben heel handig en 
kan veel zelf. Het huis was zwaar 
verwaarloosd. Ik heb werkelijk iedere 
vierkante centimeter opgeknapt. Alle 
kozijnen gerepareerd bijvoorbeeld. 
Ook heb ik de indeling van het huis 
veranderd, zo heb ik hier bij de 
ingang een soort schuurtje gemaakt 
waar de wasdroger en fietsen en 
kunnen staan.” 

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN HET 
HUIS?
“Ja, daar heb ik me behoorlijk in 
verdiept. Hier zat tot 1974 een sla-
gerij. De oude winkeldeur zit er nog 
steeds in. Alles hier beneden hoorde 
bij de slagerij en in het bovenhuis 
woonde de slager. Later is het pand 
gesplitst.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK?
“De Oosterpoort is een hele leuke 
buurt. Vooral omdat er hele verschil-
lende mensen wonen. De wijk biedt 
echt voor elk wat wils. Ook wel men-
sen zoals ik, ik ken diverse wedstrijd-
lopers in de wijk.”

MIS JE IETS IN DE WIJK?
“Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben ook 
niet van de buurt afhankelijk. Ik train 
veel in de bossen bij Bakkeveen, dan 
is het fijn dat je met de auto zo de 
stad uit bent.”

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE 
bUURT?
“Ik kom graag in het Sterrebos. Als 
ik ga zwemmen in de Papiermolen, 
fiets ik daar speciaal even doorheen. 
En soms train ik er ook, als ik niet 
veel tijd heb. Het is zo’n mooie plek, 
echt een stukje historie. Met die stok-
oude bomen en de muziekkoepel. 
Die ken ik nog van vroeger, toen ik 

hier op school zat.”  
Hij lacht. “En als ik dan langs dat 
kantoor van de DUO kom, dan staan 
er altijd mensen in enorme wolken 
voor de deur te roken. Dan kan ik het 
niet laten, ik trek dan altijd even een 
extra sprintje.”

MvdF

LET’S GRO NAAR HET TOEKOMSTIGE STAD EN OMMELAND

Let’s Gro 2014 gaat, net als vorig jaar, over nieuwe ideeën en initiatieven 
voor de toekomst van Stad en Ommeland. Tijdens dit gratis toeganke-
lijke festival op allerlei locaties in de stad, presenteren Stadjers plannen, 
organiseren workshops, lezingen, debatten, rondleidingen, brainstorm-
sessies, doe-ateliers en nog veel meer. 

Rode draad: alle activiteiten dragen 
bij aan de toekomst van onze stad. 
De invulling van dit inspiratie-festival 

gebeurt door de deelnemers: men-
sen met een goed idee, kunstenaars, 
ondernemers, studenten, weten-

schappers, organisaties en 
instellingen.  

Noteer 21 en 22 november in je 
agenda en kijk voor meer informatie 
en het programma op: www.letsgro.
nl. De beelden op  
www.flickr.com/photos/letsgro geven 
een indruk van het festival.

Eeuwe Schot (foto MvdF)
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Maandag 1 dec 19:30 uur, dinsdag 
2 dec 12:30 en 19:30 uur, woensdag 
3 dec 12:30 en 19:00 uur, donder-
dag 4 dec 12:30 uur in de Andrea 
Elkenbrachtzaal van het Prins Claus 
Conservatorium. Gratis entree.

POORTERSHOES

WOENSDAG 19 NOVEMbER EN 
DINSDAG 16 DECEMbER
Informatieavond eenvoudig medite-
ren en snel resultaten ervaren. Na 
een korte cursus kan je zelf de vruch-
ten plukken van je rustmomenten. 
Neem twee keer per dag vakantie. 
In een compacte presentatie hoor je 
meer. 

Locatie Poortershoes, aanmelden bij 
Sjoerd Vos: iwcvos@gmail.com of 
06-8180225.

KUNSTENAARS 
GROENSTE 
bROEDPLAATS IN CbK

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. 

De tentoonstelling geeft een dwars-
doorsnede gericht op diversiteit. Er is 
werk te zien van circa vijftig kunste-
naars.

Locatie: Trompsingel 27, openings-
tijden: woensdag tot en met vrijdag 
van 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag en 
zondag 13:00 tot 17:00 uur.Kijk voor 
meer info op www.cbkgroningen.nl.  

SPEELTUINVERENIGING

KLAVERJASSEN
Iedere maandag klaverjassen en 
sjoelen aanvang 20:00 uur. Er kun-
nen nog nieuwe leden bij. Kosten 
€ 2,- per keer.

KROEG VAN KLAAS

ZATERDAG 15 NOVEMbER
JIM CRUPPA BAND (rock & roll - 
rythm & blues)

IEDERE ZONDAG
AFRIKA JAM CAFE (Live muziek, 
doe mee!)

African DJ (eten, drinken, dansen), 
aanvang 16:00 uur.

VRIJDAG 21 NOVEMbER
Groninger Songwriters Circle pre-
senteert: SINGER/SONGWRITER. 
Na afloop: JAM-SESSION, aanvang 
21:00 uur.

ZATERDAG 22 NOVEMbER
88 & THE SMOKIN’ ACES (rock & 
roll - blues)

DONDERDAG 27 NOVEMbER
CAFÉ UNPLUGGED presenteert: 3 
SINGER/SONGWRITERS, aanvang 
21:00 uur.

ZATERDAG 29 NOVEMbER
MC BETTY (rythm & blues)

ZATERDAG 6 DECEMbER
OPEN PODIUM o.l.v. MC LOURENS 
LEEUW m.m.v. KVK HUISBAND. 
Doe mee!

PRINS CLAUS 
CONCERVATORIUM

WOENSDAG 26 NOVEMbER
Gratis klassieke lunchconcerten op 
de woensdagmiddag. Een klassiek 
programma met studenten van het 
Prins Claus Conservatorium. Van 
12:00  tot 12:45 uur in de foyer van 
de Oosterpoort. 

Gratis entree.

1 TOT EN MET 4 DECEMbER
Studenten klassieke muziek van het 
Prins Claus Conservatorium verzor-
gen in de eerste week van december 
een serie kamermuziekconcerten 
waarvoor u van harte welkom bent. 

TAFELTENNIS
Iedere dinsdag tafeltennisclub 
aanvang 20:00 uur. Er kunnen nog 
nieuwe leden bij.

RECREATIEVE CLUb
Laatste dinsdag van de maand crea-
tieve club aanvang 20:00 uur.

bINGO
Iedere woensdag Bingo aanvang 
20:00 uur. Met een prijzenpakket tot 
€ 1500,-.

KOPPELKAARTEN
Iedere eerste donderdag van de 
maand koppelkaarten aanvang 20:00 
uur. Er kunnen zich nog koppels op-
geven. Kosten € 3,- per persoon.

bLOEMSCHIKKEN
Iedere tweede donderdag van de 
maand bloemschikclub. Ook hier 
kunnen nog deelnemers bij.

Voor verder info kunt u contact opne-
men met J. Tammes 06-44050961of 
E-mail jtammes 1@home.nl

bUURTOVERLEG

Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20:00 uur.  
Eerstvolgende vergadering op 1 
december.

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.

SERVICE
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