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De Kop van Oost
Fietsers: alle richtingen groen!
Hamelhuys: inloophuis (ex)kankerpatiënten
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HONDENPOEP EN FACEBOOK

NIEUWS

Sinds een paar weken heeft de Oosterpoorter een facebookpagina. Er
zijn al bijna 200 mensen die de pagina volgen en er vindt levendige
discussie plaats over onderwerpen die in de wijk leven. De papieren
krant blijft natuurlijk de kern van ons bestaan, maar via de sociale
media kunnen de redactie en de wijkbewoners sneller en gemakkelijker met elkaar communiceren.
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En dat blijkt een mooie combinatie. Zo hebben onze volgers op facebook al
kunnen zien dat Harry Heinkens terug is in de wijk met een bloemenkraam.
Hoe dat zo gekomen is kunt u nu lezen in deze Oosterpoorter. Een ander
voorbeeld van de interactie tussen de verschillende media is het artikel
over de kruispunten waarbij alle fietsers tegelijkertijd groen licht krijgen.
Een facebookvolger zag ons bericht over de chaos die soms op deze kruispunten heerst en berichtte over de verkeersregels die in zo’n situatie al dan
niet gelden. Bedankt daarvoor!
Overigens zijn wij natuurlijk ook nog steeds via mail te bereiken. De oproep
om te reageren op het plan om van het veldje bij de Palmslag, aan de
achterkant van De Oosterpoort, een hondenlosloopveld te maken heeft
een storm aan mailtjes gegenereerd. Ze zijn allemaal doorgestuurd naar
het Buurtoverleg die het onderwerp in haar volgende vergadering gaat
behandelen. Maar de teneur van de mail was niet positief. Vooral het feit
dat veel hondenbezitters de poep niet opruimen, waardoor anderen het
veld niet meer op durven, maakt dat omwonenden het niet zien zitten.
Volgens onbevestigde berichten is er inmiddels een handtekeningenactie
gestart om van het veldje een kinderspeelveld te maken. De vraag is nu of
het een het ander uitsluit. Lees de Privé Collectie en wie weet komen we
er samen uit. Via mail, facebook, twitter, of gewoon met een praatje tijdens
het hondwandelen.
Wij wensen u veel leesplezier!
Actualiteiten uit de Oosterpoort op

Ellen Westerveld

www.facebook.com/deoosterpoorter

HOOFDREDACTIE

FOTOGRAFIE

ADVERTENTIES

VORMGEVING

EINDREDACTIE

DRUK

REDACTIE

VERSPREIDING

Ellen Westerveld
Karin van der Zee

Evelien Brak, Joost van den Berg
Rudi Niemeijer

Klaas Kloosterman
Anke van den Brink, Carolina van
der Lande, Dirk de Rijk, Mirjam van
der Feen, Patricia Frijns, Ynskje van
Meurs
MEDEWERKERS

Boe, Harm Kuiper, Luuk Verpaalen
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De Marge, Groningen
Jos Jansen op de Haar,
Dion Hekkers, Ferri Klootsema
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
De bekroonde foto’s zullen worden
gepubliceerd in het septembernummer van de Oosterpoorter en geëxposeerd in het Poortershoes.
Over de uitslag van deze wedstrijd
kan niet worden gecorrespondeerd.
Het fotowedstrijdreglement wordt
vermeld op www.poortershoes.nl

Poortershoes (foto Eline Brontsema)

FOTOWEDSTRIJD IN HET
POORTERSHOES
Het Poortershoes zoekt voor de
inrichting eigentijdse en creatieve
foto's van de Oosterpoortwijk. De
door een vakkundige jury geselecteerde foto's worden uitvergroot,
ingelijst en blijvend in het Poortershoes geëxposeerd, uiteraard
onder vermelding van de locatie
en de naam van de fotograaf.
De foto’s moeten zijn gemaakt in
de Oosterpoort, met uitbreiding van
aanpalende wijken Meeuwen, Linie,
Europapark en Kop van Oost. De
foto’s mogen zowel in kleur als zwart/
wit aangeleverd worden en de deelname is gratis.

GIERZWALUW TERUG
De gierzwaluw is terug in de wijk.
Maandag 4 mei was hun karakteristieke, zomerse geschreeuw voor
het eerst weer boven de huizen te
horen.

Gierzwaluwen in de wijk

Half juli vertrekken ze weer. Dan zijn
hun jongen groot genoeg om mee te
vliegen naar Namibië, Angola, Botswana en Tanzania. Daar brengen ze

de winter door. De gierzwaluwwerkgroep Groningen brengt in het najaar
nestkasten aan speciaal voor gierzwaluwen in de Julsinghastraat en
omgeving. In de periode mei-juni telt
de werkgroep het aantal broedende
paren.

LENTEKRIEBELS
Zaterdag 25 april ruimde een
groepje buurtbewoners het zwerfvuil op in de straten tussen het
Winschoterdiep en de Meeuwerderweg.
Dit gebeurde in de Lentekriebels
actiemaand, de periode waarin de
gemeente bewoners, scholieren en
andere groepen ondersteunt bij het
schoonmaken van hun omgeving.
Deze keer kreeg de Oosterpoortgroep ondersteuning van twee leden
van de raadsfractie van de ChristenUnie. De ChristenUnie zoekt jaarlijks
in de stad een Lentekriebels actie uit
om zich bij aan te sluiten. Na vier uur
afval ruimen bestond de oogst uit onder meer zestien vuilniszakken troep,
twee tapijten, fietsonderdelen, meubelkussens en een staande lamp.
Ook dit jaar was de grote hoeveelheid peuken op straat weer opvallend. Een opkomende afvalstroom
vormen de plastic fietslampjes die

DOE MEE EN STUUR MAXIMAAL DRIE
FOTO'S IN VAN DE WIJK

Stuur deze uiterlijk 25 mei digitaal toe
naar Poortershoes@gmail.com onder
vermelding van uw naam, adres,
e-mailadres, telefoonnummer en
de locatie waar de foto is gemaakt.
De foto’s moeten in lage resolutie
worden aangeleverd, maximaal 1200
x 1800 pixels en niet groter dan 1 MB
per foto. Bestandstype JPG.
BEKRONING EN DRIE-GANGENDINER

De tien winnaars krijgen een vergroting van hun bekroonde foto en
een drie-gangen-Poortershoesdiner
aangeboden voor twee personen.

De winnaars van de bekroonde foto's
worden via de mail geïnformeerd.

Lentekriebels 2015 Team Oosterpoort (foto Gert Bron)
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iedereen tegenwoordig gebruikt.
Vaste ingrediënten in het straatvuil
zijn ieder jaar het vuurwerkafval en
de Anta Flu verpakkingen.
MvdF

AANPASSING PLANNEN
VERBOUWING
PRINS CLAUS
CONSERVATORIUM
Het Prins Claus Conservatorium in
de Oosterpoort is al geruime tijd
bezig met de voorbereidingen van
een grootschalige verbouwing.
Bouwplannen van het Prins Claus Conservatorium worden aangepast

Uitgangspunt voor deze verbouwing
is onder meer het in huis nemen van
de opleiding Compositie, Muziek- en
Studioproducties, die nu nog gevestigd is aan de Radesingel. Daarnaast
spelen het vergroten van de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van
het conservatorium een grote rol.
De voorbereidende werkzaamheden zijn vorig jaar tijdelijk stil gelegd

vanwege de aardbevingsproblematiek. Er zijn aanpassingen nodig om
de nieuwe ruimtes aardbevingsbestendig te maken. Daarom heeft de
Hanzehogeschool Groningen twee
cafés op de hoek van de Meeuwerderweg aangekocht waardoor ook
meer ruimte gerealiseerd kan worden. De doorgang naar het Tromphuis blijft gehandhaafd, evenals de

LOSLOOPGEBIED PALMSLAG

concertzaal boven de entree. Nieuw
is het jazzcafé op de begane grond.
In overleg met buurtbewoners zijn
ook twee zgn. drumbunkers gerealiseerd, waardoor geluidsoverlast
door slagwerkers in de toekomst kan
worden voorkomen.
In de komende periode worden een
aantal voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd voor buurtbewoners
en ondernemers. Ook de gemeente
en de architecten zijn daarbij aanwezig. Naar verwachting worden de
aangekochte panden in de zomer
gesloopt; de bouw start na de zomer.
De oplevering staat gepland voor de
zomer van 2017.

FIETSPAD MET TWEE
RIJRICHTINGEN
Het grasveld aan de Palmslag: in de toekomst vol met hondenpoep? (Foto EB)

In de vorige Oosterpoorter vroegen
wij uw mening over het plan om het
grasveld aan de Palmslag aan te
wijzen als hondenlosloopgebied.
Niet eerder ontvingen we zo snel
zo veel reacties op een oproep! De
meeste reacties zijn niet positief.
Meest genoemde reden voor
bezwaar is de poepoverlast. Helaas
ruimt niet elke hondenbezitter
netjes op wat zijn/haar hond
achterlaat en de verwachting is

dat dit in een losloopgebied alleen
maar erger wordt. Reden genoeg
om dit punt opnieuw te bespreken
in de volgende vergadering van
het buurtoverleg. Deze vindt
plaats op 18 mei, om 20 uur in het
Poortershoes.
Iedereen is welkom om aan te
schuiven.
Het
Buurtoverleg
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Wie wel eens van het fietsbruggetje bij de Oosterpoort gebruik heeft
gemaakt, heeft gemerkt dat het
voor fietsers moeilijk oversteken
is over de Trompsingel. Dit wordt
in de toekomst nog moeilijker omdat door de aanpak van de Ring
Zuid de Trompsingel en de Griffeweg nog drukker gaan worden.
Veel fietsers die richting Bonte Brug
willen, blijven dan ook op het fietspad
aan de noordzijde van de Veemarktstraat fietsen, tegen de fietsrich-

Bovendien maakt deze route dan gebruik van de bestaande tunnel onder
de Europaweg bij het Eemskanaal en
ontlast zo het zeer drukke probleemkruispunt Sontweg/Europaweg.

DICHTBUNDEL VAN
LOTTE, LOLA EN ARJEN

Het Buurtoverleg Oosterpoort pleit voor een stukje fietspad met twee rijrichtingen

ting in, in plaats van twee keer de
Trompsingel over te steken: klinkt
logisch maar is helaas verboden.
Het Buurtoverleg Oosterpoort pleit
dan ook voor een stukje fietspad
met twee rijrichtingen aan de noordkant van de veemarktstraat tussen
Trompbrug en de afslag naar de
Bonte Brug. Dit fietspad kan dan ook
deel uit gaan maken van de hoofdfietsroute naar de stad (Grote Markt)
vanuit de Kop van Oost, Sontweg,

IKEA, Meerstad: dit alles zonder
stoplichten!

Onze wijkgenoten Lotte, Lola
en Arjen Boswijk schreven
al vaker een gedicht voor de
Oosterpoorter, maar nu hebben zij
een nieuwe dichtbundel uitgegeven. De titel is: ‘Ontroostbaarheid’.
Er staan 50 gedichten in het boekje
en er is vier jaar aan gewerkt. Het is
voor 5 euro te koop in De Zaaier 17
(in de Linie).
De reis door de bundel voert langs
het Hogeland, langs Dresden, via
hockeyvelden, over de Vismarkt,
naar Vlaanderen en Zeeland naar
Nova Zembla. Kopen!

Dichtbundel ‘Ontroostbaarheid’

Nighthawks van Hopper
Het schilderij is blauw
en geel
we zien een koffiecafe
in de avond in de nacht
Er zijn vier mensen
ze drinken koffie
en zitten en zijn stil
de vrouw draagt een rode jurk
De mensen zijn saai
en ongelukkig
omdat er niets gebeurt
het is een cafe in Amerika
Nighthawks zijn nachtvogels
omdat ze er alleen komen
als het donker is
in de zwarte nacht
Lotte & Lola - nov. 14
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Een tijdlang was het voortbestaan
van de Mitra aan de Meeuwerderweg uiterst onzeker. Het moederbedrijf had besloten om de winkel
over te doen aan een zelfstandig
(franchise) ondernemer. Wanneer
die niet gevonden zou worden
dreigde sluiting. Dit laatste scenario leek uit te komen, totdat
enthousiast drankenfanaat Bas
Bergman zich plotseling meldde.
Hij heeft de winkel ondertussen
overgenomen en is momenteel
druk bezig met een make-over. Wij
vragen hem naar zijn toekomstplannen.

DE MITRA AAN DE MEEUWERDERWEG BLIJFT
WAAROM HEB JE DE ZAAK
OVERGENOMEN?

“Samen met mijn vrouw exploiteer
ik al jaren de Mitra aan de Vismarkt
en aan de Korreweg. Wij hoorden
op een gegeven moment dat deze
zaak dreigde te sluiten en vonden het
zonde als er weer zo’n mooie winkel
uit deze prachtige wijk zou verdwijnen. De Meeuwerderweg is in onze
ogen een uitstekende locatie voor
een slijterij. Mijn vrouw heeft jaren in
de Anna Paulownastraat gewoond,
dus wij kennen de omgeving goed. Ik
denk dat hier echt heel veel mogelijkheden en uitdagingen liggen.”
WAT GA JE VERANDEREN?

“Wij werken met een jong en enthousiast team. Onze basis is dat
wij allemaal gek zijn op drank en die
gedrevenheid willen we graag delen
met mensen. Dat doe ik al sinds jaar
en dag aan de Vismarkt en de Korreweg. Wat mij direct aan deze zaak
opviel was dat het helemaal was
dichtgebouwd. Je zag bijna niet dat

er een winkel achter al die stellingen
zat. Het eerste dat ik dan ook gedaan
heb is de boel opengooien, zodat je
niet alleen goed naar binnen kunt kijken, maar ook naar buiten. Daardoor
heb je meer contact met wat er zich
aan de Meeuwerderweg afspeelt.
Ook willen we een plek creëren voor
proeverijen, want wat is er leuker dan
mensen bijzondere dranken te laten
proeven? Daarnaast gaan wij een
breder assortiment aan producten
aanbieden; ambachtelijk producten
die je bijvoorbeeld niet vindt bij de Albert Heijn of bij de Gall & Gall, zoals
speciaalbieren en bijzondere whisky’s. Uit ervaring weet ik dat klanten
dat graag willen. En wij proberen
ons natuurlijk te onderscheiden door
onze uitgebreide kennis.”
BEN JE NIET BANG VOOR
DE SLUITING VAN DE
SPOORWEGOVERGANG?

“Veel ondernemers schijnen zich
daar druk over te maken maar ik zie
het probleem niet. Je kunt het ook
7

zien als een kans. Als mensen minder makkelijk naar een andere wijk
kunnen, krijgen ze misschien eerder
de neiging om in hun eigen buurt te
winkelen.
Volgens mij wonen er in de
Oosterpoort en omgeving voldoende
potentiële klanten om deze zaak
draaiende te houden.”
WAAR KOMT JOUW PASSIE VOOR
DRANK VANDAAN?

“Ik zit al vanaf mijn 15e tussen de
flessen. Het begon met een stage bij
Jos Beeres in Haren. Daarna heeft
de oude baas van Hooghoudt, die bij
mij in de straat woonde, mij ook heel
veel geleerd. Het is dus een beetje
met de paplepel ingegoten. Ik heb
nog wel een tijdje gestudeerd maar
daar vond ik niets aan. Ik ben meer
iemand van de praktijk. Ik heb dan
ook heel veel zin om deze nieuwe
uitdaging aan te gaan.”
CvdL (foto EB)
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Aan de grens van de Oosterpoort, net voorbij de kruising Europaweg
en Griffeweg, begint het Eemskanaal. In 1870 startten de graafwerkzaamheden voor dit kanaal. Onder andere omdat het Reitdiep steeds
minder geschikt werd voor de zeevaart hoopte de stad met deze nieuwe
verbinding toch een zeehaven te blijven. Vanaf eind negentiende eeuw
vestigden zich allerlei fabrieken en houthandels in de zone tussen het
Damsterdiep en het Eemskanaal.
Zo bouwde houthandelaar W. Kunst
in 1918 de eerste loodsen aan de
zuidzijde van het kanaal, vlakbij de
huidige brug. Het bedrijf werd groter
en groter en verhuisde in 2003 onder
de naam ‘Kunst Oberman’ grotendeels naar Heerenveen. Kort daarna
werden de loodsen gesloopt en
kwam er een unieke bouwlocatie vrij:
de Kop van Oost. Een jaar of vijf geleden betrokken de eerste bewoners
hun nieuwe huis.
We zoeken contact met Jan Moed,
bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) die allerlei praktische
zaken regelt voor de bewoners van
de Kop van Oost. Moed: “Er wonen
hier ongeveer 250 huishoudens met
van alles en nog wat: alleenstaande
jongeren, gezinnen met kleine kinderen, ouderen of stellen waarvan
de kinderen het huis uit zijn. Met zijn
allen delen we de parkeergarage
en de binnentuin. In de binnentuin

maakte de architect ruimte voor een
speeltuin, een tennisbaan en een
paar tuinkassen. We besteden als
VvE veel aandacht aan de binnentuin. Ook letten we erop dat het hier
netjes blijft. Pas geleden merkten we
dat er allerlei fietsen zomaar ergens
stonden. Wel 50, raar toch? Ook bleven er verhuisdozen rondslingeren.
Als bestuur proberen we daar wat
aan te doen.”
De woningen zijn ontwikkeld door
woningcorporatie Lefier samen met
Heijmans. Alle woningen waren oorspronkelijk bedoeld om te verkopen.
“Maar toen de woningen in aanbouw
waren kwam in 2008 de crisis”, vertelt Moed. Niet alle woningen werden
verkocht, ook nu verhuurt Lefier
nog een deel van de huizen. “Onze
ervaring is dat de huurders het snelst
weer verhuizen. De huren liggen vrij
hoog dus de meeste mensen wonen
daar tijdelijk, vaak op zoek naar iets

anders. Ook verhuurt Lefier een deel
van de woningen aan medewerkers
van de universiteit of het ziekenhuis.
Van de wisseling van bewoners
hebben we als VvE geen last. Lefier
regelt dat en met de corporatie
hebben we stabiele afspraken. Er is
geen leegstand, alle woningen zijn
ondertussen verhuurd. Daar zijn we
blij mee.”
Er voetballen een paar jongens op
het grasveld in de binnentuin. “Ja,
dat is een van dingen waar onze
vrienden jaloers op zijn”, grinnikt
Moed. “Je kunt je kinderen hier zonder omkijken midden in de grote stad
loslaten. Sinds we hier wonen zijn er
een stuk of twaalf kinderen geboren.
De binnentuin kunnen ze niet zomaar
uit en mensen die hier niet wonen
kunnen er niet zonder sleutels in. We
woonden hiervoor in Haren in een
oud huis en wilden iets compleet anders. Dit is het grootste hofje van de
stad, het is net een dorp. We hebben
geen seconde spijt gehad van onze
keus om hier te gaan wonen.” Meer
informatie is te vinden op de website:
www.kopvanoost.net. Op YouTube
staan filmpjes over de Kop van Oost.
YvM (foto EB)

DE KOP VAN OOST

HET GROOTSTE HOFJE VAN DE STAD
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Tegelijk
Groen
en Geel

Dagelijks leidt de regeling ‘alle fietsers tegelijk groen’ tot chaos en
ongelukjes op stads-Groninger kruisingen. De gemeente doet er het
zwijgen toe en lijkt zich te hebben ingelaten met een bizar experiment
in 21e-eeuwse welgemanierdheid. Dat die niet bestaat, kun je op elk zebrapad vaststellen: hoffelijkheid heeft onder wielrijders plaats gemaakt
voor het ‘respek’ van de skateboarder, voor wie remmen gelijk schijnt te
staan aan gezichtsverlies...
Mijn vriendin is slecht ter been.
Gelukkig kan ze wel goed fietsen,
alleen is ze al twee keer omvergereden op een kruising waar alle fietsers
tegelijk groen krijgen. De eerste keer
gaf ze, komend van de Oosterweg
voorrang aan iemand van rechts en
toen knalde een achteropkomende
fietser domweg bovenop haar – en
nog schelden ook! De tweede keer
was ze de laatste in een rij vanaf het
station die probeerde de kruising
Hereweg over te steken en werd
ze omvergereden door fietsers uit
het centrum. Terwijl zij revalideert,
probeer ik des te wanhopiger te
doorgronden wat de implicaties zijn
van dat vriendelijke witte bordje met
de vier groene pijlen, dat een aantal
jaren geleden door de wegbeheerder nogal stiekempjes aan heel wat
palen van verkeerslichten geschroefd
werd.
De eerste vraag is of het hier een
verkeersbord in de zin van de wet
betreft. Is een fietser die het waarneemt, verplicht zich anders te
gedragen dan wanneer het er niet
zou hangen? Of is het weer zo’n laffe

groet van een terugtredende overheid, die ons maant toch vooral lief
voor elkaar te zijn?
Afijn, ik nam het ooit wél bewust waar
en wist dus dat fietsers uit andere
richtingen ook groen licht hadden. En
stelde vast dat zulke kruisingen maar
niet willen worden wat ze in de ogen
van de wegbeheerder kennelijk zijn,
een ontmoetingsplaats van mensen.
Ze werden telkens weer een slagveld
van meningen en ego’s, een podium
voor alles wat er verkeerd is aan dit
ooit zo fijne land.
De theorielessen voor m’n rijbewijs
brachten een ommekeer in mijn
denken: verkeerslichten gaan boven
-borden en -tekens op het wegdek.
“Natuurlijk: dát was het! Dáárom
hangt dat wit-groene bordje er”. Lief
zijn en een ander voorlaten mag,
maar als je omgeven wordt door
grimmige, onverschillige of gestresste gezichten is er altijd nog de regel
‘rechts gaat voor’. Zo haalt iedereen
de overkant – wat een eenvoud, wat
een wijsheid! Mijn bekeringsdrift was
gewekt, maar helaas, pogingen om
10

de op mij inrijdende fietsers van dit
bevrijdende inzicht te overtuigen hebben mijn leven er een stuk onrustiger
op gemaakt.
Inmiddels ben ik het spoor geheel
en al bijster, nadat een vriend mij
meldde dat een agent hem uitgelegd
had dat er bij ‘alle fietsers tegelijk
groen’ helemaal geen voorrangsregels meer gelden. Nu wil het toeval
dat er op de Facebookpagina van
de Oosterpoorter een discussie over
dit onderwerp op gang is gekomen.
Deelnemer Hugo Speelman is er
eens goed voor gaan zitten en heeft
de betreffende wetsteksten erop nageslagen. En wat blijkt? Die spreken
elkaar tegen: ‘verkeerslichten gaan
boven -borden en andere -tekens’
staat tegenover ‘geen enkele voorrangsregel’.
Als het laatste het geval is, kunnen
we spreken van een bezopen situatie
die onmiddellijk met een duidelijke
regel uit de wereld geholpen mag
worden. Als het eerste het geval is,
zou er dan eindelijk eens gehandhaafd kunnen worden? Bij de spoorwegovergang aan de Lodewijkstraat
kun je dag voor dag zien dat het
werkt. Nu wacht 95% van de mensen
ook echt ‘tot het rode licht gedoofd is’
– er kan immers nog een motoragent
komen die je op de bon slingert…
Dirk de Rijk (foto EB)

BLOEMENHUIS WORDT BLOEMENKRAAM
De plek is zo prominent dat het u waarschijnlijk niet is ontgaan: Harry
Heinkens staat weer tussen de bloemen. Nadat hij vorig jaar in april zijn
pand aan de Meeuwerderweg verliet voor een baan in de vleesverwerkende industrie, is hij terug in onze wijk. Niet in zijn oude pand, want dat
is inmiddels gesloopt, maar in een ambulante kraam aan de kop van de
Meeuwerderweg.
Hij is dik tevreden: “De periode dat
ik in de slagerijwereld werkte was
heel intensief, vooral doordat ik
dagelijks lange reistijden had. Toen
mijn zoon en zijn vrouw met het plan
kwamen om weer een bloemenhandel op te zetten, hoefde ik daar dan
ook niet lang over na te denken. Ik
heb mijn baan opgezegd en ga vijf
dagen per week in hun bloemenkraam staan. Het is een hele centrale
plek. Oude bekenden trekken hier
voorbij en maken ze een praatje of
een geintje. Ook van mensen uit de
appartementen hier tegenover en
van voorbijgangers krijgen we veel
positieve reacties. Ze vinden het een
mooi gezicht zo, met al die bloemen
bij de ingang van de Oosterpoort.
Ik voel me thuis hier. Kijk, zelfs het
bord ‘Bloemhuis Oosterpoort’ dat op
de gevel van onze bloemenwinkel
prijkte hebben we weer opgehangen.
Alleen het telefoonnummer moet nog
worden aangepast.”
VERGUNNING

De eigenaren van de bloemenkraam zijn Harry’s zoon Melvin en
schoondochter Cynthia Corbach. Zij

Bloemenkraam Oosterpoort op de meest prominente plek van de wijk (foto EWD)

hebben bij de gemeente een vergunning voor onbepaalde tijd geregeld
en een kraam aangeschaft. Melvin:
“Natuurlijk wilden we graag in de
Oosterpoort staan. Ik ben er geboren, bracht mijn lagere schooltijd door
op de Borgmanschool en heb veel
geholpen in het bloemenhuis van
mijn vader. Tegenwoordig wonen wij
in Lewenborg, maar ik ben nog altijd
dol op deze wijk. Voor de bloemenkraam hadden we meerdere locaties
op het oog, maar het viel niet mee
om een vergunning te krijgen. Dat
had vaak te maken met aanwezige
parkeervakken die de gemeente niet
wil opofferen voor de handel. Op de
plek waar we nu staan zat ook een
verkeersbestemming, maar er waren
geen parkeervakken. Daarnaast
ondervindt het verkeer geen hinder
van ons. Sinds 1 mei zijn alle vergunningen en ontheffingen verleend en
konden we beginnen.
DRUK, DRUK, DRUK…

Bekend bord, bekend gezicht (foto EWD)

prijs. Elke ochtend om zes uur gaan
mijn vader en ik naar de bloemenveiling. We kopen bloemen in en dan
vertrek ik weer zodat ik op tijd op
mijn werk bij Broekema wegenbouw
ben. Daar ben ik vijf dagen per week

Ons doel is om dagelijks verse
bloemen te bieden voor een redelijke
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in dienst als verkoper van straatstenen. Mijn vader handelt op de veiling
het een en ander af. Hij brengt de
bloemen naar de kraam en bemant
deze vijf dagen in de week. Op
woensdag en zondag doen Cynthia
en ik dat samen. Wel kom ik elke dag
langs om de kraam af te sluiten en te
verplaatsen naar het parkeerterrein
van het Tromphuis. Daar hebben wij
een parkeervergunning en daar mag
de wagen ’s nachts blijven staan”.
Cynthia vindt het leuk dat Harry,
Melvin en zij het werk met kunnen
verdelen: “Elke dag kan ik niet in de
kraam staan, want ik werk ook nog
bij cafetaria De Steiger in Leeuwenborg. Maar doordat we alle drie
een deel doen, is het voor iedereen
haalbaar.”
De openingstijden zijn maandag tot
en met zaterdag van 8.30 tot 18.00
uur en op zondag van 11.00 tot 17.00
uur.
Ellen Westerveld

Foto Stephanie Tierens

Hamelhuys opent de deuren
In 2010 werd de Groningse Josje Hamel (1965) overvallen door kanker. Een succesvolle behandeling maakte dat ze de ziekte overwon.
Een overwinning die zijn sporen achterliet. Hamel hield er ernstige gezondheidsproblemen aan over en werd in 2012 volledig afgekeurd. Dat
laatste weerhield haar er niet van zich met hart en ziel in te zetten voor
hetgeen sindsdien haar grote missie is geworden: de oprichting van een
inloophuis voor (ex)kankerpatiënten in de stad Groningen. Met de overhandiging van de sleutels van het Hamelhuys, vorige week vrijdag (1
mei) werd die inzet beloond.

project ‘SamenLoop voor Hoop’, een
24-uurswandelestafette georganiseerd door KWF-Kankerbestrijding.
Tien procent van de opbrengst gaat
steeds naar een inloophuis in de
regio. Dit jaar gaat de opbrengst
afkomstig uit Annen naar het Hamelhuys, daar zijn we natuurlijk heel blij
mee!”

We spreken Hamel in haar bovenwoning in de Oosterpoort waar ze woont
met haar kinderen. Het Hamelhuys
zelf zetelt in de Paramaribostraat
in de Indische buurt. Het huis is de
stichting tegen een schappelijke
huurprijs aangeboden door woningbouwvereniging Lefier. Het Hamelhuys wordt na de zomervakantie officieel geopend. (Ex)patiënten kunnen
er dan op doordeweekse dagen (kantooruren) terecht en op momenten
dat er speciale evenementen worden
georganiseerd. Het Hamelhuys is
het enige inloophuis voor kankerpatiënten in de regio. In Nederland
zijn er ongeveer tachtig van dit soort

WAARVOOR KUN JE TERECHT IN HET
HAMELHUYS?

inloophuizen. Het dichtstbijzijnde
buiten Groningen staat in Musselkanaal: “maar dat is dan gelijk weer 60
kilometer buiten de stad”.
FINANCIERING

‘Het Hamelhuys’ is een ideële
stichting die volledig draait op vrijwilligers. De huur en andere onkosten
moeten worden betaald uit een
enkele subsidie en verder uit giften
en fondswerving: “Als stichting hebben we de ANBI status aangevraagd,
dit betekent dat giften aan ons voor
de schenker volledig aftrekbaar zijn
van de belasting. We onderhouden
ook een speciale relatie met het
12

Het inloophuis Hamelhuys is bedoeld
voor (ex)kankerpatiënten en hun
familie en vrienden die kunnen binnenlopen voor een kop koffie en een
luisterend oor. Daarnaast kunnen ze
deelnemen aan één van de vele georganiseerde workshops, cursussen
en evenementen. Dat kan allemaal
zonder verwijzing van een arts: “Je
kunt bij ons terecht voor lotgenotencontact. We organiseren cursussen
Yoga, Mindfulness, veel creatieve
activiteiten, maar ook workshops
over de thema’s ‘Kanker en werk’ en
‘Kanker en geld’.“

KANKER EN GELD?

“Als je ziek thuis zit krijg je al snel
niet meer je volledige loon doorbetaald, na twee jaar in de ziektewet
word je afgekeurd en beland je in de
WIA. Dan heb je beduidend minder
geld te besteden. Als je kanker hebt
gehad is het ook heel lastig nog een
hypotheek te krijgen. Mensen die
hier problemen mee krijgen kunnen
bij ons begeleiding krijgen van een
financiële coach. Daarnaast hebben
we ook algemene coaching, die meer
ingaat op de relatie tussen patiënt
en omgeving. Wat vertel je wel en
niet op je werk? Welke reacties kun
je verwachten vanuit je omgeving?
Hoe accepteer je de situatie waarin
je bent beland? Hoe vind je weer een
zinvolle besteding van je leven?”
HET BEHOUDEN HUYS

“We werken nauw samen met Het
Behouden Huys in Haren. In dit
psycho-oncologisch centrum wordt
hulp verleend op therapeutische
basis. Hiervoor is wel een verwijzing
nodig van een arts of specialist. In dit
centrum worden depressies, burnouts en ernstige psychische problemen behandeld die samenhangen
met kanker. Veel mensen die zijn

behandeld in Het Behouden Huys komen trouwens ook weer bij ons. Wat
wij niet bieden is dat mensen tijdelijk
bij ons komen inwonen, daarvoor is
bijvoorbeeld het Ronald McDonald
Huis (UMCG) bedoeld (voor familie)
of het hospice (voor patiënten die
komen te overlijden).”

TOEKOMSTDROMEN

INRICHTEN

We hopen dat er de komende tijd
lekker veel mensen komen. Voor
die mensen hopen we het leven
even wat lichter en gemakkelijker te
maken.

“Op dit moment zijn we druk bezig
met het inrichten van het Hamelhuys aan de Paramaribostraat. We
ondernemen wel al heel veel activiteiten. Zo hebben we een buddyproject, we gaan bijvoorbeeld met
mensen mee die voor behandeling
naar het ziekenhuis moeten en die
even niemand hebben die met hen
meekan. Ook assisteren we bij de
voorbereiding van de al genoemde
‘Samenloop voor Hoop’ die op 6 en
7 juni in Annen wordt gehouden. Via
Facebook en onze website melden
zich al veel vrijwilligers aan die ons
willen helpen. We zijn druk in gesprek met de gemeente over hoe we
kunnen aansluiten bij sociale teams
in de wijken. De gemeente reageert
enthousiast, volgens hen komt er
met het Hamelhuys een belangrijke
voorziening bij.”

“We gaan open na de zomervakantie. Wie het pand daadwerkelijk gaat
openen weten we nog niet. Liefst
een bekende Groninger natuurlijk die
een persoonlijke binding heeft met
het onderwerp. We staan open voor
suggesties.

Belangrijk is ook dat andere instellingen naar ons doorverwijzen. Wat
dat betreft hebben we al hele goede
contacten met het Martiniziekenhuis.
Een echte droom is ook dat we een
plek, een aanspreekpunt, in meer
wijken in Groningen krijgen. Ouderen
komen bijvoorbeeld niet snel van de
Wijert naar de Indische Buurt. We kijken, samen met de gemeente, of we
bijvoorbeeld in het Poortershoes en
andere locaties in de stad wat voor
buurtbewoners kunnen betekenen.
We moeten de wijken in!”
Klaas Kloosterman

DE G1000 IS VAN ALLE LEEFTIJDEN!
Op zaterdag 6 juni wordt er in Groningen een G1000 gehouden. Op
die dag bespreken 600 gelote burgers samen met 400 deelnemers
uit verschillende beroepsgroepen
(o.a. ambtenaren en ondernemers)
de stand van zaken van de stad.
Ook maken ze die dag concrete
plannen om de stad beter te maken. De 600 gelote burgers zijn
willekeurige getrokken uit het bevolkingsregister van de gemeente
(18 jaar en ouder): er zit dus van
alles tussen.

de Grote Markt. De Grote Markt hoort
bij Groningen. Dat je de Martinitoren
niet meer goed ziet vanuit de Oosterstraat vind ik zonde.

Zo ook mijn 95 jarige tante die woont
in De Brink (voormalig Coendershof).
We vroegen haar of ze nog van plan
is mee te gaan doen, zaterdag 6 juni.

Kijk die G1000: ik heb overal nog wel
belangstelling voor, maar zo’n hele
dag is wat teveel van het goede.
Mevrouw Veening, ingeloot voor G1000

“Nee, dat is meer iets voor jonge
mensen. Ik vind het wel een heel
mooi idee! Voor mij hoeft er hier niet

zo veel te veranderen. Ik vind Groningen een heel mooie stad. Wat ik
wel jammer vind is de verbouwing op

Over mijn eigen buurt ben ik heel
tevreden. Het is echt een mooie
woonwijk. Prettige buurt met prettige
mensen. Wat er gebeurt met Geert
Wilders, dat gebeurt hier gelukkig
niet (bij een aanslag eerder die dag
in Texas waar Wilders een toespraak
hield zijn twee mensen doodgeschoten).
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Maar ik heb nog wel een mening
hoor!”
KK
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CRYPTOFILIPPINE 20
1. Kwakende familie van de loopvogel. (9)
2. Smerig liedje. (5+3+3)
3. Schenkt verlichting tijdens de
vierdaagse. (8)
4. Zoete familie van de avondvierdaagse. (7)
5. Bevestigt dat het goed gelopen
is. (7)
6. Blaar. (14)
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13. Eerst iemand dwarszitten en dan
stevig doorlopen. (3+3+6)
14. Toegezongen familielid uit Marokko. (5)
15. Te lang gelopen en daarop geprezen. (8)
16. Medaille voor degenen die het
voor de kiezen kregen. (8)
17. Wie de laatste dag in de rij loopt
heeft een streepje voor. (6)
18. Italiaans schoeisel waarin je voeten droog blijven. (10)
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4
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18
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2
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7. Verwensing aan de vierdaagsedeelnemers. (4+4)
8. Heel gek, maar dat loopt wel in
de gaten! (5+4)
9. Kritiekloze vierdaagsegangers.
(3)
10. Doellijn. (10)
11. Als je er bijna bent heb je daar
geen haar meer over… (6+4)
12. …en loopt het er dun uit. (10)
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Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een goed lopende uitdrukking.
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters.
De oplossing moet uiterlijk op
maandag 1 juni 2015 binnen zijn bij
de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 20. Mailen
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

2

5

3

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 19
1. Louvredeuren 2. Naakt 3.
15

Kunststoten 4. Prentenkabinet 5.
Kunstbaan 6. Vatenkwast 7. Oude
meester 8. Kijkgeld 9. Geen kunst
10. Beeldzoeker 11. Stripmuseum
12. Halsdoek 13. Appeltje 14. Mesdag 15. Suppoost 16. Expositie 17.
Werkman.
De oplossing is: DAT KAN MIJN
ZUSJE OOK. De winnaar van Cryptofilippine 19 is Tonnie Hollander uit
de Kramerstraat. Gefeliciteerd!

OOSTERKIDZZZ

16

vormgeving Evelien Brak

HINK JAN APOTHEKER

EEN OOSTERPOORTER MET EEN BIJZONDERE HOBBY

Foto DvhN

De redactie van de Oosterpoorter is altijd op zoek
naar bijzondere wijkbewoners. Mensen met verhalen over vroeger, hun werk of hun hobby. Dit keer
gingen we op bezoek bij Hink Jan Apotheker in
de Sophiastraat. Zeg het woord ‘basketbal’ en hij
raakt niet uitgepraat. We spreken een verwoed fan
van Donar die al zijn vrije tijd met hart en ziel in de
professionele sportclub steekt.

HOE IS HET ZO GEKOMEN?

“In 1982 ging ik voor het eerst naar
een wedstrijd van Donar in Groningen. Dat speelde toen in de hoogste
divisie en werd dat jaar Nederlands
kampioen. Ik was meteen verslaafd”,
herinnert Hink Jan zich nog als de
dag van gisteren. “Want weet je:
voetbal is leuk, maar basketbal is
prachtig!” Apotheker is 15 jaar speaker geweest. Met een microfoon in
de hand deed hij tijdens de wedstrijd
verslag van de gebeurtenissen op
het veld. Wat een verslaggever bij
voetbal op de radio of TV doet, gebeurt bij basketbal in de zaal waar de
mensen op de tribune zelf bij zijn.
DE KRACHT VAN VRIJWILLIGERS

“Basketbal is entertainment. Show.
Groningen is trouwens koploper in
het aantal bezoekers. Iedere wedstrijd zitten er 3.000 tot 4.000 mensen op de tribune. In Nederland is
dat ongekend! Alle andere profbasketbalclubs vragen zich af hoe we dat
hier doen. Ons geheim is dat we een
hele serie enthousiaste en creatieve
vrijwilligers hebben. Donar heeft bij-

voorbeeld een communicatiecommissie, een marketingcommissie en een
entertainmentcommissie. We trekken
bezoekers uit heel Noord-Nederland.
Niet alleen Groningers, maar ook
mensen uit Friesland en Drenthe.
Alle fans hebben ideeën om de club
en de wedstrijden onder de aandacht
te brengen en dat werkt”, merkt
Apotheker. “We gaan er met zijn allen
voor. Groningen is echt DE basketbalstad van Nederland.”
RUIMTE VOOR SPELEN IN DE STAD

Aan de Esperantostraat ligt een bescheiden basketbalveldje, net onder
de Zuidelijke ringweg. Dat mogen er
voor Apotheker wel meer worden:
“Toen ik jong was zat de stad vol met
dat soort veldjes en speelden buurten
tegen elkaar. Er waren teams in het
Noorderplantsoen, het plein op het
Guyotplein bij de huidige rechtbank
en nog meer van dat soort plekken in
de stad. Dat mis ik. Er zouden veel
meer sportveldjes in de stad moeten
zijn. Wist je dat ook onze topsporters
moeten trainen in Uithuizen omdat er

Hink Jan als ‘speaker’ (foto Arnold Meijer)

in de stad geen goede zalen beschikbaar zijn? Daar wil ik me wel voor in
zetten.”
TROTSE STADJER

“Ik ben een echte Stadjer en trots
op Groningen. Of het nu gaat over
evenementen, sport, aardbevingen;
alles wat de stad aangaat raakt me.
Achtenveertig jaar geleden werd ik
geboren in de Rivierenbuurt en ik ben
de stad niet uit geweest. Ik heb wel
kansen gehad om naar het Westen te
gaan, maar ik vind het in Groningen
veel te leuk. Sinds 2000 woon ik in
de Oosterpoort op deze plek. Echt
geweldig. De winkels zijn vlakbij, vrij
uitzicht over de buurt, niemand loopt
voor mijn raam en ik kan lopend naar
de binnenstad. En eventueel weer
kruipend terug”, grinnikt Apotheker.
“Nee, ik ga hier nooit meer weg.”
Meer informatie over Donar is te
vinden op: www.donar.nl. Hink Jan
Apotheker doet zelf via Twitter ook
verslag van belangrijk nieuws over
Donar.
Volg daarvoor @TopofHolland.
YvM

Het Donar team 2015 (foto Arnold Meijer)
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BOE
De jonge man op de fiets heeft er een hekel aan om bezweet op zijn werk
aan te komen, maar wil hij nog op tijd komen moet hij toch echt flink
doortrappen. Hij voelt de zweetdruppels langs zijn ruggengraat naar beneden lopen.

pelt dat ze moet opschieten, stapt op
en fietst weg.

Even later hoort hij een fietsbel achter zich en wordt hij ingehaald door
een fluitende oudere heer die hem
vriendelijk groet in het voorbijgaan.
Verbluft staart hij de fitte pensionado
na.

xxxBoe

Een paar dagen later fietst hij, een
beetje zwabberend door de vele
boodschappentassen, naar huis, als
een dame – haren strak in de watergolf – hem met ontzagwekkende
snelheid tegemoet komt. De blik in
haar ogen is duidelijk: “Aan de kant
slome!”
Als hij aan het eind van de week
met de auto voor het spoor staat te
wachten ziet hij er weer eentje in
zijn achteruitkijkspiegeltje de Helperzoom afkomen. Wederom met hoge
snelheid. Uiteraard. De blik in de
ogen herkent hij inmiddels maar deze
keer kijkt hij toch wat zorgelijk naar

de e-bikester. Ze zal toch wel in de
gaten hebben dat de slagbomen naar
beneden zijn? En kun je met zo’n
vaart de bocht wel halen?
In zijn spiegeltje ziet hij haar steeds
dichterbij komen terwijl hij geen kant
op kan met zijn auto. Hij klemt zijn
billen op elkaar, knijpt zijn ogen haast
dicht, maar hoort even later toch
het schurende geluid van metaal op
metaal.

Hem voor de derde keer die week
verbijsterd achterlatend.

Aan de kant slome!

Hij springt uit de auto, rent naar de
andere kant om de bejaarde
dame, die verdwaasd op
de grond zit, te helpen.
Voorzichtig helpt hij haar
overeind en vraagt een
omstander om een ambulance te bellen. Daar wil ze
niks van weten. Ze klopt het vuil van
haar jas, kijkt naar haar fiets, mom-
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Canary Pete/RN 2015
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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 Marion van Wattum
(42). Ze woont met haar Franse
buldog Lola (3) op de hoek van
het Winschoterdiep en de Meeuwerderbaan. Marion is groepsleerkracht en werkt bij de Groningse
Schoolvereniging (GSV) in Helpman. Ze geeft les aan de kinderen
van groep 6.
HOE LANG WOON JE IN DIT HUIS?

“Ik denk veertien jaar.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“Behoorlijk wat. Ik heb centrale
verwarming aan laten leggen, er is
een nieuwe houten vloer gekomen,
de keuken is helemaal vernieuwd.
Achter het huis heb ik een overkapping weg laten halen. En ik heb alles
geschilderd en dat doe ik nog steeds
regelmatig.”
KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DIT
HUIS?

“Nee, geen idee. Mensen vertelden
me toen ik hier kwam wonen dat in
dit huis een vrouw was vermoord.
Maar dat bleek een paar huizen verderop gebeurd te zijn.”
WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“Ik heb in een paar wijken naar huizen gezocht en de Oosterpoort was
daar een van. Ik wilde geen modern
huis, daar houd ik helemaal niet van.
En deze wijk is net een dorpje. Ik
ken vrijwel alle mensen in de buurt
die ook een hond hebben, we maken
regelmatig op straat een praatje.”
MIS JE OOK IETS IN DE WIJK?

“Een goede bakker en een slager.
Dat zou wel fijn zijn.”

Marion van Wattum met Franse buldog Lola (foto MvdF)

ik ruimte om andere dingen te doen,
zoals veel reizen.” Marion vertelt dat
ze afgelopen jaren twee keer naar
Amerika is geweest, een keer of vier
naar Azië en reizen maakte naar
Afrika en Zuid-Afrika. “En van de
zomer staat een trip naar de Azoren
op het programma. Daar willen we
walvissen gaan spotten.”

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

“Nog heel lang denk ik. Ik woon hier
prima, dit is een fijne plek. Soms
denk ik wel eens dat ik toch iets
anders wil, misschien groter dan dit.
Maar omdat ik bescheiden woon heb

ZIE JE OOK OP TEGEN HET WERK
AAN DE RINGWEG DE KOMENDE
JAREN?

“Daar hou ik me nog niet mee bezig.
Wel ben ik wel bang voor parkeer21

overlast. Kijk dat je een bouwput voor
je huis krijgt, dat weet je.
Ik ga ervan uit dat de huizen tijdens
het werk gewoon bereikbaar blijven
met vlonders enzo.
Maar dat je kilometers moet rijden
voor een parkeerplek, dat is vervelend. Dat is nu ook al zo tijdens
voetbalwedstrijden. Dan is er in de
buurt ook geen parkeerplaats meer
te vinden.”
MvdF
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

Zaterdag 16 mei MANNEN MET
KLEINTJES ukelele orkest aanvang
22.30 uur toegang gratis.
Zondagmiddag 17 mei AFRIKA JAM
CAFE mmv met Afrikaans eten voor
5 euro. Aanvang 16.00 uur toegang
gratis.
Donderdag 21 mei DE PROZA CLUB
op elke derde donderdag van de
maand. Aanvang 20.30 uur toegang
gratis.
Zaterdag 23 mei JOHNNY D IS
BACK Fatal Flowers covers aanvang
22.30 uur toegang gratis.
Zondagmiddag 24 mei AFRIKA JAM
CAFE aanvang 16.00 uur toegang
gratis.
Dinsdag 26 mei Teams tot maximaal
5 personen. Deelname 2,50 p.p.
aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 30 mei ROOM TO ROAM
covers ‘70 jaren tot heden’ aanvang
22.30 uur toegang gratis.
Zondagmiddag 31 mei AFRIKA JAM
CAFE aanvang 16.00 uur toegang
gratis.

uur AE Zaal PCC. Gratis.
7 juni Koffieconcert klarinet & percussie (klassiek) Daphne Schrama
en Coen Dijkstra Groninger Museum
11.00 uur. Kaarten aan de kassa, €
5,-.
8 juni Concert & Masterclass Mike
LeDonne (piano) - Jazz 14.30 - 16.00
uur AE Zaal PCC. Gratis.
11 t/m 13 juni Swingin’Groningen
Centrum van Groningen. Meer info
op www.swingingroningen.nl.
Vanaf 21 mei openbaar toegankelijke
eindexamens Prins Claus Conservatorium. Meer informatie op www.
hanze.nl/prinsclausconservatorium

JAARMARKT 20 JUNI

Deelname aan de rommelmarkt
op het Griffeplein kan voor 15
euro per 5 meter. Inschrijven kan
via www.rofald.nl of 050 5280046.
Deelname kindervrijmarkt (tot 12
jaar) is gratis. Opgeven kan via
buurtoverleg@gmail.com

langs deze kunstwerken. Vertrek:
14.00 uur, duur 2 à 2,5 uur. Kaarten à
15 euro kunt u kopen via de website
www.cbkgroningen.nl.
De tocht op 14 juni vertrekt vanaf het
CBK, die op 28 juni vanuit Lewenborg.
SPEELTUINVERENIGING

Iedere maandag Klaverjassen en
sjoelen aanvang 20:00 uur. Kosten
€ 2,- per keer. Iedere dinsdag Tafeltennisclub aanvang 20:00 uur.
Laatste dinsdag van de maand Creatieve club aanvang 20:00 uur.
Iedere woensdag Bingo aanvang
20:00 uur Met een prijzenpakket tot
€ 1500,-. Iedere eerste donderdag
van de maand Koppelkaarten aanvang 20:00 uur. Er kunnen zich nog
koppels opgeven. Kosten € 3,- per
persoon. Iedere tweede donderdag
van de maand Bloemschikclub. Ook
hier kunnen nog deelnemers bij.
Zaterdag 6 juni 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. Leden gratis toegang,
niet leden € 1,-.
Voor verder info J. Tammes 0644050961 of email
jtammes1@home.nl

STERREBOS LIVE 2015
CONCERTAGENDA PRINS CLAUS
CONSERVATORIUM (PCC)

Maandag t/m vrijdag 12.45 - 13.15
uur Jazz Lunchconcerten in het
Grand Café van het Prins Claus Conservatorium. Gratis.
18 mei Concert & Masterclass
Gene Jackson (drums) - Jazz 14.30
- 16.00 uur AE Zaal PCC. Gratis.
19 mei Voorspeelavond Saxofoon
(klassiek) 19.00 uur AE Zaal PCC.
Gratis.
22 mei Requiem van Berlioz NNO
met musici en koor van het PCC
19.00 uur De Oosterpoort Groningen.
Kaarten via De Oosterpoort.
1 juni Concert & Masterclass David
Berkman (piano) - Jazz 14.30 - 16.00

Ook dit jaar zijn er weer concerten in
de muziekkoepel in het Sterrebos.
Steeds op de 2e zondagmiddag van
de maand: 14 juni. 12 juli, 9 augustus
en 13 september. Er zijn ongeveer
100 zitplaatsen, u kunt ook uw eigen
stoeltje meenemen. De toegang is
gratis. Meer info: www.wijkhelpman.nl

BUURTOVERLEG

Het Buurtoverleg vergadert iedere
twee maanden in het Poortershoes,
aanvang 20:00 uur. De geplande
data voor de vergaderingen zijn 18
mei, 22 juni, 7 september, 26 oktober
en 30 november.
TELEFOONNUMMERS

BUSREIS LANGS JARIGE
STADSMARKERINGEN

In 1990 markeerden ze tijdens het
950-jarig bestaan van Groningen de
overgang van stad naar ommeland,
nu maken ze duidelijk zichtbaar waar
Groningen in de afgelopen 25 jaar is
uitgebreid: de Stadsmarkeringen bij
de invalswegen. Speciaal voor het
25-jarig bestaan van de markeringen
organiseert het Centrum Beeldende
Kunst Groningen op zondag 14 en
zondag 28 juni een busreis met gids
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Alarmnummer 112 • Politie/wijkagent
0900-8844 • Borgmanschool 0503128674 • Speeltuin 050-3124585 •
Poortershoes 050-3131141 • Milieudienst 050-3671000 • Meldpunt
Overlast 050-5875885 • Meldpunt
Stadsbeheer 050-3671000 • Zorgloket 050-3674200 • Werkplein Groningen 050-3675000 • Apotheek
Oosterpoort 050-3121030 • dr. Filius
050-3128739 • dr. Dijkman-Hanke
050-3128216 • dr. Niewold 0503134102 • huisartsenpost 0900-9229.
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