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OODe       STerPOOrTer

Bouwperikelen in de Oosterpoort
Minister-president Rutte bij Friet van Piet

Jaarmarkt in Oosterpoort op 20 juni
Foto evelien Brak, de Oosterpoorter

Is het mogelijk 
 dat ik ook eens op 
 de voorkant kom? Wat een leuk idee! 

Dat zouden wij 
zomaar eens kunnen 

doen.

Gniffel. Wie  
wil er nu niet op 

 de voorkant?

Eh..
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MARK EN MARCO

Toen wij hoorden dat minister-president Mark Rutte in onze wijk een 
frietje zou gaan eten, was de redactie in rep en roer. Natuurlijk wilden 
wij erbij zijn, want nog even en ‘onze’ Marco Agema, eigenaar van 
Friet van Piet, zou zich scharen in het illustere rijtje met groten der 
aarde die Rutte ooit een hand hebben gegeven. Denk aan Obama, 
Poetin en Cameron, die Rutte de volgende dag zou ontmoeten. 

We hadden geen idee hoe druk het zou worden, dus alle beschikbare 
redactieleden werden opgetrommeld om met fototoestel aanwezig te zijn. 
Hoe meer, hoe beter, want hoe groter de kans op een goede foto. Voor de 
zekerheid nam onze vaste fotograaf nog een kijkje bij de belendende pan-
den, want vanuit een raam op de eerste etage was het vast goed plaatjes 
schieten. En mocht het allemaal niet lukken dan was er plan B: we zouden 
de fotograaf met een stoel in een boom binden. Dat zou ongetwijfeld de 
aandacht van de minister-president trekken, waarop zij snel een mooie 
frontale foto kon maken. Voor het geval we de minister-president zelf kon-
den spreken hadden we de Oosterpoorter van november 2013 bij ons. Met 
op de voorpagina Marco Agema die net de Imago Award had gewonnen. 
Het leek ons aangenaam leesvoer voor de terugreis. 

Uiteindelijk viel het reuze mee met de drukte en werd het een ontspannen 
en gezellige bijeenkomst. Er zijn volop foto’s gemaakt, waarvan u een se-
lectie in dit nummer vindt. Maar hoe leuk en bijzonder dit bezoek ook was, 
er speelt meer in onze wijk. De middenpagina’s zijn voor twee geplande 
nieuwbouwprojecten waarover omwonenden zich zorgen maken. Verder is 
er nieuws over het beoogde hondenlosloopveld, een muurschildering, onze 
stadsdeelbeheerder en natuurlijk over de jaarmarkt, waar wij ook weer 
staan. 

Wij wensen u veel leesplezier en tot ziens op de jaarmarkt!

Ellen Westerveld
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BUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse buurt-
overleg komen onderwerpen aan 
de orde die te maken hebben met 
de Oosterpoort en omliggende 
wijken. Met dit korte verslag hou-
den wij u op de hoogte van wat er 
zoal tijdens het overleg besproken 
werd. Maandag 18 mei was er weer 
een buurtoverleg in het Poorters-
hoes.

GRASVELDJE PALMSLAG
Het was een gezellige drukte, want 
buiten de vaste Buurtoverleggers 
waren er een aantal omwonenden 
van het grasveldje aan de Palmslag 
aangeschoven. In de vorige verga-
dering werd door Geke Mulder van 
Hondvriendelijk Groningen gevraagd 
of er bezwaar is om van dit gras-
veld een hondenlosloopgebied te 
maken. Het betreffende stukje in De 
Oosterpoorter leverde veel reacties 
op en de meeste waren niet posi-
tief. De omwonenden wijzen op de 
problemen die er nu al zijn: lawaai, 
kuilen, rommel en hondenpoep die 
niet wordt opgeruimd. Men vreest dat 
een mooi veldje met veel bloemen 
verloren zal gaan. Conclusie is dat 
het buurtoverleg niet positief kan 
adviseren over het losloopgebied. Ze 
zal eventueel samen met Geke Mul-
der de huidige problemen, inclusief 
het beleid om geen afvalbakken te 
plaatsen, aankaarten bij de gemeen-
te. Omdat er enige tijd zit tussen de 
vergadering en de deadline van de 
Oosterpoorter kunnen wij u inmiddels 
melden dat ook de gemeente het 
op basis van de reacties geen goed 
idee vindt om een loslooproute in te 
voeren. 

ESPERANTOTUNNEL
Een bewoner uit de Lodewijkstraat 
verzoekt het Buurtoverleg om bij het 
ijveren voor de Esperantotunnel de 
verkeersproblematiek aan de Lode-
wijkstraat in het oog te houden. De 
straat wordt dagelijks door een grote 
groep fietsers gebruikt met de nodige 
overlast. Omdat er geen trottoir is 
en de voortuintjes jaren geleden zijn 
ingeleverd voor een verbreding van 

de straat, sta je bij het verlaten van 
de woning meteen op de straat, wat 
gevaarlijke situaties oplevert. De be-
woner hoopt dat de eventuele aanleg 
van de Esparantotunnel de drukte in 
de Lodewijkstraat niet zal vergroten. 
Het buurtoverleg zal de verkeerssitu-
atie in de Lodewijkstraat bespreken 
in de overleggen die zij heeft met de 
gemeente. 

VOORTGANG WERKGROEP 
VERBINDING
De samenwerking van het Buurt-
overleg met de ondernemers van 
de Oosterpoort om de verbinding 
met de buurt te vergroten verloopt 
naar volle tevredenheid. De jaar-
markt van 20 juni is natuurlijk het 
ontmoetingmoment bij uitstek en het 
Buurtoverleg bemand samen met de 
Oosterpoorter een stand. Elders in 
deze Oosterpoorter kunt u lezen over 
andere activiteiten die er worden ge-
organiseerd. Naast de jaarmarktacti-
viteiten zijn er plannen om scholieren 
van de Borgmanschool een rond-
gang langs de middenstanders te 
laten maken (een soort ministage). 
En wellicht wordt in samenwerking 

met Merlijn de Halloweenspeurtocht 
in het najaar weer opgepakt. 

MOGELIJK APPARTEMENTEN IN OUD 
ANWB-KANTOOR
Er gaan geruchten dat er plannen zijn 
voor studentenappartementen met 

balkons in het voormalige ANWB-
pand aan de Oosterweg. De omwo-
nenden zijn niet bij het project betrok-
ken en vrezen overlast van geluid en 
geparkeerde fietsen. Het schijnt dat 
Cultuurcentrum De Oosterpoort be-
zwaar heeft gemaakt omdat zij vreest 
dat als gevolg van de geluidsoverlast 
sommige evenementen mogelijk niet 
meer gehouden kunnen worden. Het 
buurtoverleg zal uitzoeken wat de 
status van de plannen is, waarom 
bewoners niet worden betrokken en 
wat het protest van De Oosterpoort 
precies omhelst. Punt komt terug op 
volgende vergadering. 

EN VERDER…
Het betaald parkeren dat in de bin-
nenstad voor zondag wordt inge-
voerd raakt onze wijk niet direct, 
maar het kan hier wel drukker wor-
den doordat parkeren hier gratis is. 
Mocht dit overlast veroorzaken, dan 
zal het Buurtoverleg actie onderne-
men. Met de opmerkingen dat zowel 
de nieuwe Facebookpagina van de 
Oosterpoorter als de bijeenkomst van 
de PVDA in de wijk een succes zijn/
was, wordt de vergadering afgeslo-

ten. Wilt u ook eens bij het Buurt-
overleg aanschuiven, dan bent u 
van harte welkom. De eerstvolgende 
vergadering is op maandag 22 juni 
om 20:00 uur in het Poortershoes. 
Dat zal zijn zonder Richte Lameris, 
want die heeft (overigens na de ver-

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Buurtoverleg: Oosterpoort: goede sfeer en grote opkomst (foto RN)

met
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gadering) aangegeven dat hij na vele 
jaren van trouwe aanwezigheid en 
penningmeesterschap het Buurtover-
leg gaat verlaten. Richte, bedankt 
voor al jouw inzet voor de wijk!

EWD

FIETSPAD 
LODEWIJKSTRAAT

De Vereniging Bewonersbelangen 
Lodewijkstraat e.o. (VBL) werkt al 
meer dan tien jaar aan het oplos-
sen van de problemen met het te 
drukke fietsverkeer in de Lode-
wijkstraat. Nu er grote werkzaam-
heden aan het spoor langs de Lo-
dewijkstraat in het verschiet liggen 
(‘Groninger Spoorzone’) en er een 
‘Fietsnota 2015’ ligt, heeft de ver-
eniging geregeld overleg met de 
gemeente om de verkeersdruk te 
verminderen. 

In het laatste overleg werd duidelijk 
dat er geen budget is voor verbre-
ding van het fietspad. Wel zouden er 
maatregelen kunnen worden geno-
men om de fietsers zo ver mogelijk 
van de huizen te laten passeren 
(bijvoorbeeld door het aanbrengen 
van geleidestrepen op de weg). 
Als het Herewegviaduct in 2028 is 
vernieuwd, komt er een nieuwe fiets-
verbinding aan de zuidzijde van het 
station. Tot die tijd is het misschien 
mogelijk dat fietsers vanaf het Hoofd-
station via de Rabenhauptstraat, de 

Feithstraat en Verlengde Feithstraat 
naar de Verlengde Lodewijkstraat en 
verder naar de Helperzoom kunnen 
worden geleid. Dat zou het verkeer in 
de Lodewijkstraat verminderen.

Om de situatie meteen al veiliger te 
maken, dringen de bewoners aan op 
handhaving van de maximale snel-
heid op het woonerf (dat de Lode-
wijkstraat is). 

NIEUWE VLOER 
GYMZAAL VERLENGDE 
LODEWIJKSTRAAT

Aan de Verlengde Lodewijkstraat 
staat een gymzaal van de gemeen-
te, niet zo ver van de spoorweg-
overgang. Deze zaal wordt inten-
sief gebruikt: doordeweeks zijn er 
overdag gymlessen en ‘s avonds 
trainingen en wedstrijden van de 
tafeltennisclub GTTC. Ook in het 
weekend wordt de zaal gebruikt, 
dan heeft GTTC er vaak zaterdag-
wedstrijden.

De vloer in de zaal heeft hier natuur-
lijk behoorlijk van te lijden. Onlangs 
is de vloer gekeurd en daarbij is 
gebleken dat hij niet meer aan 
bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
Dit is niet zo verwonderlijk gezien 
het intensieve gebruik en het feit dat 
de vloer er al lang ligt (zeker sinds 
1994). Het lag in de planning om dit 
jaar de kleedkamers aan te pakken 
en volgend jaar de vloer te vervan-

gen maar er is nu besloten om dit om 
te draaien. Dit jaar wordt dus de vloer 
vervangen. Het wordt een vloer van 
het type ‘pulastic pro 110 comfort’. 
Dat is een vloer die voor meerdere 
sporten geschikt is. Verder zal de 
kleur veranderen van het huidige 
groen naar blauw. Er komt belijning 
te liggen voor volleybal, basketbal en 
badminton. De nieuwe vloer wordt in 
de maand juli gelegd, om de overlast 
tot een minimum te beperken.

Chris van Boetzelaer

RENOVATIE 
HEREWEGVIADUCT

De grote herstelwerkzaamheden 
staan ingepland vanaf juli 2015 tot 
en met circa oktober 2015.

Vanaf maandag 13 juli is het 
Herewegviaduct afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. De weg is dan 
gestremd tot in de vroege ochtend 
van maandag 10 augustus. Om-
leidingsroutes worden met borden 
aangegeven. Fietsers en voetgan-
gers kunnen wel gebruik maken van 
het Herewegviaduct. Er wordt niet 
alleen aan de rijbaan en de fietsstro-
ken gewerkt, ook andere onderdelen 
van het viaduct worden opgeknapt, 
zoals het metselwerk en de leu-
ningen. Het werk wordt uitgevoerd 
met respect voor de monumentale 
onderdelen van het viaduct. Door 

deze werkzaamheden kan het zijn 
dat enkele parkeerplaatsen langs het 
viaduct een paar dagen vervallen. De 
onderzijde van het Herewegviaduct, 
het zogenaamde spoorse deel, wordt 
later hersteld. Dit kan alleen tijdens 
een buitendienststelling – een peri-
ode dat er geen treinen rijden – en 
de volgende die hiervoor geschikt is, 
is pas in augustus 2016.

De vloer van de gymzaal wordt vernieuwd (foto gemeente Groningen)

Herewegviaduct (foto RN)



6

GEMEENTE AANWEZIG 
OP OOSTERPOORT 
JAARMARKT

Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 
20 juni aan de Meeuwerderweg 
is deze keer ook de Gemeente 
Groningen aanwezig. Bewoners 
zijn welkom voor informatie over 
verschillende stadsprojecten, zo-
als bijvoorbeeld het Europapark. 
De kraam is er ook om te luisteren 
naar ideeën voor de wijk. Zo kun-

nen bij de kraam van de Gemeente 
bewoners die met hun idee actief 
willen worden in hun wijk, en or-
ganisaties of andere bewoners die 
daarbij kunnen helpen, elkaar ont-
moeten. Hiermee wordt de kracht 
van de wijk gebruikt om initiatie-
ven te helpen realiseren. 

HALEN EN BRENGEN
Bij de kraam van de gemeente zijn 
Oosterpoorters welkom met initia-
tieven voor hun eigen buurt. Daar 
kunnen zij gekoppeld worden aan 
andere bewoners en helpende orga-
nisaties, zoals stichtingen en actieve 
bedrijven of de gemeente zelf. Zo 
‘haalt’ de gemeente op wat er leeft. 
De gemeente kiest hiermee voor een 
variatie op het ‘initiatievencafé’, een 
nieuwe laagdrempelige soort ont-
moeting tussen helpers en doeners, 
zonder verplichtingen en dichtbij 
bewoners. Maar de kraam is er ook 
om te ‘brengen’: bewoners kunnen 
terecht met vragen over gemeente-
projecten die betrekking hebben op 
de wijk – of die nu alléén voor deze 
wijk gelden, of over een groter deel 
van de stad gaan. Bij de kraam staan 
medewerkers van stadsdeelcoördina-
tie. Zij werken wijkgericht en kunnen 
een verbinder zijn met de rest van de 
gemeente. 

DE OOSTERPOORT DOET HET ZELF
De Gemeente Groningen bena-
drukt de zelfredzaamheid van de 
Oosterpoort. Stadsdeelcoördinator 
Mooij: “Wij zien hier in de wijk veel 
eigen initiatief waar de gemeente 
helemaal niet bij nodig is. De 
Oosterpoort doet het zelf: de wijkor-
ganisatie functioneert prima en ook 
niet-georganiseerde bewoners zijn 
heel actief. Neem deze informatie-
markt: wij zijn pas aangeschoven 
toen eigenlijk alles al geregeld was. 
Dat zien we natuurlijk graag en we 
geven met veel plezier een duwtje in 
de goede richting, door te faciliteren 
waar nodig.” 

JAARMARKT TUSSEN 10 EN 17 UUR
Tijdens de Jaarmarkt in de 
Oosterpoort zijn verschillende 
verenigingen, stichtingen en orga-
nisaties aanwezig. De jaarmarkt 
is geopend tussen 10:00 en 17:00 
uur. Meer informatie is te vinden 
op de Facebookpagina van de 
Oosterpoorter.

OOSTERPOORT JAARMARKT
Zaterdag 20 juni is het weer jaarmarkt in de Oosterpoort. Natuurlijk is uw 
buurtkrant ‘de Oosterpoorter’ met een eigen marktkraam aanwezig. U 
vindt ons ongeveer ter hoogte van de voormalige Komeet.

Net als voorgaande jaren zijn we op 
zoek naar leuke en interessante 
verhalen over de Oosterpoort van 
vroeger en nu. Kom langs bij onze 
kraam en vertel ons wat u zoal heeft 
meegemaakt in de Oosterpoort. 
Praat met ons over onderwerpen 
die volgens u meer aandacht ver-
dienen in de Oosterpoorter. Wijs ons 
op gekke, rare en mooie dingen die 
er in onze buurt gebeuren.

Onze redacteuren zijn de hele dag 
aanwezig. De leukste en interessant-
ste verhalen en gesprekken worden 

gepubliceerd in het september-
nummer van de Oosterpoorter. On-
derwerpen die uw nieuwsgierigheid 
opwekken en die wat meer onder-
zoek vergen, verschijnen verspreid 
over de rest van het jaar in de krant.

Onder de bezoekers van onze kraam 
verloten we een mooie poster van 
de jaarmarkt zoals die vroeger in de 
Oosterpoort werd gehouden.

ZATERDAG 20 JUNI
van 10.00 tot 17.00 uur

6

OOSTERPOORT JAARMARKT
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NIEUWE MUURSCHILDERING POLDERSTRAAT
Op 26 mei jl. is met een gezellig buurtfeest een nieuwe muurschildering 
onthuld bij het basketbalveldje op de hoek van de Polderstraat/Palm-
slag. Zo’n dertig buurtbewoners en geïnteresseerden kwamen, onder 
het genot van een hapje, drankje en live muziek, een kijkje nemen bij 
de enorme fazant die hier nu aan de muur prijkt. Het initiatief voor deze 
muurschildering komt van buurtbewoner en beeldend kunstenaar Klaas 
Lageweg. Woningbouwvereniging Nijestee en Stichting de Komeet heb-
ben het project gefinancierd.

“Ik woon nu ruim een jaar in de Pol-
derstraat en vond dat dit basketbal-
veldje wel iets moois kon gebruiken”, 
vertelt Klaas Lageweg. “Zo kwam ik 
ongeveer een half jaar geleden op 
het idee voor een muurschildering. 
Door een toevallige gebeurtenis 
raakte het plan in een stroomversnel-
ling. Iemand van Nijestee was tijdens 
onderhoudswerkzaamheden aan 
mijn tuin nogal bot te werk gegaan. 
Toen ik dat meldde besloot ik meteen 
maar even te vragen wie er bij hen 
over kunstprojecten ging. Dat bleek 
Marieke Zomer te zijn en tot mijn 
verbazing belde zij mij zelf terug. Het 
bleek dat er budget voor was en zo 
is het balletje gaan rollen. Stichting 
de Komeet werkte overigens ook erg 
goed mee.”

REALPIXELISME
“Na een klein buurtonderzoek en een 
ontwerpfase kwam dit er uiteindelijk 
uit; een enorme fazant geschilderd 

op panelen. Ik heb voor dat dier 
gekozen omdat het een polderdier is 
en dus mooi past bij de Polderstraat. 
De elementen van graffiti zijn een 
verwijzing naar de hiphopcultuur die 
toch een beetje bij basketbal hoort en 
aan de onderkant heb ik veel groen 
gebruikt omdat daar in deze buurt 
niet zoveel van is. Bovendien heb ik 
het kleurgebruik aangepast aan de 
omgeving. Zo komt de baksteenkleur 
terug in het lichaam van de fazant. 
Het gebruik van grote vierkante 
pixels in combinatie met een rea-
listische afbeelding is een verhaal 
apart. Dat is mijn uitvinding. Ik vroeg 
mij op een gegeven moment af waar 
de grenzen van de kunst liggen, qua 
vorm. Een vierkant is de allersimpel-
ste vorm, als je dat uit elkaar trekt 
wordt het een lijn. Het realisme is 
een andere uiterste vorm, verder dan 
dat kun je ook niet gaan. De combi-
natie van deze twee vormen noem 
ik ‘realpixelisme’ en is een verwijzing 

naar het huidige digitale tijdperk. Ik 
heb dit ook gebruikt in een portret 
van Beatrix dat ik in 2012 maakte. 
Daarmee heb ik de derde prijs van 
de publieksjury gewonnen op de 
tentoonstelling ‘Beeld van Beatrix’ in 
Paleis het Loo.”

VERBINDING
Met de afbeelding van de fazant heb 
ik een verbinding proberen te maken 
tussen dit basketbalveldje en de rest 
van de buurt, daarom kijkt hij als een 
soort waker over de omgeving rich-
ting de Polderstraat. Het project zorgt 
trouwens ook nog op andere manie-
ren voor verbinding. Dat begon met 
het buurtonderzoek, waaruit bleek 
dat de meeste mensen er positief 
tegenover stonden, en krijgt nu een 
vervolg met dit buurtfeestje, waarbij 
bewoners elkaar in een informele 
sfeer ontmoeten.”  
Na de succesvolle afronding van dit 
project heeft Klaas Lageweg trou-
wens zeker niet stilgezeten. Wie 
geïnteresseerd is in meer werk van 
hem kan een kijkje nemen aan de 
Rademarkt, waar hij begin juni een 
nieuwe grote muurschildering heeft 
gemaakt. Meer informatie op  
www.klaaslageweg.com

CvdL

Kunstenaar Klaas Lageweg Fazant waakt over de straat (foto’s EB)

7

Beatrix, vierkant tot realisme (realpixelisme)
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Woensdag 27 mei brachten minister-
president Rutte en viceminister-
president Asscher een werkbezoek 
aan de drie noordelijke provincies. 
Asscher moest na het werk meteen 
terug, maar Rutte wilde zijn bezoek 
afsluiten met een goede snack. 

En zo belandde hij aan het eind van 
de dag in de duurzaamste snackbar 
van Nederland, Friet van Piet. Sa-
men met drie ondernemers (genomi-
neerd voor, of winnaar van de Jonge 

Ondernemersprijs van het Noorden) 
hapte hij een frietje weg en zette zijn 
tanden in een eierbal. Ook het gevolg 
werd niet vergeten door gastheer 
Marco Agema, eigenaar van Friet van 
Piet: allemaal kregen ze een eierbal. 
Met volle maag kon Rutte het Noor-
den weer verlaten. Natuurlijk met een 
Oosterpoorter, die hij op de terugweg 
ongetwijfeld in één ruk heeft uitgele-
zen. 

EWD

MARK BIJ MARCO

Foto Sylvia Agema Foto Carolina van der Lande

Foto Evelien Brak

Foto Evelien Brak

Foto Evelien Brak

Foto Evelien Brak
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PRATEN ÉN POETSEN
Sinds een paar weken is er een nieuwe stadsdeelbeheerder Zuid; Anne-
Krijn Piersma is de naam. De Oosterpoorter ging bij hem langs op de 
Wijkpost Zuid aan de Van Schendelstraat. 

BEHEERDER VAN WAT?
We beginnen bij het begin: de on-
kunde van uw verslaggever, want wat 
doet een stadsdeelbeheerder eigen-
lijk? Piersma, die ondanks zijn jonge 
jaren al de nodige ervaring bij de 
gemeente heeft, formuleert: “Samen 
met buurtorganisaties en groepen 
bewoners nadenken over het goed 
onderhouden en beheren van de 
openbare ruimte, van alles wat je 
op straat ziet, het groen, de wegen, 
het water, maar ook de riolering 
eronder.” Enerzijds moet hij het door 
de gemeente geplande onderhoud 
(riolering bijv.) in goede banen leiden, 
anderzijds een luisterend oor zijn 
voor iedereen die zélf een verande-
ring in zijn leef- of werkomgeving wil 
bewerkstelligen (die iets, van fietsen-
rek tot speeltuintje, geplaatst of juist 
verplaatst wil hebben). 

VEEL STADSDEEL
Op de kaart aan de muur in 
Piersma’s kantoor oogt ‘Zuid’ onge-
veer als de helft van het grondge-
bied van de stad. Er zijn dan ook 14 
wijkorganisaties om kennis mee te 
maken. “Daar ga ik allemaal langs. 
Die moeten mijn gezicht kennen 
en weten waarvoor zij mij kunnen 
aanschieten, net zo goed als ik moet 
weten waar ik mijn input vanuit de 
wijken vandaan haal. Dat betekent 
inwerken, inlezen, om mij heen 
kijken, handjes schudden, en gaan-
deweg klussen oppakken...” 

GROTE ORGANISATIE
Vlak voor ons gesprek kreeg Piersma 
een melding van een bewoner bij 
wie de straat is afgezet. Door wie? 
Waarom? Piersma bekent dat hij 
het nog niet weet, er zijn her en der 
zoveel klussen. Stadsbeheer heeft 
maar liefst 600 werknemers…

MINDER TIJD, MEER PARTIJEN 
Geen wonder dat Piersma vindt dat 
een stadsbeheerder vooral goed 
moet kunnen communiceren, zowel 
met bewoners als met collega’s. 

“Er is bezuinigd. Dat betekent dat 
het gras wat hoger zal staan en 
dat je wat meer onkruid ziet. Dat is 
nu eenmaal de keuze die de Raad 
heeft gemaakt. We kunnen gelukkig 
wel een afweging maken waar we 
onze middelen inzetten en afspra-
ken maken over wat bewoners zelf 
kunnen doen en hoe wij hen daarbij 
kunnen ondersteunen. Daar zijn 
legio voorbeelden van. Het gaat dus 
om twee dingen: enerzijds moeten 
we bezuinigen, anderzijds willen we 
bewoners ook meer ruimte geven om 
dingen zelf te doen. Dat kán samen-
gaan, maar dan moet je het proces 
wel goed doen. Dat begint met helder 
krijgen wat er speelt in de wijk en wie 
de belanghebbenden zijn. Dan moet 
je voor wat je wilt iedereen tijdig in-
formeren en naar z’n mening vragen. 
Als je dat niet doet, sta je al met 3-0 
achter voor je begonnen bent.” 

“Tegenstrijdige belangen zijn er altijd, 
zowel tussen bewoners en ge-
meente, als tussen bewoners 
onderling. Dat we daar 
altijd iets mee moeten, 
hebben we heus wel 
geleerd: heb je iets 
moois aangelegd, 
blijken er opeens 
mensen te zijn 
die dat ver-
schrikkelijk 
vinden! Die 
zijn soms wel, 
soms niet ge-
hoord, begin-
nen procedu-
res. Komen we 
bij de ombuds-
man of zelfs de 
rechter. Dat wil je 
natuurlijk helemaal 
niet.” 

HANDIGE 
HULPMIDDELEN
Piersma’s voorgan-
ger zat met elk van de 
14 buurtorganisaties in 

Zuid tweemaal jaarlijks om de tafel. 
“Dat zijn al 30 avonden, want het 
gaat om vrijwilligers van wie er vele 
overdag werken. Ik weet niet of ik 
daar de tijd voor heb en of het zinvol 
is. Mensen moeten vooral geen 
klachten of tips gaan opsparen, dan 
blijft een oplossing veel te lang lig-
gen.” Piersma ziet veel liever dat be-
wonersgroepen of -organisaties hem 
tussentijds aanschieten. Voor indi-
viduele meldingen moet u juist weer 
niet bij hem zijn, dat gaat veel sneller 
via 050-3671000 (loket Beheer en 
Verkeer) of 14050. En het snelst 
gaat het met de gratis app Meldstad: 
fotootje van gat in stoep maken, loca-
tie vermelden en opsturen. Dan komt 
het op de wijkpost uit de printer en 
gaat iemand ermee aan de slag.

DdR
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BOUWPERIKELEN IN DE OOSTERPOORT
Een dynamische wijk als de Oosterpoort is continu in ontwikkeling. 
Er wordt afgebroken, samengetrokken, bijgebouwd, verbouwd en ver-
nieuwd dat het een lust is. Grootschalige nieuwbouw zoals in de Meeu-
wen, de Blekerslaan/Kwintlaan en meer recentelijk de Linie bleken een 
enorme impuls zonder dat het dorpse, familiaire karakter van de wijk 
werd aangetast.

Op dit moment staat een tweetal 
bouwprojecten op stapel die niet 
direct door alle wijkbewoners met 
gejuich worden onthaald. Dat zijn 
achtereenvolgens de bouw van een 
‘woontoren’ aan de Oosterhaven en 
de herrijzenis van café ‘De Kleine 
Oosterpoort’ op de plaats van het 
voormalige Bloemenhuis Oosterpoort 
aan de Meeuwerderweg.

DE ZWARTE TOREN…
Het meest in het nieuws de afgelo-
pen tijd is toch wel de nieuwbouw 
aan de Oosterhaven. Op de open 
plek naast het perceel 1/1a zal een 
complex verrijzen dat door de buurt-
bewoners als een ‘enorme toren’ 
wordt omschreven. In een adverten-
tie in de Gezinsbode (zie afbeelding 
hier rechts) roept de actiegroep ’Oos-
terhaven Leefbaar’ op om de bouw 
van de toren de stoppen.

De bezwaren tegen de bouw kun 
je volgens spreekbuis van ’Ooster-
haven Leefbaar’, Paul Kostwinder, 
herschikken in drie groepen: het 
historisch stadsgezicht wordt ernstig 
aangetast (1). De projectontwikkelaar 
draagt niet bij tot het aanpassen van 
de infrastructuur die hoort bij een 
dergelijke grootschalige bouw (2) en 
het uitzicht van een deel van de be-
woners van de woonflat De Branding 
wordt ingrijpend ingeperkt (3).

AANTASTING VAN HET 
STADSGEZICHT
In de vroegste plannen was er sprake 
van de bouw van een ‘zwarte toren’ 
aan de Oosterhaven. Hoewel in de 
rest van die stadswand ook meer-
dere bouwstijlen zijn gehanteerd, 
detoneert een dergelijke zwarte toren 
behoorlijk met de rest van de be-
bouwing. Inmiddels zijn de plannen 
enigszins bijgesteld. In plaats van 
zwart materiaal lijkt het wooncomplex 
nu te worden opgetrokken uit rode 

steen. In het bestemmingsplan dat 
geldt voor de Oosterhaven staat dat 
de nieuwbouw niet substantieel uit 
mag stijgen boven de rest van de 
Oosterhaven. Uit recente ontwerp-
schetsen blijkt dat de nieuwbouw 
ook min of meer op die hoogte zal 
worden afgebouwd.

Al of niet onder druk van de publieke 
opinie zijn de bouwplannen dus 
enigszins bijgesteld zodat de nieuw-
bouw beter past in de bestaande 
gevelwand. 

Een bouwvergunning is echter nog 
niet toegekend. Misschien stimuleert 
dit betrokkenen (buurt, gemeente, 
projectontwikkelaar) tot verder 
overleg, immers alle betrokkenen 
hebben er belang bij om op een voor 
een ieder acceptabele uitkomst uit 
te komen. Omwonenden omdat het 
bestemmingsplan voor de Oosterha-
ven in principe bouw op de bestemde 
plek toelaat en de projectontwik-
kelaar omdat die niet gebaat is bij 

(vertragende) bezwaarprocedures 
als de bouwvergunning eenmaal is 
toegekend.

INFRASTRUCTUUR
Buiten de nieuw te bouwen ‘toren’ 
heeft de projectontwikkelaar ook de 
panden 1 en 1a opgekocht. Die wor-
den ook verbouwd tot appartemen-
ten. Gezamenlijk met de nieuwbouw 
levert dit ongeveer 20 nieuwe woon-
eenheden op met naar schatting 30 
tot 40 nieuwe bewoners. Volgens 
‘Oosterhaven Leefbaar’ houdt de 
ontwikkelaar op geen enkele manier 

rekening met de gevolgen voor de 
directe omgeving van de nieuw te 
bouwen appartementen. Er worden 
geen parkeerplekken gecreëerd op 
het terrein van de woontoren en ook 
een fietsenstalling is (nog) niet inge-
calculeerd. Daarnaast is Oosterha-
ven Leefbaar niet blij met zo’n beetje 
een verdubbeling van de bewoners 
van de Oosterhaven. 

Met name vanwege de verwachte 
geluidsoverlast en de overlast van 
op straat gestalde fietsen. Ook hier 
zou de projectontwikkelaar de buurt 
tegemoet kunnen komen met het 
creëren van de benodigde faciliteiten 
(parkeerruimtes en fietsenstalling).

Een weergave van de door actiegroep ‘Oosterhaven leefbaar’ gevreesde uitbreiding

12
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UITZICHT
Aan de gevolgen voor het uitzicht dat 
een groep bewoners van woonflat De 
Branding heeft over de Oosterhaven 
is lastiger tegemoet te komen. Het 
vrije uitzicht over de Oosterhaven 
wordt voor de onderste lagen van 
de flat behoorlijk ingeperkt, doordat 
de te bouwen woontoren de bebou-
wing aan de Oosterhaven tien meter 
dichter bij hun buitenraam komt te 
staan. Deze bewoners zullen zeker 
een bezwaarprocedure starten als de 
bouwvergunning voor de toren wordt 
verleend.

DE KLEINE OOSTERPOORT…
Zoals bekend gaat de verbouwing 
van het Prins Claus Conservato-
rium ook de twee cafés aan de kop 
van de Meeuwerderweg (Cheers 
en De Kleine Oosterpoort) opslok-
ken. De nieuwbouw van De Kleine 
Oosterpoort op het perceel Meeuwer-
derweg 62 (het voormalige Bloemen-
huis Oosterpoort) is al weer in volle 
gang. Dat mag op z’n minst opval-
lend heten.

SLOOP
Voor het voormalig Bloemenhuis 
Oosterpoort was een verbouwings-
vergunning afgegeven door de ge-
meente Groningen. Het pand is fei-
telijk volledig gesloopt. De gemeente 
heeft tijdens die sloop verordonneerd 
dat daarmee gestopt moest wor-
den. Het slopen van het pand ging 
vervolgens gewoon door. “Dat had 
niet gemoeten”, aldus een woord-
voerder van de gemeente. Inmiddels 
is de nieuwbouw in volle gang. Er 
is weliswaar een bouwvergunning 
verleend, maar de bezwaarprocedure 
tegen die verleende vergunning loopt 
nog. Door de buurt zijn meerdere 
bezwaarschriften ingediend.

TACTIEK VAN HET VOLDONGEN FEIT
De tactiek rond de nieuwbouw aan 
de Meeuwerderweg 62 lijkt er een 
van het voldongen feit: slopen terwijl 
een vergunning tot verbouwing is 
afgegeven. Waar je misschien zou 
verwachten dat de gemeente het 
standpunt in zou nemen van: “Hé 
hallo, dat is niet de bedoeling!”, wordt 
toch een nieuwbouwvergunning voor 
het ondertussen braakliggend per-
ceel afgegeven. Dat heeft dan weer 

te maken met het feit dat, als er een-
maal een braakliggend terrein ligt, 
er geen beperkende voorwaarden 
meer zijn om nieuwbouw niet toe te 
staan. Met andere woorden: handha-
ving van het verbod op slopen heeft 
niet plaatsgevonden, hierdoor is een 
nieuwe situatie ontstaan die weer op 
zijn eigen merites wordt beoordeeld: 
er mag gewoon worden gebouwd.

BOUWVERGUNNING
Er ligt nu een bouwvergunning voor 
‘het oprichten van café met boven-
woning’. Tegen die bouwvergunning 
zijn dus een aantal bezwaarschriften 
ingediend. Toch is met de nieuwbouw 
begonnen. Op zich is dat volstrekt 
legaal. Als één of meerdere bezwaar-
procedures gehonoreerd worden heb 
je echter wel een probleem. De ver-
gevorderde nieuwbouw brengt dan 
zowel buurtbewoners, gemeente als 
ontwikkelaar in een lastig parket.

REDEN VAN BEZWAAR
Hoewel buurtbewoners vertrouwen 
hebben in de huidige uitbater van De 
Kleine Oosterpoort, heeft een aantal 
mensen die bezwaar hebben aange-
tekend toch moeite met een hore-
cagelegenheid op Meeuwerderweg 
62. Het belangrijkste bezwaar is de 
combinatie koffieshop, bruin café op 
beide hoeken Martenstraat-Meeuwer-

derweg. Twee horecagelegenheden 
naast elkaar, met op de zomerdag 
bezoekers die respectievelijk genie-
ten van een glaasje en een rokertje, 
lijkt de buurtbewoners niet wenselijk. 
Een horecagelegenheid geeft naast 
gezelligheid altijd een bepaalde mate 
van overlast (lawaai van komende en 
gaande bezoekers, gebrek aan par-
keergelegenheid met alle gevolgen 
van dien, op straat rokende klanten 
die liever de rookruimte binnen mij-
den, vooral zomers). 

Buurtbewoners benadrukken dat dit 
ook hoort bij het wonen in een wijk 
als de Oosterpoort, maar dat zij twee 
horecagelegenheden naast elkaar 
teveel van het goede vinden.

JAMMER
De buurt vindt het jammer dat de ge-
meente zich niet erg attent opstelt in 
de ontstane situatie. Buurtbewoners 
worden niet op de hoogte gehouden 
van de situatie rond de sloop van 
het pand (o.a. asbestverwijdering). 
Daarnaast vindt ze dat de gemeente 
had moeten handhaven met betrek-
king tot het stilleggen van de sloop 
van het pand.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Klaas Kloosterman

Koffieshop en nieuwbouw: twee keer horeca teveel van het goede?
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Meneer Hol-
lander is de 
blij verraste 
winnaar van 
de 19e editie 
van de Cryptofilippine, ontsproten uit het creatieve brein van Luuk Ver-
paalen. Meneer Hollander is een fan die regelmatig en met veel plezier 
de crypto’s van de Oosterpoorter zit te maken. Hij vindt het leuke maar 
ook pittige cryptogrammen. En nu is het prijs, en goed ook! 

Voor deze gelegenheid heeft de 
COOP een speciaal XXL prijzenpak-
ket in een enorme mand samenge-
steld. Normaliter is het ook niet niks, 
een boodschappenpakket ter waarde 
van 20 Euro, maar dit is andere koek. 
Manager van de versafdeling Pa-
trick van Zanten reikt met een brede 
glimlach de prijs uit. Met twee per-
sonen wordt de mand naar de auto 
gebracht, mevrouw Hollander zit hier 
bescheiden haar winnende man plus 
prijs op te wachten. Missie geslaagd!

Trouwe maker van de cryptogram, 
Luuk Verpaalen, mailt vanuit Amster-
dam dat hij er graag bij had willen 
zijn, ‘t is toch een beetje zijn kindje. 
En hij vermeldt dat hij graag wat 
nieuws wil proberen, puzzeltechnisch 
gezien. Want Luuk is na twintig keer 
wel een beetje door zijn onderwerpen 

heen. Vrij logisch, edoch; hij blijft 
geïnspireerd, als taalliefhebber is 
er zijns inziens niks leukers dan het 
spelen met woorden en hun bete-
kenissen. Puzzelaars: fasten your 
seatbelts komend seizoen! Wat de 
Oosterpoorter betreft, de COOP en 
Luuk: een gouden combinatie.

AvdB

UITREIKING PRIJS 19E 
CRYPTOFILIPPINE IN COOP

GROTE SPEELTUINDAG OOSTERPOORT OP 12 SEPTEMBER

Meer informatie op de Servicepagina, p. 23

De ‘goedgevulde boodschappentas’ deze 19e keer in XXL-formaat (foto EB)

Zwart-wit foto’s Kosse, kleurenfoto Joop Kuipers
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Afscheid nemen bestaat niet, meen-
de de grote filosoof M. Borsato en 
gelijk had ie. Soms moet iets gewoon 
plaatsmaken voor iets anders. Na 
twee seizoenen cryptofilippine is het 
tijd voor een nieuw soort puzzel. Wat 
dat gaat worden verklappen we nog 
niet. Tot die tijd: een prettige vakan-
tie!

Na het correct invullen van deze 
laatste cryptofilippine leest u in de 
gekleurde vakjes een uitdrukking. 
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers 
zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op maan-
dag 31 augustus 2015 binnen zijn 
bij de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 21. 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 bood-
schappentas ter waarde van € 20,-, 
ter beschikking gesteld door Coop 
Meeuwerderweg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 20 
1. Wandelpad 2. Potje met vet 
3. Looplamp 4. Dagmars 5. Speldje 
6. Pleisterplaats 7. Loop rond 
8. Halve zool 9. Meelopers 10. Eind-
streep 11. Kontje kaal 12. Wande-
laars 13. Een hak zetten 14. Tante 
15. Voetstuk 16. Tandplak 17. Defilé 
18. Regenlaars. 

De oplossing is: DE PADEN OP, DE 
LANEN IN.

De winnaar is Trinet Hidding uit de 
Warmoesstraat. Gefeliciteerd!

17

1. Hiermee neem je behoorlijk 
agressief afscheid. (9)

2. Niet langer populair, daar moet ik 
van huilen. (5)

3. Geen discussie, dat bespreken 
we buiten. (4+3)

4. Het belangrijkste besluit ligt on-
der het kussen. (10) 

5. ‘Adieu slimmerik, ik kan u niet 
langer verdragen’, zei hij stiekem. 
(8)

6. Helpt u af en om naar gene zijde. 
(9)

7. Ik vertrek met u naar Wedde. (4)
8. Eerlijk gezegd verdwijnt het mol-

lig. (7) 

9. Bij The Beatles was het zo te 
horen een komen en gaan. (5, 7)

10. Zeemansgroet. (7)
11. Doet een stoommachine om tot 

rust te komen. (8)
12. Omlopen. (8)
13. Kasteel. (9)
14. Klaar, het geld is binnen. (7)
15. Slotakkoord. (7)

C R Y P T O F I L I P P I N E  2 1

1 3 1 1 2

2 2 4

3 8 7 8

4 3 7 4 1

5 1 2 7 8

6 2 6 5 6

7 2

8 3 4 5

9 5 3 3 1 9

10 6 5

11 9 2 4

12 5 2 4

13 3 8 6 1

14 5 9 6 1

15 7 4 5
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ALLES KOMT GOED

“Fiets maar achter mij aan, dan komt alles goed”, zo sluit de wethouder 
voor verkeer – Paul de Rook – zijn toespraak profetisch af.

De inzet was behoorlijk hoog, haalde 
je het theorie- en praktijkexamen 
niet, dan mocht je niet mee op kamp. 
En één ding was duidelijk: op kamp 
wilden ze allemaal. Dus in de meiva-
kantie werd er door de leerlingen van 
groep 7 vlijtig geoefend met achter-
om kijken, hand uitsteken, niet op de 
stoep fietsen en voorrang verlenen. 
Zondagavond werden nog een keer 
banden, spaken en lichten gecontro-
leerd en maandag 18 mei was het 
dan zover: het landelijk fietsexamen.

In tegenstelling tot andere jaren 
moesten de leerlingen uit Stad zich 
dit jaar bij het politiebureau aan de 
Rademarkt melden. ‘Onze’ groep 7 

van De Borgmanschool had de eer 
om als eerste, achter de wethouder 
aan, af te fietsen.

Om kwart over acht stonden daar 
dan 30+ (toch best wel zenuwach-
tige) uitgelaten kinderen, de vrijwil-
ligers van VVN, een mobiel koffieten-
tje en de wethouder met gevolg klaar.

Eerst werd de fiets aan een grondige 
inspectie onderworpen, nog enkele 
bemoedigende woorden toegefluis-
terd en daar ging de wethouder, 
webcam op zijn hoofd, volgauto van 
RTV Noord in het kielzog, met een 
zwierige zwaai naar …………… de 
verkeerde straat.

Even was daar een vacuüm moment, 
een seconde lang zei niemand iets 
maar staarde met open mond naar 
de zich snel verwijderende rug van 
de wethouder. Totdat een jongetje 
luidkeels protesteerde: “Hij gaat de 
verkeerde kant op”. Enkele vrijwil-
ligers trekken een sprintje maar de 
wethouder is al richting gemeente-
huis vertrokken.

Geduldig legt de aardige meneer van 
Veilig Verkeer Nederland nog een 
keer aan de leerlingen uit dat een pijl 
naar rechts betekent dat je rechts af 
moet buigen.

Alle leerlingen van groep 7 zijn ge-
slaagd.

BOE

PRIVÉ COLLECTIE

xxxBoe
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KOEK OP DE HOEK

21

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 Martin (64) en Bertha (60) Luikens. Ze 
wonen op de hoek van de Alexanderstraat en de Blekerslaan. Martin 
staat op het punt om met pension te gaan, maar nu werkt hij nog bij 
Lentis. Bertha werkt bij de Bijenkorf. Ze komen beiden uit de stad, Mar-
tin kwam als kleine jongen al films kijken in het speeltuingebouw aan de 
Meeuwerderweg.

HOE LANG WONEN JULLIE IN DIT 
HUIS?
Bertha: “Vanaf 1991. We woonden 
eerst in de Mauritsdwarsstraat. 
Met twee kleine kinderen werd het 
daar gewoon te krap. We kenden 
de mensen die hier woonden en dit 
huis sprak ons erg aan. Dus heb-
ben we een bod gedaan en dat werd 
geaccepteerd. En nu wonen we hier 
alweer 24 jaar. Die tijd is voorbij 
gevlogen.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
Martin: “We hebben veel elementen 
die hier in huis horen, weer terugge-
bracht. Zoals de panelen hier bij de 
erker. Er zat een lelijke open haard in 
de kamer, met zo’n stenen plateau. 
Dat hebben we weggehaald. En ver-
der heb ik alle kozijnen vervangen, 
dubbel glas aangebracht, een nieuw 
dak gemaakt. En we hebben een 
uitbouw gemaakt achter de keuken.” 
Bertha: “We zijn altijd wel bezig met 
onderdelen aanpakken en opknap-
pen. Nog steeds.”

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS 
VAN DIT HUIS?
Martin: “Het huis is gebouwd in 1930. 
Dit was vroeger een straat waar voor-
al joodse gezinnen woonden. Hier op 
straat voor het huis zijn stenen in het 
trottoir aangebracht met de namen 
van de bewoners die hier tot in de 
oorlog woonden.” Bertha: “De klein-
dochter van die mensen is al eens bij 
ons op bezoek geweest. Dat was een 
bijzondere ontmoeting. Haar moeder 
was een baby toen de oorlog uitbrak. 
Zij is ergens ondergebracht en heeft 
zo de oorlog overleefd.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK?
Bertha: “Gezellig en prettig. Dat was 
het toen en dat is het nu nog steeds. 

Toen de kinderen nog jonger waren, 
was het fijn dat het zwembad in de 
buurt is. Ze zaten op de Davidschool 
hier vlakbij, die is er nu niet meer. En 
verder zit je hier in de buurt van de 
binnenstad, maar je bent ook zo de 
stad uit. Ik sport altijd in de Euroborg, 
dat zit hier ook om de hoek.” Martin: 
“Je loopt zo naar de winkels hier in 

de buurt, de Coop is vlakbij.” Bertha: 
“En ik ben blij dat de ringweg straks 
deels ondergronds is. Dat ziet er 
straks ook stukken beter uit hier in de 
buurt.”

MISSEN JULLIE OOK IETS IN DE 
WIJK?
Bertha: “Een bakker, die mis ik hier 
echt.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN?
Bertha: “Ja, dat denk ik wel. Ik zou 
ook niet weten waar we anders heen 
moesten.”

MvdF

Martin en Bertha Luikens (foto MvdF)
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NIEUWS POORTERSHOES
De nieuwe programmaboekjes van 
het Poortershoes worden verspreid 
in het weekend van 21 augustus. 
Ons Open Huis is op woensdag 26 
augustus, van 16.00 tot 19.00 uur, 
met informatie over de activiteiten, 
een rommelmarkt, muziek en voor 
iedereen gratis koffie en thee en lek-
kere hapjes. 

De cursussen beginnen weer in de 
week van 31 augustus. Meer infor-
matie via onze website. We wensen 
iedereen een prettige zomer en zul-
len jullie weer graag ontvangen in het 
nieuwe seizoen!

KROEG VAN KLAAS
Zaterdag 13 juni Soul Train aanvang 
22.30 uur toegang gratis. Zondag-
middag 14 juni Afrika Jam Cafe 
aanvang 16.00 uur toegang gratis. 
Donderdag 18 juni De Proza Club 
aanvang 20.30 uur toegang gratis. 
Vrijdag 19 juni Sambadoobop Jazz 
Session na afloop is er een Jam-
sessie doe mee! aanvang 21.30 uur 
toegang gratis.

Zaterdag 20 juni Twelve Bar 
Grooves aanvang 22.30 uur toe-
gang gratis. Zondagmiddag 21 juni 
Afrika Jam Cafe aanvang 16.00 uur 
toegang gratis. Vrijdag 26 juni Café 
Chantant aanvang 22.00 uur. 

Zaterdag 27 juni Rudi Lentze & 
Friends roots, blues, jazz aanvang 
22.30 uur toegang gratis. Zondagmid-
dag 28 juni Afrika Jam Café aan-
vang 16.00 uur toegang gratis.

CONCERTAGENDA PRINS CLAUS 
CONSERVATORIUM (PCC) 
15-25 juli, Andrea Elkenbrachtzaal, 
Prins Claus Conservatorium. Peter 
de Grote Festival. Dagelijks om 
12.30 gratis toegankelijke lunchcon-
certen door internationale deelne-
mers van de Summerschool. 

Kijk voor het volledige programma op 
www.peterdegrotefestival.nl.

Eindexamenconcerten klassieke 
muziek en jazz. In juni zijn er vrijwel 
dagelijks openbaar toegankelijke 
eindexamens.

Kijk voor een volledig overzicht op 
www.hanze.nl/prinsclausconservato-
rium.

STERREBOS LIVE 2015 
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

SPEELTUINVERENIGING
Het is vakantie en activiteiten liggen 
even stil. Wel is er bingo 1 keer per 
14 dagen op de even weken: op 22 
juni, 08 en 22 juli, 5 en 19 augustus. 
Op 12 september is de speeltuindag 
(zie geel kader).

Voor verder info J. Tammes 06-
44050961 of jtammes1@home.nl

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20:00 uur. Geplande data: 
22 juni, 7 september, 26 oktober en 
30 november.

SERVICE

GROTE SPEELTUINDAG IN DE OOSTERPOORT
Kom ook kijken in de buurt- en speeltuinverenging De Oosterpoort op 
zaterdag 12 september 2015. Houdt die dag vrij en kom!

We hebben een vereniging van ongeveer 200 leden. Volgend jaar be-
staan wij 80 jaar en we willen graag ook de 100 halen. Maar dat kunnen 
we niet alleen. We zoeken nieuwe vrijwilligers, bestuursleden, vooral 
doeners. Mensen die willen helpen nieuwe activiteiten op te zetten. Denk 
mee, kom met ideeën, doe mee en met zijn allen op naar de 80 jaar en 
verder. Op de speeltuindag kan je kennis maken met de speeltuin. In de 
speeltuin zijn allerlei activiteiten, speeltoestellen, luchtkussen, muziek, 
suikerspin, schminken ……en nog veeeeeel meer.

Maar ook een schitterende speurtocht door de wijk, waar je aan mee 
kan doen. Jongere kinderen samen met hun ouders, oudere kinderen 
gaan in groepjes of alleen. En je kunt mooie prijzen winnen. Dat doen we 
’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur.

Voor de belangstellenden is er ’s morgens een rondwandeling in de 
buurt over de Buurt- en Speeltuinvereniging, met allerlei wetenswaar-
digheden over het ontstaan, de plaats waar het aangelegd is, de ligging 
waarom hier, bestuursleden, enzovoort. Dat doen we tussen 10.30 tot 
12.00 uur.

De gehele dag is het speeltuingebouw open en is er een tentoonstelling 
over de Buurt- en Speeltuinvereniging De Oosterpoort te bewonde-
ren. Schitterend hoe het ontstaan is en hoe het verder ging met heel veel 
foto’s. Te bezichtigen vanaf 10.00 tot en met ’s avonds.

Tevens zal het boek over de Buurt- en Speeltuinvereniging De 
Oosterpoort te koop zijn voor een zeer gereduceerd bedrag.

Om 20.00 uur zal er een “Grunneger oavond” gehouden worden met al-
lemaal verhalen, vooral komische anekdotes, over de speeltuinvereniging 
en nieuwe verhalen over Oosterpoorters of andere pazipanten.

De speeltuin is er voor iedereen dus ook voor u!
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