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Op onregelmatige tijden wordt er een vreemd geluid gehoord in de
Oosterpoort. Een van de reacties op onze Facebookoproep was dat
het vermoedelijk van bouwwerkzaamheden komt. Dat zou goed kunnen, want het hele jaar door wordt hier gesloopt, gebouwd of gerenoveerd.
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De bouwvak is voor de rest van Nederland. Híer wordt de vakantie gebruikt
om de voormalige cafés aan de kop van de Meeuwerderweg plat te leggen, de Herewegbrug te renoveren en het huis te verbouwen. Wie zelf niet
aan het klussen is, heeft genoeg mogelijkheden om zijn hoofd te breken
over de bouwplannen van anderen. Zo is er een werkgroep Omwonenden
Trompsingel opgericht die zich buigt over de plannen met het voormalige
ANWB-kantoor. En het voorstel om van het grasveld bij de Palmslag een
hondenlosloopveld te maken, heeft een werkgroep opgeleverd die zich
bezighoudt met de gewenste herinrichting van het veld. Over de heftige
weerstand tegen bouwplannen in vroegere tijden kunt u lezen op de middenpagina’s. Helaas is de aanleiding voor het artikel een treurige: Gerard
Offerman is tijdens zijn vakantie vrij plotseling overleden. Hij heeft veel
betekend voor onze buurt. Mede dankzij hem zijn de villa’s in het Zuiderpark van de sloophamer gered, evenals veel arbeiderswoningen bij de Kop
van de Oosterpoort.
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Om bewoners te stimuleren om hun oude panden goed te onderhouden,
kwam in 1991 de Onderhoudswinkel onder het viaduct. Nog steeds kun je
daar tegen schappelijke prijzen gereedschap en steigers huren, maar de
vraag is: voor hoe lang nog? Door de geplande nieuwbouw van de Zuidelijke Ringweg moet de Onderhoudswinkel verhuizen. In het Buurtoverleg
vroeg bestuurslid Wim Hartman steun voor zijn wens om met de Onderhoudswinkel in onze wijk te kunnen blijven. En die kreeg hij volop. Want
klussen zullen wij.

Foto voorpagina Evelien Brak

Wij wensen u veel leesplezier!

RUBRIEKEN

Bezoek de Oosterpoorter
ook op Facebook

COLOFON
DE OOSTERPOORTER

Buurtkrant van de wijken
Oosterpoort, Meeuwen, Linie,
Europapark en Kop van Oost
UITGAVE

Buurtoverleg Oosterpoort
Verschijnt 10 x per jaar, oplage 3400
CORRESPONDENTIE

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen,
telefoon 050-7510449
Website www.deoosterpoorter.nl
Email oosterpoorter@gmail.com
@oosterpoorter

Ellen Westerveld
HOOFDREDACTIE

FOTOGRAFIE

ADVERTENTIES

VORMGEVING

EINDREDACTIE

DRUK

REDACTIE

VERSPREIDING

Ellen Westerveld
Karin van der Zee

Evelien Brak, Joost van den Berg
Rudi Niemeijer

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

Boe, Harm Kuiper, Luuk Verpaalen
3

De Marge, Groningen
Jos Jansen op de Haar,
Dion Hekkers, Ferri Klootsema
VOLGEND NUMMER

Sluitingsdatum kopij 5 oktober 2015,
verspreiding in het weekend van 17
oktober 2015

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
BUURTOVERLEG
In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Met
dit korte verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal tijdens het
overleg besproken werd. Maandag 15 juni was er weer een buurtoverleg
in het Poortershoes.
PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

Aangeschoven is hoofd van de
docentenopleiding Marinus Verkuil.
Hij vertelt van de plannen om een
‘community art activiteit’ te houden. Samen met de afdeling ‘social
studies’ van de Hanzehogeschool,
studenten van het conservatorium,
het buurtoverleg en buurtgenoten
zullen er tegen de feestdagen optredens georganiseerd worden. Het
idee verkeert nu nog in een verkennende fase, maar iedereen in de wijk
wordt uitgenodigd om mee te doen.
Vanuit het buurtoverleg is Ruurd de
Boer contactpersoon. U wordt op de
hoogte gehouden.
ONDERHOUDSWINKEL

Wim Hartman is bestuurslid van de
Onderhoudswinkel onder de ringweg. Omdat de Onderhoudswinkel
moet verhuizen in verband met de
geplande bouwwerkzaamheden aan
de ringweg, zoekt hij een alternatieve
locatie met voldoende opslagruimte
voor ladders en steigers en een
ruimte die ook toegankelijk is voor
een busje. Het liefst wil de Onderhoudswinkel in de wijk blijven, maar
dat is geen absolute noodzaak;
ongeveer de helft van de verhuur
is aan personen buiten de wijk. Het
buurtoverleg houdt de Onderhoudswinkel ook graag in de wijk en zal die
wens in een brief aan de gemeente
verwoorden. In de wijk komt wellicht
een geschikte locatie in de verkoop.
Misschien kan de gemeente helpen
om dit pand voor de onderhoudswinkel te verwerven.
JAARMARKT

De Jaarmarkt was succesvol en trok
veel publiek. Natuurlijk zijn er altijd
puntjes voor verbetering. De startlocatie van de wandelingen van Paulien Ex moet een eventuele volgende
keer beter worden gecommuniceerd.

Er waren weinig deelnemers en er
meldden zich mensen bij de verkeerde kraam. Ook de belangstelling voor
de Kindervrijmarkt was mager. Het
Buurtoverleg, de Oosterpoorter en
het Poortershoes stonden bij de gemeente en de informatiestand van de
Ringweg. Dat zijn veel gelijksoortige
kramen bij elkaar. Wellicht kunnen de
informatieve stands de volgende keer
worden verspreid over de jaarmarkt.
APPARTEMENTEN IN ANWB-GEBOUW

Ruurd de Boer en Isa Valk hebben bij
de gemeente informatie opgevraagd
over de plannen m.b.t. het voormalige ANWB-gebouw bij de Oosterweg.
Het gaat om de verbouwing van het
pand naar ruim 100 wooneenheden
voor werkende jongeren en studenten. Het gebouw zal worden voorzien
van dakterrassen en balkons. Isa
Valk meldt dat in het bestemmingplan
de functie van dit gebouw inmiddels
is veranderd van kantoor naar woonruimte. De omwonenden hebben het
gevoel dat ze hier niet bij betrokken
zijn. Het buurtoverleg zal de wijkwethouder een brief sturen met de vraag
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of de procedure goed is gevolgd.
Inhoudelijk stelt het BOO nog geen
standpunt vast. De Palmslagbewoners houden het Buurtoverleg op de
hoogte van hun eventuele acties.
ANNE KRIJN PIERSMA

Ruurd de Boer en Andrina Grootjans
hebben namens het Buurtoverleg
kennis gemaakt met de nieuwe
stadsdeelbeheerder voor Zuid: Anne
Krijn Piersma. Afgesproken is om
regulier één keer per jaar te overleggen en alleen eerder als er dringende
zaken spelen. Nu is er onder andere
gesproken over de overlast van
geparkeerde fietsen aan de Meeuwerderbaan voor met name mindervaliden. Er is daar weinig ruimte om
fietsen te stallen, maar die kan misschien worden gecreëerd door het
weghalen van een aantal parkeerhavens. Het buurtoverleg zal mogelijke
oplossingen inventariseren. Voor het
‘poep-probleem’ is niet direct een
oplossing. Wellicht kunnen er extra
vuilnisbakken worden gecreëerd door
ondergrondse containers te voorzien
van een extra gat voor dit soort afval.
Verder is gesproken over het stimuleren van aanplant in boomspiegels en
voortuintjes. De gemeente heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
Volgende voorjaar zal er een stukje
over in de Oosterpoorter verschijnen.
OVERIGE PUNTEN

Er zijn veranderingen in het project
Spoorzone omdat de gebouwen
van Post.nl zijn aangekocht door de
gemeente. Mogelijk komt er aan de
zuidzijde van het spoor een fietspad,
wat wellicht de drukte in de Lodewijkstraat vermindert. Deze zomer
wordt het Herewegviaduct gerestaureerd. Daarbij worden alvast wat
zaken uit het grote Spoorzone-plan in
meegenomen.
Een aantal bestuursleden van de
stichting Leefomgeving Zuidelijke
Ring wil hun taken overdragen aan
anderen. Het BOO vaart inzake de
ringweg een eigen koers en neemt
geen zitting in het bestuur van de
stichting. Wie dat wil kan natuurlijk op
persoonlijke titel zitting nemen.

Er wordt in samenwerking met café
Merleyn een Halloweenactiviteit
georganiseerd (zie de aankondiging
op pagina 4).
AFSCHEID RICHTE LAMERIS

Met de overhandiging van een boeket bloemen neemt het Buurtoverleg
na 28 jaar afscheid van Richte Lameris. Richte geeft aan dat hij de ordening van het archief af zal maken en
dat er altijd een beroep op zijn kennis

van de buurt mag worden gedaan.
Elders in deze Oosterpoorter vindt u
een interview met Richte.
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg
aanschuiven, dan bent u van harte
welkom. De eerstvolgende vergadering is op maandag 26 oktober om
20:00 uur in het Poortershoes.
EWD

KANTOORGEBOUWEN TROMPSINGEL (OUDE ANWB)
De leegstaande kantoren aan de Trompsingel/Palmslag worden verbouwd tot 137 appartementen/studio’s voor startende werkende jongeren en studenten vanaf 23 jaar. Ook komt er een horecavoorziening aan
de voorkant van het westelijke pand (grenzend aan de Oosterweg).
Voor dit gebouw lag vanaf 9 juni
jongstleden een vergunningsaanvraag bij de gemeente, deze is op 3
augustus verleend. Tevens aan de
horecavoorziening, deze laatste aanvraag is niet gepubliceerd geweest.

De aanvraag voor het oostelijke gebouw, grenzend aan de Oosterpoort,
kan ieder moment worden ingediend.
De nieuwe eigenaar is Vastgoed
Groningen BV, Zuiderpark 1. Van
de bouwplannen waren de omwo-

nenden, het buurtoverleg en de wijk
niet op de hoogte. De omwonenden
vinden het jammer dat ze niet eerder
bij deze plannen zijn betrokken,
zowel door de gemeente als door de
nieuwe eigenaar. Een omwonende
kwam er toevallig achter en heeft
toen samen met een paar andere
omwonenden op 14 juni jongstleden
een bewonersbijeenkomst georganiseerd om zoveel mogelijk mensen
over het plan in te lichten. Dat het gebouw niet langer leeg zal staan is fijn,
maar er leven veel vragen over deze
plannen bij de omwonenden, zoals:
•

•
•
•

Wat betekent deze verbouwing
voor het parkeren in de buurt?
Auto’s van bewoners, bezoekers
en bezoekers van de horeca?
Hoe wordt de te verwachten geluidsoverlast voorkomen van de
grote balkons en dakterrassen?
Waar worden fietsenstallingen
gerealiseerd?
Hoe zit het met de privacy/inkijk
bij de bewoners aan de Palmslag?
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Restauratie Herewegviaduct (foto RN)

Buurtbewoners uit de directe omgeving van Cultuurcentrum de
Oosterpoort krijgen een BBQ en een rondleiding vanwege eventuele
overlast. Ze deden ook een Petje-Op-Petje-Af quizje (foto LV)

Sloop Kleine Oosterpoort (foto EWD)
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INGEZONDEN

OPROEP (1)

Het aanstaande appartementencomplex, ook bekend als ‘voormalig ANWB gebouw’ (foto EB)

•

•
•

Hoe staat het met het beheer en
de aanspreekbaarheid van de
verhuurder? Wie is het aanspreekpunt?
Wat gebeurt er met de buitenruimte en groenvoorzieningen
rondom de gebouwen?
Wat kan de meerwaarde zijn van
de plannen voor de Oosterpoort
en haar bewoners?

Om informatie te verzamelen en
antwoord op de vele vragen proberen
te krijgen, is de afgelopen periode
contact gezocht met de gemeente,
de politiek en Vastgoed Groningen
BV.
Er is een tweede bewonersbijeenkomst georganiseerd op 24
september aanstaande, waar middels een voorlichtingsavond, Vastgoed Groningen BV en de gemeente
uitleg zullen geven over de plannen
en waar iedereen zijn of haar vragen
kan stellen.
De Oosterpoort, Nijestee en enkele
raadsleden zullen hier ook bij aanwezig zijn. U bent van harte welkom op
de voorlichtingsavond kantoorgebouwen Trompsingel op 24 september
om 20.00 uur in het Poorteshoes aan
de Oosterweg 13.
Heeft u vragen, mail deze dan naar
Ben Bloem, lid van de werkgroep
omwonenden Tromplocatie:
omwonendentromp@gmail.com

GRASVELD PALMSLAG
In april van dit jaar plaatste de
Oosterpoorter een artikel over een
voorstel dat bij de gemeente was
ingediend om van het grasveldje
aan de Palmslag een losloopveld
voor honden te maken. Hier kwamen zoveel negatieve reacties van
omwonenden op, dat dit idee nu
van de baan is. Toch worden er
momenteel nog veel honden uitgelaten en ligt het veldje, ondanks de
opruimplicht, vaak vol met poep.
Een buurtbewoner kwam op het idee
om subsidie aan te vragen om dit
veldje een andere invulling te geven.
Tegen de verwachting in is dit gelukt
en is er een budget voor beschikbaar
gesteld.
Omdat er nog geen definitief plan
ligt is de Werkgroep Palmslag
Oosterpoort opgericht. Afgelopen
augustus riepen zij in een brief
alle Palmslagbewoners op om hun
wensen voor het gebied kenbaar te
maken. De werkgroep zal de suggesties inventariseren en daar een
samenhangend plan van maken. Ook
de gemeente zal in dit traject betrokken worden. Ideeën kunnen worden
doorgegeven door het formulier dat
bij de brief zit in te vullen. Heeft u
vragen of hulp nodig bij het invullen,
mail dan naar:
palmslag.oosterpoort@gmail.com.
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In de jaren vijftig (?) en in ieder geval
jaren zestig hadden mijn opa en oma
Klaas en Tiny Rauwerda een schoenenzaak aan de Meeuwerderweg.
Door brand is deze gesloten. Wij zijn
benieuwd naar mensen die in de
Oosterpoort gewoond hebben of daar
nog wonen die meer zouden kunnen
vertellen over de schoenenzaak en
over de brand, en of zij eventueel
nog foto’s hebben van de schoenenzaak en/of de brand. Ook folders of
aanbiedingen zijn welkom. Wij doen
research voor een boek over de
schoenenzaak van mijn grootouders
en de middenstand in de Oosterpoort
in het algemeen. Alle informatie is
welkom. Alvast hartelijk dank.
Henk Kwant (h.kwant@tafka.nl)

OPROEP (2)
Ik zoek met spoed iemand die mee
wil werken om de website www.oosterpoortnieuws.nl samen met mij te
willen onderhouden. Veel kennis van
de computer hoef je niet te hebben
en het vraagt weinig tijd. Wie durft
deze uitdaging aan? Laat mij het
even weten.
huberts24@outlook.com of B. Huberts, Hornstraat 8, 9724 AS Groningen. Telefoon: 06-18205901

STERREN IN HET BOS
Zondag 14 juni was een mooie zonnige dag. En voor de tweede keer was
het weer muziek maken geblazen in
de ‘muziektempel’ van het Sterrebos
in Groningen.
De ruime donatie van het Buurtoverleg Oosterpoort voor deze activiteit
van de wijk Helpman, werd heel
goed gebruikt. Net als de vorige
keer waren er veel bezoekers op af
gekomen. De eerste band die optrad
was 4YourEarsOnly, en dat was heel
duidelijk te horen in het bos. Het wa-

ren stuk voor stuk uitstekende muzikanten die voor stevige bluesklanken
zorgden. De plek voor de tempel was
dan ook goed bezet. Stoelen voor
mensen die wilden of moesten zitten,
waren er voldoende. De stemming
zat er dan ook al gauw goed in en na
een kleine onderbreking volgde de
tweede band. De naam Black Burned
BBQ Boys suggereerde vergevorderde feeststemming.
De band begon met oude klassiekers
uit de jaren ‘50 - ‘60. Echte Rock &
Roll dus, en de wat oudere garde begon spontaan hun Rock & Roll danskunsten te vertonen. Als je dat veel
hebt gedaan gaat het ook vanzelf.
De drummer met een mooie, maar
al grijze Rock & Rollkuif hield een
strak tempo aan wat getuigde van
goed vakmanschap. En net als in de
vorige band was ook hier weer een
scheurende maar ook opwindende
en versterkte mondharmonica te
horen. Samen met de solozanger
en uitstekende gitaristen speelde de
band goede en harde muziek.
De hoge bomen waaiden welwillend maar onverstoorbaar mee met
de basklanken. Het klonk zo goed
dat nog meer mensen niet meer stil
konden staan en lieten zien hoe mooi
en vooral levendig de Rock & Rolltijd moet zijn geweest. Maar ook de
bluesklanken waren dik in orde.
Het was weer een geweldig succes
en we zien alweer uit naar de volgende editie. En dat alles gratis, belangeloos en voor niets, zou Dimitri
van Toren gezegd hebben. Allemaal
in dat kleine stukje Sterrebos, wat er
nog van over is.
Cees

WATERPRET
‘Openluchtzwembad Winschoterdiep’ in de Linie. Met dank aan de
gemeente voor het ponton en de
betonnen trap! Een superplek voor
de kinderen deze zomervakantie.
Irmgard Buissink

Waterpret voor iedereen in de Linie (foto Irmgard Buissink)

7

8

Jaarmarkt
Ook dit jaar was de Meeuwerderweg
weer een gezellige mix van kraampjes, muziek en gezelligheid. Na een
grijs begin brak de zon door en werd
het almaar drukker. Bij het nieuwe
pand van café De Kleine Oosterpoort
was een groot terras met podium
alwaar diverse artiesten hun volksliederen door de microfoon schalden.
Overal viel wel wat lekkers te eten en
drinken; verse mangosap, Italiaanse
ijsjes, broodjes braadworst… Op de
rommelmarkt werden goede zaken
gedaan. Al met al een geslaagde dag
in een zonnige sfeer. Volgend jaar
weer! (foto’s EB en EWD)
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NA 28 JAAR AFSCHEID VAN HET BUURTOVERLEG
Richte Lameris is jaren een van de drijvende krachten geweest achter
het Buurtoverleg Oosterpoort. Deze zomer besloot hij om na 28 jaar afscheid te nemen. Naar zijn eigen wens werd daar niet teveel aandacht
aan besteed. Maar de Oosterpoorter kon het niet laten om hem te vragen
naar zijn ervaringen en zijn herinneringen. Dit is onze manier om Richte
te bedanken voor zijn inzet voor de buurt.
“EN NU? TIJD OVER?”

“Ik ben net gevraagd om mee te
helpen met een onderzoek naar het
ontstaan van de GSb (Groninger
Studentenbond),” vertelt Richte.
“Daar ben ik in de jaren 70 een jaar
penningmeester van geweest. We
hadden toen een achterstand om
de jaarrekening op orde te krijgen.
Samen met twee boekhouders heb
ik toen als een gek gewerkt om dat
klaar te krijgen. Van die jongens heb
ik de basisprincipes van het boekhouden geleerd. Het onderzoek moet
antwoord geven op de vraag waarom
in die tijd vakbonden voor studenten
ontstonden. Daarvoor had je wel studentenverenigingen, zoals Vindicat of
Vera, maar die waren meer voor de
gezelligheid en het sociale gebeuren. Een studentenbond die voor de
belangen van studenten opkwam
was nieuw. Dat lijkt me een aardige
nieuwe klus.”
SUCCES

Richte is ook decennialang penningmeester van het Buurtoverleg
geweest: “Ja, op zich vond ik het wel
leuk om met cijfertjes om te gaan. Ik
ben lid geworden van het Buurtoverleg na de grote acties om sloop van
de buurt tegen te gaan. Wethouder
Gietema had midden jaren 80 plannen om de hele buurt plat te gooien.
Alleen de Frederikstraat en de
Mauritsstraat zouden mogen blijven
staan.
Met een actiecomité is het ons gelukt
om de foyer van de Oosterpoort vol
te krijgen met protesterende bewoners. Die afbraakplannen zijn toen in
de ijskast beland. Eigenlijk was dat
het grootste succes dat we als buurt
hebben behaald.”
OVERLEG EN ONDERHANDELEN

Daarna was het Buurtoverleg partij
om met de gemeente te overleggen

om de woningen op te knappen. Dat
is grotendeels gelukt. Richte woonde
voor die tijd zelf in een complex met
huurwoningen van het Centraal Woning Beheer (CWB) aan de Paulus
Lamanstraat/Verlengde Nieuwstraat/
Van Sijsenstraat. Het
CWB was
een soort
woningbouwvereniging,
maar dan van
de gemeente.
De woningen
waren begin
jaren 80 door
het CWB gerenoveerd, maar
er niet beter
op geworden.
Vooral de gehorigheid was een
ergernis voor
de bewoners.
De gemeente
wilde van alle
CWB-woningen af en die
overdoen aan
reguliere woningbouwcorporaties. Gruno
(opgegaan in
Nijestee) wilde
dit complex
wel overnemen, maar niet opnieuw
renoveren. Richte: “Die slag hebben
we verloren. Ik heb wel een mooie
nieuwe woning gekregen aan de
Nieuwstraat. Daar woon ik nu nog
steeds.”
VAN ANDRAGOOG NAAR
BOEKHOUDER

“Toen ik penningmeester bij de GSb
was, studeerde ik Andragogiek.
Dat is iets tussen Psychologie en
Sociologie in; je leert daar over hoe
mensen zichzelf kunnen ontwikkelen.
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Ik heb mijn kandidaats gehaald en
ben daarna gestopt”, herinnert Richte
zich. “Ik vond het wat abstract en kon
er niet zoveel mee. Daarna ben ik
me gaan scholen in het boekhouden,
onder andere door mijn ervaringen
bij de GSb. Het Arbeidsbureau heeft
me ooit een stageplaats bij Gruno
aangeboden, maar toen ik vertelde
over de acties voor renovatie van die
Gruno-woningen vond de stagebegeleider dit toch niet zo’n goed idee”,
gniffelt Richte.

Richte Lameris (foto EB)

NIEUWE MENSEN

Er was eigenlijk geen directe aanleiding om het Buurtoverleg op dit moment te verlaten. Richte: “De laatste
jaren pasten we voor mijn gevoel een
beetje op de winkel. Er waren geen
grote bedreigingen meer voor de
buurt en het liep allemaal wel door.
Gelukkig zijn er nu een paar nieuwe
mensen opgestaan met allemaal
nieuwe ideeën. Het lijkt me goed dat
zij het stokje hebben overgenomen!”
YvM

OPEN DAG POORTERSHOES
26 augustus jongstleden vond in
het Poortershoes weer de traditionele open dag plaats, de kick-off
van het seizoen ‘15/’16. Onder het
genot van een hapje en een drankje kon het publiek kennismaken
met het nieuwe programma.
De Oosterpoorter sprak de voorzitter
van het bestuur van het Poortershoes, Jaap Bakkelo, over de restyling van het gebouw: “Alle ruimtes
hebben frisse kleuren gekregen. De
zalen beneden heten nu Eerste en
Tweede kamer. De cursusruimtes
zijn nu respectievelijk blauw, rood en
groen. Alle medewerkers inclusief de
bestuursleden zijn een dag wezen
schilderen. Het is een mooi team
hier.” Een nieuwe ontwikkeling is dat
het gebouw (inclusief de keuken)
voortaan in het weekeinde verhuurd
zal worden. Zowel voor bedrijven als
voor particulieren. Voorts zijn er rondom het gebouw terrassen ingericht
zodat bezoekers bij mooi weer lekker
buiten kunnen zitten. In een van de
zalen beneden komt een internetcafé
en een mini-bibliotheek.
VAN BILJARTEN TOT PSYCHOLOGIE

Het activiteitenaanbod is divers: van
biljarten en klaverjassen tot een basiscursus psychologie en een cursus

body, mind en soul. Dit jaar wordt ook
een cursus EHBO aangeboden. Het
volgen van een dergelijke cursus kan
voor deelnemers de drempel verlagen om in actie te komen bij calamiteiten. Zeer nuttig dus.

VMBO. Ik heb vroeger de modevakschool gedaan. We gaan diverse vormen aanbieden zoals haken, werken
met vilt en quilten. Als mensen een
kledingstuk willen maken of veranderen kan dat ook.”

Al vele jaren is er de mogelijkheid
om te schilderen. Docent Som Tan
vertelt hierover: “We brengen vaak
een verhaal over een kunstenaar of
een stroming. Dit seizoen is er vooral
aandacht voor de basistechnieken.
Mensen kunnen zelf bepalen wat ze
doen. We vinden het belangrijk dat
iedereen zijn eigen weg vindt.” Zijn
collega Marijke Langius merkt op:
“Momenteel is er een expositie van
de schilderclub van het Poortershoes
in de Twaalf Hoven in Winsum.”

RESTAURANT

Nieuw is de cursus yoga. De docente vertelt: “We zullen verschillende houdingen uitvoeren. Er zijn
ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Er zit ook altijd een
dynamisch stuk in. Elke les wordt
afgesloten met een ontspanningsoefening. Het is voor iedereen toegankelijk.”
Ook is er dit jaar een cursus textiele
werkvormen. Roelie Kraima is de
docente: “Ik geef textielles op het
11

Ook zal komend seizoen het restaurant weer geopend zijn. Op dinsdag,
woensdag en donderdag kan er gegeten worden van 17:30 u tot 19:30
u. Er is altijd een menu vlees, vis of
vegetarisch.
SUMMERTIME

Tussen de interviews door loop ik
naar buiten en hoor de onvergetelijke melodie van Summertime. Het
is saxofoonkwartet Dames Fier;
twee altsaxen, een tenorsax en een
baritonsax.
Vrolijk, zomers en swingend. Lid Els
(is ook bestuurslid van het Poortershoes) vertelt me dat ze veel bij openingen van exposities spelen. Hun
programma omvat Jazz standards,
Latin en blues.
Ik neem nog een hapje en een kopje
koffie. Het is mooi geweest. Ik keer
huiswaarts.
Chris van Boetzelaer (foto EB)

In memoriam
26-2-1951 31-7-2015

GERARD OFFERMAN
CULTUURHISTORISCH ACTIVIST ÉN HARTSTOCHTELIJK OOSTERPOORTER

Op 31 juli dit jaar overleed op 64-jarige leeftijd buurtbewoner Gerard Offerman vrij plotseling aan de gevolgen
van een longembolie. Offerman was een prominente Oosterpoorter en een gedreven voorvechter voor het behoud van karakteristieke, beeldbepalende elementen binnen de Oosterpoort zoals de villa’s in het Zuiderpark.
Dat ging zo nu en dan gepaard met de nodige rumoer en opschudding met als hoogtepunt het uitroepen van
de Onafhankelijke Staat Oosterpoort (OSO) in 1978. De Oosterpoorter sprak met een aantal mensen die Offerman goed heeft gekend. Dat levert een portret op van een bewogen man met een sociaal hart.
Gerard Offerman werd geboren in
1951 in de stad Groningen. Hij zat er
op de HTS (Weg en Waterbouw) en
de Rijksuniversiteit (Sociale Geografie). Na een ambtelijke aanloop in
Groningen en Assen belandde Offerman bij het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat in Den Haag.
In die hoedanigheid pendelde Offerman heen en weer tussen Groningen en den Haag; een sterke band
met zijn geboortestad, en voornamelijk die met zijn geliefde wijk de
Oosterpoort, bleef hij altijd houden.
HET ZUIDERPARK

In 1987 verscheen het boek ‘De
Oosterpoort’ dat Offerman schreef
samen met Joop Kuipers. Een zin
uit de inleiding typeert de liefde van
Offerman voor de wijk en zijn weerzin
tegen de waan van de dag die hij
bij het stadsbestuur bespeurde bij
haar plannen om de Oosterpoort te
verbouwen tot een nieuwbouwwijk
met de nodige hoogbouw: “Mogelijke aanwezige cultuurhistorische
waarden spelen door een gebrek aan
aanwezige kennis (bij het stadsbestuur - red.) in de discussie geen rol.”
Daarmee was de toon gezet. In
het in 1986 door toenmalig PvdAwethouder Ypke Gietema gepresenteerde Structuurplan werden plannen
gepresenteerd om de villa’s in het
Zuiderpark te vervangen door ‘kantoorblokken’. De in allerijl opgerichte

actiegroep ‘Vrienden tot het Behoud
van het Zuiderpark en Omgeving’
kwam hier tegen in het geweer. Met
succes. De als adviseur bij de actiegroep betrokken Offerman schijnt
een felle strijd met Gietema gevoerd
te hebben voor het behoud van de
gezichtsbepalende villa’s. Uiteindelijk
verhindert de druk van de publiek
opinie en een veto van zijn eigen
partij (PvdA) Gietema om zijn sloopplannen van de grond te krijgen.
Als een aantal jaren later het stadsbestuur het Zuiderpark aanmerkt als
‘beschermd stadsgezicht’, verdwijnen
de plannen definitief in de ijskast.
ACTIEF IN DE OOSTERPOORT

Het activisme dat Offerman inzette
voor de Oosterpoort werd al duidelijk
tijdens de problemen rond bestrijdingsmiddelenfabriek AAgrunol eind
jaren 70, begin jaren 80. Veel Oosterpoorters voelden zich niet serieus
genomen in hun klachten jegens het
bedrijf dat uiteindelijk verantwoordelijk bleek voor een van de meest
vervuilde bedrijventerreinen van
Nederland. Grote aanjager van de
acties tegen de fabriek was Feiko
Groen en ook bij deze acties was
Gerard Offerman nauw betrokken.
Opnieuw werd een mooi resultaat bereikt. AAgrunol weg uit de buurt van
woonwijk de Oosterpoort en (uiteindelijk) werd de grond gesaneerd en
verrees de woonwijk de Meeuwen.
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ONAFHANKELIJKE STAAT
OOSTERPOORT

De jaren 70 verliepen voor onze
tegenwoordig zo rustige buurt vrij
turbulent. Buurtbewoners hadden het
idee dat gemeente en provincie weinig aandacht hadden voor problemen
die er speelden (AAgrunol), maar wel
een dikke vinger in de pap wilden
hebben als het ging om de herstructurering van de wijk (Zuiderpark en
de Kop van de Oosterpoort). De
provincie had betreffende dat laatste
voorgesteld om de hele oostkant van
de Meeuwerderweg te slopen zodat
dit plaats kon maken voor nieuwbouw voor gezinnen.
Een schop tegen het zere been van
Offerman c.s. De Onafhankelijke
Staat Oosterpoort (OSO) werd uitgeroepen, met een eigen ministerraad.
Er werd een slagboom geplaatst ter
plekke van waar nu de bloemenkraam van Harry Heikens staat.
Niemand kwam de wijk meer binnen
zonder paspoort! Dat laatste gold
vooral voor stedelijke en provinciale
bestuurders.
WOONTOREN ENNAM TERREIN

Op verschillende terreinen bleef
Gerard Offerman actief betrokken bij
de Oosterpoort. Zo was hij voorzitter
van de Wijkraad en meer dan twintig
jaar voorzitter van de Vereniging
Bewonersbelangen Lodewijkstraat.
Ook in die laatste hoedanigheid trok
Offerman weer ten strijde tegen de

door hem verfoeide, vaak zielloze
nieuw(hoog)bouw. Dit keer tegen
weer een PvdA wethouder: Willem
Smink. Op de plek van de voormalige Ennam garage aan de Hereweg
had de gemeente een woonflat in
gedachten van zo’n vijftien verdiepingen. Offerman’s verontwaardiging
betrof vooral de wijze waarop het
Groninger College van B&W, en met
name wethouder Smink, de omwonenden zou hebben misleid over de
mogelijkheid om in te spreken over
de bebouwing van de woontoren. Het
leek alsof er overleg gevoerd werd,
maar in werkelijkheid bleek dat ieder
detail al was vastgelegd. Door jarenlang actie te voeren en te procederen
wist de Vereniging Bewonersbelangen, onder aanvoering van Offerman,
de bouw van een hoog flatgebouw op
de Ennamlocatie te verhinderen.
STADSPARTIJ

De verontwaardiging rond de gang
van zaken rond de Ennam woontoren deed Gerard Offerman besluiten
om samen met onder meer Robert
Prummel en Amrut Sijbolts de Stadspartij Groningen op te richten. De
Stadspartij Groningen kreeg bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2002
en 2006 twee zetels en in 2010 maar
liefst vijf zetels. Gerard Offerman was
enige tijd voorzitter van de Stadspartij en vier jaar lang lid van de Gemeenteraad van Groningen. Voor zijn
vele verdiensten is Gerard Offerman
in 2014 onderscheiden als Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
drs. ing. Gerard J.D. Offerman werd op 25 april 2015 de Koninklijke onderscheiding

BEMINNELIJK MENS

Gerard Offerman wordt gezien als
een zeer bij anderen betrokken persoon. Een gezellig mens die graag in
het gezelschap van anderen verkeerde. Hij vond het leuk om met anderen
de maaltijd te delen, onder het genot
van een wijntje uit eigen kelder. Dan
ontsponnen zich vaak geanimeerde
discussies: “Hij had gelijk, ik had
Dit artikel kwam tot stand dankzij
een gesprek met drie Oosterpoorters die verder anoniem willen blijven. Daarnaast is gebruik
gemaakt van artikelen die in de
loop der jaren in de Oosterpoorter
en het (toen nog) Nieuwsblad van
het Noorden zijn verschenen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt (foto EB)

gelijk en dan constateerde je dus dat
we alletwee gelijk hadden!”
Een van zijn kwaliteiten was dat hij
“bij vergaderingen in het actiewezen
iedereen aan het woord liet, ook echt
luisterde en aan het eind dan zei:
‘dan gaan we het zo doen’, en dat iedereen het daar dan mee eens was”.
NALATENSCHAP

Het gevecht met wethouder Gietema
om het behoud van de villa’s in het
Zuiderpark is toch wel een van de
zaken die het meest bijblijft als je
aan Gerard Offerman denkt. Dat de
villa’s er nog staan, zou je in zekere
13

zin als een soort van nalatenschap
van Offerman kunnen beschouwen.
Net zoals je het Groninger museum
als een soort van nalatenschap van
Gietema zou kunnen zien. Offerman
zag in dat als de villa’s niet zouden
worden afgebroken, toekomstige
generaties nog lang van hun statige
voorkomen zouden kunnen genieten.
Gietema zijn credo luidde dat “de
bouwwerken van nu de monumenten van over 100 jaar zijn”. Nu beide
mannen er niet meer zijn, kunnen we
niet anders concluderen dan dat ze
alle twee gelijk hebben gekregen.
Klaas Kloosterman
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Borgmanschool groep 4a

OOSTERKIDZZZ
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vormgeving Evelien Brak

POORTERSHOES IS GEPIMPT MET PRACHTIGE FOTO’S
De in mei door het Poortershoes
uitgeschreven fotowedstrijd heeft
geleid tot 42 ingezonden foto’s.
De jury bestond uit Rob Kleinjans;
fotograaf (voorheen Foto Gaaikema),
Evelien Brak; fotograaf van de
Oosterpoorter en Inge van Niel;
ZZP’er, fotograaf en bestuurslid van
het Poortershoes. De kwaliteit van

de ingezonden foto’s was opvallend
hoog. Uit deze foto’s hebben de
juryleden uiteindelijk een eigen
selectie van 10 voorkeurfoto’s
gemaakt.
Daarbij is onder andere gelet op
de compositie, het lichtgebruik, de
creativiteit, het fotografisch verhaal,
de herkenbaarheid en de sfeer

van de foto. De ingelijste foto’s
hangen inmiddels uitvergroot in het
restaurant van het Poortershoes.
De prijsuitreiking vindt plaats op
donderdag 17 september om 17:30
uur. De winnaars ontvangen dan een
uitvergroting van hun foto en een
eetbon voor een drie-gangendiner in
het Poortershoes.
H. Freese
Wederom Stoker
en Brander en dan
gespiegeld in het
bijkans rimpelloze
water en de kleuren
door het zachte
licht.

Rik Moors De snelheid van de trein, Stoker en
Brander, het lijnenspel, de subtiele kleur, de
compositie. Heel mooi!

Koos Zeedijk Het in het oog springend oranje
gebouw in het Europapark “Hete Kolen”, een
mediterraan-blauwe muur ervoor en een rietplantje
maakt de compositie spannend.

Jos Jansen op de Haar De enige foto met een
actueel karakter in een memorabel moment
vastgelegd op 2 mei 2015: Uitzwaaimoment
supporters bij de Euroborg.

Jeannette Pepers Bungalow of woonboot
gespiegeld in de avondzon met een regenboog op
de achtergrond en een doorkijkje naar het Menzis
gebouw.

Koos Zeedijk Het groene hokje met affiche van
Triggerfinger op de Bonte brug geeft een mooi
contrast met het uitzicht naar de Griffebrug.

Jo Han Khouw Een charmant doorkijkje over het
Winschoterdiep met woonboten en in de verte het
pakhuis Albino Maatschappij, anno 1916.

B. Ritzema Een winters beeld met ijs op het water,
genomen richting haven Josephkerk, herkenbaar
in de mist. Ook is het contrast tussen de oude
gekleurde huisjes en flatgebouwen meegenomen.

Sytze Bentveld Twee silhouetfoto’s.
Links de oude graansilo in avondzon vanaf de Griffeweg, waarbij de foto fraai gekaderd is door de balkons van
de flat.Rechts twee ontbladerde bomen in een (Oosterpoort)straat met een paar laatste zonnestralen op de
dakrand.
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C R Y P T O F I L I P P I N E
1. Broekjes die je kunt jassen. (11)
2. Het vermogen om iets te laten
verdwijnen. (8)
3. Hiermee teken je een schuldbekentenis. (4)
4. … dus boven een beetje dom?
(8)
5. Rembrandt heeft heel lang les
gegeven. (4+7)
6. Doet de slimste leerling (lang
over). (4+4)
1
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13. Niet naar huis gaan omdat er nog
wat resteert. (10)
14. Schitterende grap waar je nog
iets van kan opsteken ook! (7)
15. Afscheidsbericht. (10)
16. Stukje hout voor de verzamelaar.
(11)
17. Testbaan. (9)
18. Staat weliswaar voor de klas
maar is eentonig en bijna niks
waard. (6)
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6

7

7

3

6
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7. Hier krijg je geen slaaptablet. (10)
8. Voor de minder belangrijke aantekeningen. (9)
9. Die kerel staat garant voor goed
onderwijs. (7)
10. Het bestuur van de Engelse
school is behoorlijk kleurloos.
(10)
11. Ruimte voor zangles? (10)
12. Aanwijzingen, zoals een schetsboek en kleurpotloden. (13)

2 2

DEZE CRYPTOFILIPPINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

3
7

2
3

7
2

7
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Afscheid nemen bestaat niet, schreven we voor de vakantie. Welnu, dat
blijkt wel weer. Op veler verzoek volgt
er na twee seizoenen cryptofilippine
gewoon een derde. Voor hoe lang?
Dat weten we nog niet. We broeden
nog steeds op iets nieuws. Voor nu:
veel plezier met de eerste puzzel van
het nieuwe seizoen!
Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een uitdrukking. Dat is de
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.

De oplossing moet uiterlijk op maandag 28 september 2015 binnen zijn
bij de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 22. 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.
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Oplossing Cryptofilippine de Luxe 21
1. Goedendag 2. Ajuin 3. Punt uit 4.
Hoofdeinde 5. Daglicht 6. Klaar-over
7. Gage 8. Rondweg 9. Hello, Goodbye 10. Vaarwel 11. Afblazen 12.
Overgaan 13. Slotwoord 14. Gebeurd
15. Eindspel.
De oplossing is: EIND GOED, AL
GOED. (NB Met komma!)
De winnaar is Bea Roelfsema uit de
Frederikstraat. Gefeliciteerd!
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BOE

Afscheid nemen
Een nieuwe agenda. En kaftpapier. O ja, en chille pennen. Het lijkt wel
gisteren dat ze dat kleine meisje naar de basisschool bracht, met een
trillend lipje bij de lieve juf op de Borgmanschool achterliet, om zelf als
een idioot naar huis te fietsen en daar eerst even een flink potje te gaan
janken.
En plotseling gaat dat kleine meisje
alweer naar de eerste. Van het voortgezet onderwijs deze keer. Weer
afscheid nemen van een periode.
Deze keer mag ze haar niet wegbrengen en bij de deur van het klaslokaal achterlaten. Als ze het voor
de grap aan haar dochter voorstelt,
draait deze met haar ogen – kan
ze heel goed overigens – en zucht

slechts: “OMG Maahaaam, doe ff
normààààl, puleeeeez!”
Dat afscheid nemen begint eigenlijk
al op het moment dat de navelstreng
doorgeknipt wordt. Negen maanden
draag je het en is het – o, je spreekt
het heus niet uit naar anderen hoor,
maar stiekem denk je het wel – alleen van jou en dan opeens moet je
jóuw kind met de rest van de wereld

PRIVÉ COLLECTIE
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delen. De jaren die daarop volgen
zijn één grote opeenhoping van
afscheid nemen.
Op het moment suprême staat ze
met een krampachtige glimlach bij
de voordeur om haar dochter uit te
zwaaien. No way dat ze moeilijk gaat
doen. Nee hoor. Slechts een opgewekt “doei schat, veel plezier, tot
straks”. Zwaaien, zwaaien, zwaaien.
Ja, dochter slaat de hoek om en opgelucht rent ze naar binnen om daar
een flink potje te gaan janken.

xxxBoe
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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 Joop Makken (62). Hij woont op de
hoek van de Bouwmanstraat en de Oosterweg. Joop werkt bij de gemeente Groningen als adviseur interne controle.

hebben. Mocht ik dan in de toekomst
minder mobiel zijn, dan is dat minder
lastig dan nu. Dat soort problemen
wil ik voor zijn. Ik ben me nu dus een
beetje aan het oriënteren. Misschien
iets meer richting centrum, of aan

HOE LANG WOON JE HIER?

“Al 42 jaar. Ik heb het even opgezocht omdat ik het ook niet precies
meer wist.” Lachend: “Ik zei altijd 35
jaar, maar dat klopt dus al een tijdje
niet meer.”
HEB JE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“Het was destijds door de vorige bewoner al verbouwd. Eerst was dit een
winkelpand. Ik heb er onder meer
een nieuwe vloer in gelegd. En ik heb
destijds gebruik gemaakt van een
regeling, een gemeentelijk renovatieproject voor particuliere woningen.
Dan kreeg je wat subsidie voor bijvoorbeeld isolatie, nieuwe bedrading
of andere verbeteringen. Ik heb toen
een nieuw dak laten aanbrengen.”
KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DIT
HUIS?

“Dit pand is gebouwd in de jaren ’30.
Ik weet dat hier vroeger een juwelierszaak zat. De kluis uit die tijd zit
er nog in. Handig voor paspoorten
en andere papieren. De indeling
was toen ook anders. De ingang zat
destijds aan de Oosterweg. Nu zit de
voordeur aan de Boumanstraat.”
WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“Het is fijn dat je hier alles bij de hand
hebt, de dagelijkse boodschappen
kun je allemaal in de wijk halen. Ik
vind het een mooi wijkje. Anders
was ik hier ook nooit zo lang blijven
wonen. Hiervoor zat ik ook al aan de
Oosterweg, aan het begin op nummer 11, tegenover de Polderstraat.”
MIS JE OOK IETS IN DE WIJK?

“Hier aan de Oosterweg is de levendigheid wel een beetje verdwenen.
Zo had je hier alweer jaren geleden
nog het postkantoor van Sjoerd Wildschut. En aan de overkant zat een
levensmiddelenwinkel. Het is jammer dat die zaken allemaal weg zijn.
En ik mis verkeersregels. Daarmee

Joop Makken (foto MvdF)

bedoel ik dat niemand weet dat de
Oosterweg geen voorrangsweg is.
Iedereen jakkert hier overheen en
niemand realiseert zich dat verkeer
van rechts vanuit de zijstraten gewoon voorrang heeft. Dat levert hele
gevaarlijke situaties op, ik snap niet
dat daar nog nooit wat aan gedaan
is. Maak dan van de Oosterweg
maar echt een voorrangsweg, met
een aantal snelheidswerende drempels erin. Maar zo kan het niet.”
BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

“Ik ben op zoek naar een appartement. Ik wil graag alles gelijkvloers
21

de Brink. Het hoeft niet vandaag of
morgen, maar daar ben ik wel mee
bezig.”
HEB JE VEEL CONTACT MET DE
BUREN?

“Regelmatig. Maar de laatste jaren
wel wat minder dan voorheen. Er
zijn veel nieuwe mensen gekomen.
Ik heb het idee dat de buren in het
andere deel van de straat wel veel
contact met elkaar hebben. Maar dat
is dan net weer te ver voor dit stukje
van de straat.”
MvdV
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS
Zaterdag 12 september COCKER
POWER aanvang 22.30 uur toegang
gratis. Zondagmiddag 13 september
AFRIKA JAM CAFÉ 16.00 uur tot
21.00 uur heerlijk Afrikaans eten voor
slechts 5 euro. Toegang gratis. Donderdag 17 september DE PROZA
CLUB schrijvers dragen nieuw geschreven korte verhalen of collumns
voor.mmv: Herman Sandman, Rosa
Timmer, Bill Mensema, Meindert
Talma, Tjitske Zuiderbaan. Aanvang
20.30 uur. Toegang gratis. Vrijdag 18
september JULIAN PRIMEAUX singer/songwriter (usa) aanvang 22.00
uur. Toegang gratis. Zaterdag 19
september BOOSTERS ska aanvang
22.30 uur. Toegang gratis. Zondagmiddag 20 september AFRIKA
JAM CAFÉ 16.00 uur tot 21.00 uur.
Heerlijk Afrikaans eten voor slechts
5 euro. Toegang gratis. Zaterdag 26
september SOULVATION + SOUL
VIBRATION soul aanvang 22.30 uur.
Toegang gratis. Zondagmiddag 27
september AFRIKA JAM CAFÉ
Elke zondagmiddag is er vanaf 17.00
uur tot 21.00 uur een AFRIKA JAM
PARTY, m.m.v. diverse muzikanten
(doe mee!). Er is een DJ die de pauzes vult met African roots en in de
achterzaal kunt U heerlijk Afrikaans
eten voor slechts 5 euro. De toegang
is gratis.
Dinsdag 29 september: Kroeg van
Klaas Popquiz. Een muziekquiz met
vragen evenredig verdeeld over alle
decennia van de popmuziek van de
jaren ‘50 tot nu.Teams tot maximaal
5 personen. Deelname €2,50 p.p.
Opgave via email:
kroegvanklaasquiz@gmail.com. Aanvang 20.00 uur
CBK
Van 4 september t/m 11 oktober
2015 grote solo-expositie Lambert
Kamps. Kamps is een voorbeeld van
een hybride kunstenaar, een kunstenaar die zich op velerlei terreinen
in de samenleving beweegt. Hij is
flexibel en combineert autonome
en toegepaste kunst. Kamps’ werk
begeeft zich op de grensvlakken van

kunst, design en architectuur. Recent
bouwde hij zijn oude auto om tot boot
die daadwerkelijk kan varen. In de
tentoonstelling Fiat Gondola in het
CBK, vernoemd naar deze autoboot, komen alle facetten van zijn
kunstenaarschap aan bod. Locatie:
Trompsingel 27, Groningen, openingstijden: wo t/m vr 9 – 17 uur, za
en zo 13 – 17 uur.
STERREBOS LIVE 2015
Zondag 13 september is het laatste
concert in de muziekkoepel in het
Sterrebos. Er zijn ongeveer 100 zitplaatsen, u kunt ook uw eigen stoeltje meenemen. De toegang is gratis.
Meer info: www.wijkhelpman.nl
HALLOWEEN SPOOKTOCHT
STERREBOS
Vrijdag 30 oktober om 19.30 uur bij
Merleyn. Opgeven Café Merleyn of
simonmaaike@hotmail.com.
POORTERSHOES
Een greep uit een aantal nieuwe activiteiten. Tai Ji Quan & Qigong voor
iets gevorderden (10x). Start woensdag 23 september van 20.15-21.15
uur met een proefles.
Qigong (6x). Start met proefles:
woensdag 30 september óf van
15.30 - 16.30 uur, óf van 19.00-20.00
uur. Voor info en aanmeldingen (ook
voor de proefles): margobouwman@
gmail.com.
Lezingen over Duitsland. Donderdag
17 en 24 september van 20-22 uur
zijn er twee lezingen over Duitsland.
De verschillen tussen Duitsers en
Nederlanders en info over de steden
Bremen en Oldenburg. Leerzaam én
humoristisch.
EHBOcursussen. Op maandag 5 en
12 oktober, 19.30-21.30 uur is er een
cursus Reanimatie en gebruik AED
(2x). De hele cursus EHBO (6x) is
van maandag 5 oktober-16 november. Deelnemers krijgen een Europees geldig certificaat.
Introductiecursus psychologie (4x).
Op donderdag 1-22 oktober van 2023

22 uur starten we met ontwikkelingspsychologie. Een leerzame cursus
vol beeldmateriaal die op een leuke,
luchtige manier een overzicht geeft
over hoe een kind zich ontwikkelt tot
een volwassene.
Cursus Chinees. Start woensdag 9
september van 19.30-21.00 uur. Het
is een basiscursus, geschikt voor
mensen die geïnteresseerd zijn in de
Chinese taal en cultuur, maar geen
voorkennis hebben.
Kookworkshops (4x). Op maandag
21 sept-12 okt, 17.30-19.30 uur 4
kookworkshops ‘Lekker koolhydraatarm koken’, passend in de trend van
gezonder leven en eten.
Cursus Kennismaken met textiel (8x).
Op woensdagavond 9 september,
19.30-21.30 uur start deze cursus. Er
wordt een aantal technieken aangeboden: breien, haken, werken met
vilt, naaimachinecursus, quilten.
Meer informatie en aanmeldingen via
onze website: ww.poortershoes.nl
VOORLICHTINGSAVOND
KANTOORGEBOUWEN
TROMPSINGEL
24 september om 20.00 uur in het
Poorteshoes aan de Oosterweg 13.
Heeft u vragen, dan kunt u mailen
naar Ben Bloem, lid van de werkgroep omwonenden Tromplocatie.
omwonendentromp@gmail.com
SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag klaverjassen en
sjoelen Aanvang 20.00 uur, er kunnen nog leden bij. Dinsdag tafeltennis club aanvang 20.00 uur. Ben
je 16 jaar of ouder dan kun je nog
lid worden. Laatste dinsdag van de
maand creative club. Aanvang 20.00
uur, ook hier kunnen nog mensen
bij. Woensdag om de week bingo
aanvang 20 .00 uur. Data 16 en 30
sept., 14 en 28 okt. Eerste donderdag van de maand koppel kaarten.
Tweede donderdag van de maand
bloemschik club. Aanvang 20.00 uur
voor info 0644050961 of email
jtammes1@home.nl.
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