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Bijna niemand kiest zijn eigen buren. Meestal heb je het er maar mee
te doen en mag je hopen dat je het goed met elkaar kunt vinden. Tenslotte deel je met elkaar je omgeving en het is voor iedereen prettig
als die een beetje leefbaar blijft.
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Dus liever geen overlast van fietsen, auto’s, geluid en andere ongemakken. En liever geen afvaldumping bij de containers (beste gemeente,
waarom moeten wij daarvan eigenlijk melding maken via de MeldStad app,
terwijl uw medewerkers dat afval ook signaleren als zij de ondergrondse
containers legen? Zij laten het gewoon liggen en geven het kennelijk ook
niet door, want het ligt er soms weken).
Om de omgang met nieuwe buren, waarvan er in de Trompborg een hoop
bijkomen, soepel te laten verlopen, is een vast aanspreekpunt als een
conciërge misschien een goed idee. Maar vaak helpt het al als je elkaar
in ieder geval kent. Nu zal niet iedereen met een camera op pad gaan en
elke dag een onbekende voorbijganger vragen wat hem of haar beweegt.
Ook zullen er weinigen hun buren verwelkomen met een zelfgemaakte
tekening. Maar een praatje maken bij de brug of het organiseren van een
gemeenschappelijk activiteit is een prima plan. Tijdens een zonovergoten
Nationale Burendag waren er verschillende initiatieven waarbij buurtgenoten elkaar troffen en met elkaar in gesprek kwamen.
Toch blijft het in sommige gevallen aanmodderen. Zeker als de buurtgenoten je huis binnendringen zoals de knagertjes die inmiddels een muizenplaag lijken te veroorzaken. Dan ga je het niet redden met een gezellige
high tea bij de Parkhorn of een Aftersummerparty op het grasveld bij de
Barkmolenstraat. Dan moet je overgaan tot drastische maatregelen die tot
in lengte der dagen in het geheugen gegrift zullen staan. Een Halloweenspooktocht bijvoorbeeld. Het zal ze leren!
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

met

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 werd besproken. Maandag 7 september was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.
TERUGKOPPELING ANWB-GEBOUW

Een flink deel van de vergadering
wordt in beslag genomen door
het bespreken van de stand van
zaken met betrekking tot de plannen met het ANWB-gebouw aan
de Oosterweg. Op 24 september
a.s. vindt in het Poortershoes een
voorlichtingsavond plaats voor alle
geïnteresseerden. Hierbij zijn o.a. de
Gemeente Groningen en Vastgoed
Groningen aanwezig. Elders in deze
Oosterpoorter vind u daarvan een
verslag.
AFVAL

De gemeente wil dat Groningen
een afval loze stad wordt. Op www.
os-groningen.nl kunt u de publicatie
lezen van het onderzoek dat hiernaar
is gedaan. Nu ligt de vraag bij het
Buurtoverleg om met suggesties te
komen voor het inzamelen van afval.
Wat kunnen en willen we scheiden
en zijn er eventueel aanvullende
voorzieningen nodig? De reactietermijn is bij het verschijnen van deze
Oosterpoorter verstreken, maar we
houden u op de hoogte van eventuele reacties.
Het is mooi dat de gemeente naar
een afvalloze stad wil, ondertussen
wordt er geregeld illegaal afval/grofvuil gedumpt bij containers in de wijk.
Mocht u dit signaleren, meld het op
de website van de gemeente of via
de app MeldStad. De ervaring heeft
geleerd dat de gemeente adequaat
op deze meldingen reageert.
TOEGANKELIJKHEID

Veel routes in de Oosterpoort blijken
lastig begaanbaar met een scootmobiel. Smalle stoepen met veel
geparkeerde fietsen blokkeren vaak
de doorgang, wat soms leidt tot gevaarlijke situaties. Mevrouw Van Hout
gaat een overzicht maken van deze

plekken voor het Beheeroverleg. Opgemerkt wordt dat ook de bovenzalen van het Poortershoes slecht bereikbaar zijn voor mensen die slecht
ter been zijn. Sommige overleggen
kunnen daardoor beter op de begane
grond worden georganiseerd. Mocht
er ooit sprake zijn van de aanleg van
een lift, dan zal het Buurtoverleg dat
initiatief ondersteunen.
…EN VERDER

De Halloween Spooktocht gaat een
grote happening worden. Het evenement wordt financieel ondersteund
door het Buurtoverleg en zal door
middel van flyers, affiches en natuurlijk de Oosterpoorter onder de
aandacht worden gebracht.
Onder de werktitel ‘Kijkje in de
Keuken’ gaan leerlingen van de
Borgmanschool een bezoek brengen
aan ondernemers in de wijk. Er zijn
inmiddels vier winkeliers die hun medewerking hebben toegezegd.
Anton Scheepstra gaat in samenwerking met een kunstenares en een
schrijfster een evenement onder de
werktitel ‘Gluren bij de Buren’ organiseren. Het zal in 2016 plaatsvinden.
Zodra het idee verder is uitgewerkt
zal in de Oosterpoorter een oproep
voor deelname worden gedaan.
Voor de volgende vergadering wordt
wijkwethouder Ton Schroor uitgenodigd. Er zijn diverse onderwerpen te
bespreken zoals de wijze van informatieverstrekking door de gemeente,
het parkeerbeleid en het fietspad op
de Griffeweg. Deze vergadering is op
maandag 26 oktober om 20:00 uur in
het Poortershoes. Wilt u ook eens bij
het Buurtoverleg aanschuiven, dan
bent u van harte welkom.
EWD
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HOE WERKT DE MELDSTAD APP?

MeldStad is een applicatie voor
smartphones waarmee je makkelijk en overal een melding kunt
doen van een defecte lantaarnpaal, verzakte stoeptegels, zwerfvuil, afgebroken takken, onkruid
of hondenpoep. Je vindt de app
in de App Store van Apple en op
Google Play.
1. Leg de locatie van het probleem vast via je GPS-positie
of voer zelf een adres of
locatie op de kaart in.
2. Selecteer de categorie uit de
lijst met veel voorkomende
problemen. Geef eventueel
een toelichting met meer
informatie over het probleem.
3. Voeg een foto toe.
4. Voer je contactgegevens
in. Je mag een melding ook
anoniem doen maar dan kan
de gemeente geen contact
met je opnemen voor meer
informatie of een terugkoppeling.
5. Verzend het probleem naar
de gemeente Groningen.
6. De gemeente neemt je probleem in behandeling.

TRACÉBESLUIT
ZUIDELIJKE RINGWEG
MOET WORDEN
AANGEPAST
Op woensdag 16 september heeft
de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het project Aanpak
Ring Zuid. De Raad heeft beslist
dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf onderdelen aangepast
moet worden.
Het betreft de voetgangersbrug over
de A7, de geschrapte fietstunnel bij
de Papiermolenlaan, het geluidsonderzoek, het onderzoek naar de
verkeersveiligheid en de verstoring
van de vleermuizen. De projectorganisatie heeft 24 weken de tijd om het
Tracébesluit te ‘repareren’ en aan de
kritiekpunten van de Raad van State
te voldoen. Naast de procedure bij de
Raad van State zijn er bij de Rechtbank Noord-Nederland zes beroepen
ingediend over de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel.
Op 16 september heeft de rechtbank al deze beroepen afgewezen.
Belanghebbenden kunnen tegen de
uitspraak in beroep gaan bij de Raad
van State. Daar hebben zij zes weken de tijd voor. De minister wil met
het Tracébesluit de bereikbaarheid
van de regio Groningen verbeteren
en de verkeersveiligheid bevorderen.
Een deel van de Zuidelijke Ringweg
wordt verdiept aangelegd. Over
het verdiepte deel komen ‘deksels’,
waarop een nieuw groen gebied
wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen.
De huidige planning is dat de aanbestedingsprocedure in het eerste
kwartaal van 2016 wordt afgerond.
De toekomstige opdrachtnemer kan
dan eind 2016/begin 2017 met de
werkzaamheden aan de ringweg van
start.
Zie ook: www.aanpakringzuid.nl,
www.zuidelijkeringweg.nl en www.
raadvanstate.nl, zaaknummer
201409043/1.
EWD

Friet van Piet heeft de vakwedstrijd Mooiste Snackvitrine 2015 gewonnen. Vakvereniging ProFri
organiseerde dit jaar voor het eerst de wedstrijd waarin het gaat om het bedrijf dat haar friet,
snacks en andere lekkernijen het meest verleidelijk voor de consument presenteert (foto RN)

INGEZONDEN

AFVALINZAMELING
Naar aanleiding van de oproep om
mee te denken over de afvalinzameling wil ik aangeven dat het mooi
zou zijn als we ook plastic en blik
gescheiden kunnen aanbieden. Het
mooiste zou zijn als de huidige inzamelplekken worden uitgebreid met
voorzieningen voor het apart inleveren van plastic en blik.
M.b.t. plastic: ik zie regelmatig
hondeneigenaren hun plastic zakjes
met drollen in de afwateringsputten
stoppen; in het riool dus of in het
Winschoterdiep gooien. Er wordt gesteld dat er nu te weinig prullenbakken zijn om de zakjes daarin te doen.
Misschien even wat aandacht in de
buurtkrant over plastic in het water?
En dat dat bijdraagt aan de plastic
soep in de oceanen?
Nog iets: er is regelmatig veel
zwerfvuil bij de afvalcontainers bij de
Onderhoudswinkel. De kleine prullenbak daar is klaarblijkelijk structureel
onvoldoende.
Dank voor de aandacht voor dit
onderwerp!
Rikkie Kuilder
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BEWONERSBIJEENKOMST TROMPBORG
Zo’n veertig belangstellenden hadden zich donderdag 24 september
verzameld in het Poortershoes voor
de informatieavond over de toekomst
van de Trompborg (voormalig ANWB
Oosterweg). Naast de omwonenden, die zich op een aantal vlakken
zorgen maken over de te verwachten
overlast, waren projectontwikkelaar
Vastgoed Groningen en vertegenwoordigers van de Gemeente Groningen aanwezig.
DE PLANNEN

De heer Wielens van Vastgoed Groningen trapte af. Hij vertelt dat het
bedrijf als onderdeel van Pronkjewail
wil investeren in de stad. Het gebouw
aan de Oosterweg staat al een tijd
leeg, wat het risico van verpaupering
met zich meebrengt. En dat is zonde
op zo’n mooie plek. Vastgoed Groningen heeft het gebouw aangekocht en
wil daar op een duurzame manier en
in overleg met de buurt appartementen voor werkende jongeren vanaf 23
jaar van maken.
Aan de buitenkant van het gebouw
zal niet veel veranderen, maar de
binnenkant wordt verbouwd tot 124

de overlast van fietsen in de buurt
beperkt moeten blijven. De grootste zorg van de omwonenden is de
toenemende parkeerdruk van auto’s
op de buurt, want er zijn nu al te
weinig parkeerplaatsen. De nieuwe
bewoners krijgen dan wel geen parkeervergunning voor hun eigen auto
(zijn moeten gebruik maken van de
parkeergarage van de Oosterpoort),
maar ze kunnen wel bezoekerspassen aanvragen.
Ook bezoekers van de voorstellingen
in de Oosterpoort zullen vaker hun
auto in de wijk parkeren omdat er
minder parkeerplaatsen in de parkeergarage beschikbaar zijn.

Bijeenkomst omwonenden van de Trompborg (foto EWD)

starterswoningen met een huurprijs
tussen de 550 en 700 euro. Aan de
westkant van het gebouw, op de
hoek Oosterweg-Trompsingel, komt
een horecagelegenheid met terras.
Hiervoor wordt een vergunning voor
dag/avond horeca afgegeven, wat
betekent dat de horecagelegenheid
tot 23.00 uur geopend kan zijn.
De noordkant wordt geschikt gemaakt voor kantoren. Uitzendbureau
Unique zal het pand verlaten. De
verwachting is dat eind dit jaar met
de verbouwing wordt begonnen en
dat het vanaf de komende zomer kan
worden bewoond. Een conciërge zal

in de begin periode toezicht houden
op het naleven van de regels.
VRAGEN?

Na een korte pauze kunnen bewoners hun vragen afvuren. Aandachtspunten zijn de hoeveelheid
woningen, inkijk en overlast vanaf
terrassen/balkons, de locatie van een
extra afvalcontainer en groenvoorziening in de omgeving.
Ook de fietsenstallingen zijn een
aandachtspunt. Bewoners kunnen
hun fiets inpandig kwijt. Buiten op
het binnenterrein komen alleen stallingen voor bezoekers. Hierdoor zou

Ook kan ook de nieuwe horecavoorziening leiden tot meer te parkeren
auto’s. Hierdoor zullen er niet alleen
nog minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de directe omgeving,
maar ook in verder gelegen straten.
Tenslotte zullen mensen hun auto
in verband met ruimtegebrek verder
weg moeten parkeren.
VERTROUWEN

De gemeente is bereid om een
nulmeting te doen en na een periode
opnieuw te meten of de parkeerdruk
is toegenomen. Met deze toezegging
eindigt het overleg in goede sfeer. Er
is van beide kanten vertrouwen dat
eventuele knelpunten in goed overleg
opgelost kunnen worden.
Ellen Westerveld

AFTERSUMMERPARTY
Zaterdag 26 september organiseerde de feestcommissie van de
Barkmolenstraat voor het eerst
voor de bewoners een After Summer Party: een American Party
om gezamenlijk nog even na te
genieten van de zomer, voordat we
ons naar binnen begeven voor de
herfst en winter.
Het was een gezellige opkomst met
veel en heerlijke hapjes, en zelfs het
weer deed goed mee: het was een
echte nazomerse dag!
Foto Marieke van der Wouw
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ZAKENNIEUWS

NIEUWE ‘& ZO’ GEVONDEN
Het was even een zoektocht naar
de nieuwe ‘& Zo’, maar voortaan
richt Haar&Zo aan de Meeuwerderweg 69 zich niet alleen op een
goed verzorgde haardos: ook voor
mooie nagels kun je er terecht.
Eigenaresse Marloes: “Tijdens het
knippen kregen wij vaak complimenten voor onze nagels. Ze zien
er prachtig uit en zijn voor iedereen
bereikbaar, want ze zijn van acryl of

gellak. Daarom hebben wij een ervaren
gediplomeerde nagelstyliste aangenomen
die zowel natuurlijke nagels als uitbundige nagels
kan aanmeten”.
Wie het eens wil uitproberen kan in
de winkel terecht voor een voordelige
strippenkaart. Zie verder ook
www.haarenzogroningen.nl

FACEBOOKWINNAAR
Tyrell Olthoff is de gelukkige winnaar van het boek ‘De Oosterpoort’
van wijlen Gerard Offermans. Het
boek werd verloot onder de eerste
250 vrienden van onze Facebookpagina.
De prijsuitreiking vond plaats in het
Poortershoes, waar de oorspronkelijke foto van de omslag van het boek
ten toon wordt gesteld.
Gefeliciteerd, Tyrell!
Foto Joost van den Berg

Op zondag 13 september vond de derde editie van het Groninger

De Nationale Burendag van 26 september was voor een aantal

Grachtenfestijn plaats, georganiseerd door Stichting Grachtenfestijn.

bewoners van de Parkhorn een goede aanleiding om eens (nader)

Een groot aantal bootbezitters koos vanuit de Oosterhaven

kennis met elkaar te maken. Het weer zat mee en de stemming zat

met vrienden en familie het ruime sop om in een stemmige

er in. Het zal vast niet de laatste keer zijn dat de omwonenden elkaar

‘nazomercarnaval’ outfit door de stad te varen. De vloot van prachtig

ontmoeten, want het volgende plan ligt er al: een buurtwandeling onder

uitgedoste boten gaf een gezellige sfeer. (foto Jan Willem Voorn)

leiding van Joop Kuipers. (foto EWD)
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MUIZENPLAAG IN DE

OOSTERPOORT

“Moeten jullie van de Oosterpoorter niet eens over de muizenplaag hier schrijven?” kregen we
van de zomer op de redactie te
horen. Nou zijn wij behoorlijk wat
muizenissen gewend maar een
korte rondvraag leverde slechts
één redactielid met een hardnekkig knagertje in de garage op.
De opbrengst van een rondje schoolplein was een stuk hoger. Zo verwonderde iemand aan de Kwintlaan zich
er al een tijd over waarom haar pakken hagelslag en suiker in de voorraadkast in de garage zo raar open
gescheurd waren, naïef dacht ze nog
dat de pakken ergens achter waren
blijven haken. Toen de plakjes kaas
opeens rare kartelrandjes kregen,
ging er een lichtje branden.
MAATBEKER

De vrolijke viervoetertjes aan de
Meeuwerderweg beperkten zich
niet tot de garage maar waren een
stuk brutaler; daar dansten ze op
het aanrecht. Afgezien van afgrijzen
leverde het ook heroïsche verhalen
op over de heer des huizes die een
van de diertjes met een maatbeker
gevangen heeft. Afijn, bovenstaande
en andere verhalen waren reden genoeg voor de Oosterpoorter om een
diepgravend onderzoek te starten om
er achter te komen hoe wij, ook zonder kat als huisdier, muizen buiten

kunnen houden en als ze dan toch
binnen zijn, ze weer op een vriendelijke manier naar buiten kunnen
bonjouren.
RIENSEMA KOMT LANGS

De aangewezen persoon om deze
vragen te beantwoorden is Luuk
Riensema, een bevlogen ongediertebestrijder van de gemeente. Ten
eerste, vertelt Riensema, is één muis
nog geen plaag, maar kunnen mensen dit wel zo ervaren. Ook vier of
vijf meldingen is voor de milieudienst
nog geen plaag, maar dat het vervelend is, staat buiten kijf. Als de hulp
van Riensema ingeroepen wordt,
kijkt hij eerst vanaf de buitenkant en
op ooghoogte naar het huis. De ouderdom van een huis zegt overigens
niks over of je muizen krijgt of niet:
een muis kan al door een gaatje van
een halve centimeter naar binnen!
KLAPVALLEN

De eventuele gaten kunnen afgesloten worden met een metaalspons of
kippengas maar niet met bijvoorbeeld
pur; daar knagen de rakkers vrolijk
doorheen. Dit worden weringsmaatregelen genoemd en deze maatregelen moeten als eerste toegepast
worden. Als de weringsmaatregelen
zijn genomen volgt de bestrijding.
Heuglijk nieuws; steeds meer mensen en zeker ook de gemeente willen
dit op een duurzame manier doen.
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En de duurzame manier is... jawel,
met de goede oude klapvallen. Daar
smeer je een beetje pindakaas op.
Zeker, u leest het goed, pindakaas.
Het schijnt dat noch de bos-, huis-, of
spitsmuis van kaas houden. Tuurlijk,
als er niks anders voorhanden is
zullen ze het niet laten liggen maar
eigenlijk vinden de wollige fijnproevertjes het te zout. Plaats minimaal
een stuk of zes klapvallen langs de
muren anders is het zinloos.
LOKKORRELS

Wil je lokkorrels of iets dergelijks
gebruiken dan moet je het zelf kopen, de gemeente verkoopt dit niet
omdat het zo giftig is, in het bijzonder
voor kinderen en huisdieren. Deze
lokkorrels of lokdozen moet je dan
ook buiten het bereik van kinderen
en huisdieren – ook vlak langs de
wanden plaatsen of strooien. De
spitsmuis (met een bekje als een
krokodilletje) overigens, trapt daar
niet in, die is echt alleen met klapvallen te vangen.
Aan het einde van het heldere en
enthousiaste betoog van Riensema
kan hij het niet nalaten schelms te
verwijzen naar een leuk filmpje op
YouTube. Dit willen wij ook u niet onthouden; u vindt het als u zoekt naar
kaas en muis.
PF

HALLOWEEN
SPOOKTOCHT
HERLEEFT
Wie al langere tijd in de
Oosterpoort woont, kan zich wellicht de legendarische Halloween
spooktochten in het Sterrebos nog
herinneren. Zo’n tien jaar geleden
werden vanuit café Merleyn drie
jaar lang groepjes kinderen van
allerlei leeftijden langs honderden
waxinelichtjes door het bos geleid
om een unieke spooktocht te beleven.
Het idee om deze tocht weer nieuw
leven in te blazen is afkomstig van
het Koop Centrum Oosterpoort
(KCO), dat buurtbewoners meer
bij de winkeliers wil betrekken. Het
Buurtoverleg werkte het idee vervolgens uit in een voorstel. Simon
de Vries uit de Meeuwen vond het
meteen een leuk initiatief en bood
aan om de publiciteit te doen. Peter
Ribberink van Merleyn en Marco
Agema van Friet van Piet waren ook
meteen om.
“De spooktochten waren destijds
ontzettend leuk”, zegt Peter, “maar
na drie keer kent de jeugd de trucjes
wel een beetje en dan is het tijd om
te stoppen. Nu is er natuurlijk een
hele nieuwe generatie kinderen die
dit nog nooit heeft meegemaakt. We
kunnen het draaiboek dus gewoon

weer uit de kast
halen, al heb ik
dat niet meer
helaas. Maar
we weten
nog wel ongeveer hoe
we het hebben georganiseerd en er
hebben zich
al meer dan
genoeg vrijwilligers aangemeld
met hele leuke
ideeën. Dat komt dus
wel goed. Ik verheug me er
nu al enorm op.”
Ondergetekende herinnert zich de
tochten ook nog goed. Als voormalig spook heb ik destijds heel wat
mensen gillend het bos uit gejaagd.
Met name de volwassenen bleken
verrassend genoeg vrij eenvoudig
op de kast te krijgen. Dus, hoewel
deze tocht vooral voor kinderen is
bedoeld, voel je vooral niet te oud om
ook mee te doen! Dat kan natuurlijk
als begeleider, maar ook met een
groepje vrienden om te kijken wie de
stoerste is. Voor de ultieme ervaring
volg je alleen de lichtjes en laat je de
zaklamp (of telefoon) thuis.
WAT STAAT ER TE GEBEUREN

De tocht is vooral bedoeld voor
kinderen van 6 tot 12 jaar en gaat op
vrijdag 30 oktober om 19:30 uur van
start vanuit café Merleyn. De laatste
groep komt om ongeveer 21:30 uur
terug. De kinderen zullen ter plaatse
worden ingedeeld in groepjes aan
de hand van hun leeftijd. Dit gaat
uiteraard in overleg. Voor degenen
die moeten wachten of terugkomen
wordt een heel programma in elkaar
gezet. Er is gratis eten, een vuurkorf,
live muziek van conservatoriumstudenten en er worden spookverhalen
voorgelezen. Het programma staat
nog niet helemaal vast, dus verrassingen zijn zeker niet uitgesloten.
Deelname is gratis. Opgeven kan bij
café Merleyn of via
simonmaaike@hotmail.com. Griezelen maar!!!
CvdL
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HALLOWEEN
Nog een paar koortsige angstdromen en nachtmerries te gaan,
maar dan worden op 31 oktober je
engste dromen waar: Halloween.
De avond ervoor verandert het
anders zo rustieke en vreedzame
Sterrebos in een dreigend, donker
woud, bevolkt door spoken, geesten en andere ongure types.

ik prima in staat moeten zijn om de
deelnemertjes aan de spooktocht
alvast in de juiste gemoedsstemming
te brengen. Ruim voor aanvang van
de spooktocht begaf ik mij naar een
kil en mistig Sterrebos om mij daar
achter een dikke boom verdekt op te
stellen.

Een aantal jaren geleden tijdens een
eerdere Halloween spooktocht in het
Sterrebos, werd ik door het organiserend comité als vrijwilliger gevraagd.

Na enige tijd kwamen de eerste
argeloze kindertjes, vergezeld door
hun ouders – dat dan weer wel – mijn
kant oplopen. Nu was het zaak om
op het juiste moment tevoorschijn te
springen, want ook als gediplomeerd
paniekzaaier moet je nooit te vroeg
pieken.

Men was waarschijnlijk op de hoogte
van het feit dat ik in een ver verleden ooit met succes Erik Engerd's
Teleac-cursus ‘paniekzaaien’ had
afgerond. Met behulp van de in die
cursus opgedane vaardigheden zou

Op het moment suprême, sprong
ik vanachter mijn boom vandaan,
woest met mijn armen en lange sjaal
zwaaiend en onder het uiten van veel
“woehaa!” kreten. Het enige diploma
waar ik ooit wat aan heb gehad!
11

Veel krijsende kids en geamuseerde
ouders.
Op elke andere dag kun je na een
dergelijke actie een trap in je kruis,
een kaakslag of pepperspray verwachten, maar niet op Halloween.
Terwijl de kinderen daarna het bos
inliepen voor andere vreeswekkende
ontmoetingen en echte vleermuizen,
kroop ik terug achter mijn boom,
klaar voor de volgende groep.
Aan het eind van de avond was ik
stijf en blauw van de kou en zag er
daardoor veel angstaanjagender uit
dan aan het begin van de avond.
Misschien had ik beter afscheid van
de kinderen kunnen nemen, in plaats
van hen te begroeten. Toch te vroeg
gepiekt.

Harm
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Elk
in het ongewisse
Afgelopen zomer kwam Ineke de Vries terug van een wereldreis. Omdat
ze zo’n beetje blut was, pakte ze haar werk in de horeca weer op. En
omdat ze een creatieve duizendpoot is die niet stil kan zitten, vond ze
dat ze overdag wel een uitdaging kon gebruiken. Dat werd ‘365 days of
Groningen’ – een Facebook-pagina waar ze elke dag een foto plaatst van
Groningen of iemand die ze daar aantreft.
Met een korte, vaak poëtische tekst
over het bijzondere van het moment
van de ontmoeting, maar net zo makkelijk over een heel mensenleven dat
in die korte ontmoeting de revue passeert. De Oosterpoorter ging bij Ineke
langs aan de Lodewijkstraat om zich
te verbazen over haar aanstekelijkonbevangen kijk op het leven.

365 DAYS OF GRONINGEN

Een hoek van haar kamer wordt in
beslag genomen door fotocamera’s.
Daarnaast leunen twee gitaren tegen
de muur, die verder versierd is met
tekeningen en schilderijen van eigen
hand. Het is de ‘rommel’ die ze in het
vooruitzicht had gesteld toen we het
interview afspraken. Op de tafel aan
12

het raam staat alleen haar laptop,
van waaruit haar foto’s de wereld in
gaan en waar de berichten van mensen binnenkomen bij wie de foto’s en
verhalen iets losgemaakt hebben.
MOOIE DINGEN VAN ALLEDAG

Ineke (28) vertelt dat ze naast de
twee kroegen waar ze werkt intussen ook een reguliere baan in het
onderwijs heeft. Het wordt nu ze de
65 dagen bereikt heeft lastiger haar
project vol te houden. Een heel normale werkdag is voor haar dat ze om
half zeven ’s ochtend van huis gaat,
om vijf uur ’s middags terugkomt

en om zes uur alweer in de kroeg
moet staan – één uur om die foto te
maken, de tekst er zo fris mogelijk
van de lever naast te tikken en het
geheel te posten. Een paar keer
heeft ze dan ook al moeten smokkelen, met een foto van buiten de stad,
of een foto die buiten de 24 uur van
een bepaalde kalenderdag is genomen. Ze is echter vastbesloten vol
te houden en de 365 vol te maken.
Al was het maar om wat de mensen
die ze aanspreekt haar geven – een
verrassende kijk op het leven, een
verhaal waarin de mooie en simpele
dingen van alledag oplichten en ja,
soms ook, al is ze daar niet op uit,
een ontroerend relaas over tegenslag
en verlies.

59/365 Naast de kroeg staan
een aantal mensen. Vrolijk
gekleed. Een man met rasta
muts. Vanuit de muren dreunt
vrolijke wereld muziek. Ik
hoor de percussie duidelijk
aanwezig in de muziek. Diverse mensen lopen in en uit.
Mijn heupen beginnen bijna
mee te swingen. Dan stopt er
een auto voor de deur. Eerst
stapt er een kind uit, gevolgd
door hem. Het jongetje rent
al vrolijk naar binnen. “Ga je
spelen?” vraag ik. Hij lacht
en zegt “Ik niet, maar mijn
zoontje wel”. “Ik ben stukadoor”. Gauw loopt hij achter
zijn zoontje aan naar binnen
waar ik mensen vrolijk zie
dansen.

ONBEVANGEN FOTO’S

Niet dat dat aanspreken haar altijd
zo makkelijk afgaat. Bij een foto van
mensen op de Vismarkt schrijft ze
openhartig over een halfslachtige
poging om contact te leggen met
een man naast haar op de stenen
zitplek daar. Iemand mailde haar dat
hij graag meer van Groningen zou
zien, maar Ineke bekent dat mensen
haar passie zijn. En die wil ze zo
echt mogelijk, ongeposeerd afbeelden. Dat deed ze veelvuldig op haar
wereldreis, maar voor de ‘365 dagen’
is dat lastiger – al was het maar
omdat ze de mensen toestemming
moet vragen de foto op Facebook te
zetten. Nadat mensen toestemmen,
zijn ze zich eerst te bewust van de
camera. Daarom probeert Ineke vaak
ook op de onverwachte momenten
een foto te maken, bijvoorbeeld wanneer ze net een vraag stelt, of na het
gesprek, wanneer de beelden al wat
meer ontspannen zijn. Soms begint
ze brutaalweg met fotograferen en
vraagt daarna om toestemming.
OOSTERPOORT

Dat met de begeleidende teksten is
gaandeweg gegroeid. Vanaf de 3e
of 4e foto wordt de gefotografeerde
consequent als ‘hij’ of ‘zij’ opgevoerd.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Ga dan naar www.facebook.
com/365daysofgroningen. Alle
foto’s bij dit artikel zijn gemaakt
door Ineke de Vries.

25/365 Even rondje Paterswoldsemeer. Hij belandt op
één van de houten vlonders.
Het lijkt te gaan regenen.
Juist deze ene dag dat hij
Groningen ontdekt. De wind
duwt een verdwaalde boot
voort. Een vogel balanceert
op een bal. En dan komt de
zon door. Voor even. Even
genieten, even ogen dicht.
Maar dan toch de nieuwsgierigheid “I wonder how this
lake looks like in winter”.

Facebook.com/
365daysofgroningen

Je kunt merken dat Ineke eerder al
gedichten schreef en aan een paar
regels genoeg heeft om alles in
perspectief te zetten. “De foto en de
tekst vormen voor mij een eenheid,
ze vullen elkaar aan. Soms vind ik
een foto niet helemaal geslaagd en
dan maakt de tekst het af.” Zo kun
je er als Oosterpoorter onder andere
getuige van zijn hoe bloemist Harry
Heinkens bijpraat met een oude
bekende die hij lange tijd uit het oog
verloren was, hoe een bewoonster
van de Kleine Brandenburgerstraat
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voor het eerst na het overlijden van
haar man weer op de stoep van het
zonnetje geniet, of wat zich achter
die poort in de Mauritsstraat schuil
houdt in een achteraf gelegen stukje
stadsnatuur. Ineke daarover: “Ik was
zo verrast dat dát mijn achtertuin
was. En waar zie je dat in Nederland:
een geheimzinnige ruïne van een
maar gedeeltelijk gesloopt pand, met
allerlei hoekjes waar van alles zich
kan verstoppen…”
Dirk de Rijk
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Borgmanschool groep 1-2b in Kabouterland

OOSTERKIDZZZ
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vormgeving Evelien Brak

DAHLIA’S EN DUURZAAMHEID
De bekende Utrechtse psycholoog Piet Vroon schreef ooit: “de mens
is per definitie tegenstrijdig. In zijn denken en zeker in zijn keuzes.” We
willen lang leven én roken, dat soort dingen. Iets soortgelijks geldt voor
duurzaamheid, vrijwel iedereen draagt dat een warm hart toe, maar er
naar leven is nog niet zo eenvoudig.
EEN BOSJE BLOEMEN

Bij de bloemenwinkel aan de Meeuwerderweg raak ik in gesprek. Omdat
ik mijn bosje dahlia’s in papier gewikkeld wil, zonder lintjes of plastic folie.
Eigenaresse Janny vertelt dat ze
dat natuurlijk wil doen en ook goed
snapt. Als ze nagaat hoeveel plastic
er per week alleen al bij hun bloemenwinkel moet worden weggedaan,
twee volle containers!
HOEZEN

Eén daarvan is gevuld met plastic
hoezen die door de teler om de bloemen gedaan wordt, direct na de pluk
en het bossen. (Bossen is, zoals de
naam al doet vermoeden, het maken van gelijke bosjes van een partij
bloemen met behulp van elastiek).
Zo worden bloemen compact en
beschermd in speciale emmers vervoerd naar bloemenveiling Aalsmeer
of dichter bij huis, Eelde.
Janny vraagt zich al jaren af of dit
niet anders kan, het plastic hoesje
om de bloemen zorgt voor een broeierig klimaat bij de stelen en veroorzaakt rotting na een tijdje. Er moet
toch inmiddels iets op de markt zijn,

ze bedenken zoveel, dat biologisch
afbreekbaar is?
DUURZAAMHEID EN
BLOEMENHANDEL

Op zoek naar antwoorden kom ik
in contact met Paul van Vree, een
voormalig kweker uit het Westland
die zich inmiddels wel expert mag
noemen op allerlei gebieden van de
bloemenhandel. Hij geeft de volgende informatie.
Vanuit Aalsmeer wordt in principe alles aangestuurd, ook onze bloemenveiling Eelde. Het is ook hier een belangrijk punt, de duurzame gedachte.
Bloemen worden tegenwoordig voor
95% door de teler per bos voorzien
van een plastic hoes uit grotendeels
gerecycled plastic. Deze hoezen zijn
gemaakt van polypropeen, afgekort
PP. De prijs is tegenwoordig bijna
hetzelfde als een nieuw geproduceerde hoes.
RECYCLING

De bloemenzaken kunnen ervoor
kiezen om de gemeente het plastic afval te laten ophalen of om het
terug te brengen naar de veiling waar
16

containers voor het plastic staan. Al
het plastic wordt door speciale recyclingbedrijven opgehaald en opnieuw
verwerkt tot grondstof voor plastic,
waarmee de cirkel rond is.
TOEKOMSTMUZIEK

De vraag blijft bestaan of er op korte
termijn biologisch afbreekbare hoezen gebruikt gaan worden. Deze optie wordt nog nauwelijks toegepast,
zou kunnen zijn dat deze hoezen net
een iets te korte levensduur hebben.
De periode van inpakken bij de teler
tot en met de consument is erg kort
en wellicht riskant. Tot die tijd mag
een consument ervan uit gaan dat de
berg hoezen van PP continue gerecycled worden.
KEUZES MAKEN

Het grappige is dat ik dankzij me te
verdiepen in dit onderwerp bewuster heb leren kijken en kiezen. Dat
smaakt naar meer, het is eigenlijk
heel leuk en interessant om iets
te kopen waar je de herkomst en
geschiedenis van kent. Als klant van
een bloemenzaak bepaal ik hoe mijn
bosje bloemen meegaat, in folie,
plastic hoes, papier of gewoon een
elastiekje erom!
In dit artikel gaat het niet over de
duurzaamheid van bloemen zelf
maar puur om de verpakking.
AvdB (foto EB)

C R Y P TO F I L I P P I NE
1. Bewaarplaats voor het skeletkostuum. (12)
2. Doet een klopgeest beslist niet.
(9)
3. Aderen. (14)
4. Weerzinwekkend, dat gelijk om
ruig te mogen zijn. (8)
5. De verleidelijke taal waarin Enya
zingt. (8)
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6. Insecten met een fobie… (12)
7.…moeten hier niet gaan surfen. (3)
8. Methode die gebruikt werd voor
het spookhuis in Walibi. (10)
9. Oliedomme jaknikker. (7)
10. Ver-burger-lijking? (15)
11. Is vaardig onder de koeien… (10)
12. …en laat de geest lekker waaien.
(10)
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13. De garage van een heks? (9)
14. Absoluut geen dagdroom. (11)
15. Is zichtbaar verwant aan spierwit
en bloedrood. (9)
16. Gezichtsbedrog. (6)
17. Verjaarsgroet. (8)
18. Michael Myers maakt veel slachtoffers koud(-er). (6)
19. Satan zwartmaken om hem te
slopen. (10)
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Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een uitdrukking. Dat is de
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.
De oplossing moet uiterlijk op
zaterdag 31 oktober 2015 (Halloween!) binnen zijn bij de redactie
van de Oosterpoorter, Oosterweg 13,
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 23. Mailen mag ook:
oosterpoorter@gmail.com.
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DEZE CRYPTOFILIPPINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

7

8

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 22
1.Brugpiepers 2. Wiskunde 3. Krijt 4.
Onderwijs 5. Oude meester 6. Lest
17

best 7. IPad-school 8. Bijschrift 9.
Borgman 10. Whiteboard 11. Stemlokaal 12. Voortekenen 13. Overblijven
14. Klasbak 15. Dagrapport 16. Leesplankje 17. Proefwerk 18. Docent.
De oplossing is: UIT DE SCHOOL
KLAPPEN.
De winnaar is René de Haan uit de
Polderstraat. Gefeliciteerd!
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SPEELTUINDAG 2015

de respectabele leeftijd van tachtig
jaar. Er werd ook een jubileumboek
(ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan) verkocht, geschreven en
samengesteld door oud-vrijwilliger
Joop Kuipers.
Zoals u verderop op de Servicepagina kunt lezen, organiseert de
speeltuinvereniging allerlei activiteiten. Voor leden zijn deze activiteiten
meestal gratis toegankelijk. Maar ook
niet-leden zijn welkom: zij betalen
een kleine vergoeding.
Jan heeft nog een nieuwtje: “We
hebben nieuwe speeltoestellen
gekregen. Bij de speeltuinvereniging
Corpus den Hoorn hadden ze daar
geen ruimte meer voor.” Een mooie
uitbreiding van de nu ook al fraaie
speeltuin.

Prachtige toestellen om heerlijk mee te spelen (foto Buurt- en speeltuinvereniging Oosterpoort)

12 september organiseerde de Buurt- en speeltuinvereniging
Oosterpoort weer de traditionele speeltuindag. Jan Tammes, de penningmeester van de speeltuinvereniging vertelt dat opkomst goed was.
“Het was overdag van tien tot vier.
Er waren rond de tachtig tot honderd
ouders met kinderen. De opzet was
te proberen nieuwe vrijwilligers erbij
te krijgen. Dat is helaas niet gelukt.
Het heeft wel drie nieuwe leden opgeleverd. Dat is ook winst.”

Deze keer was er ook een fototentoonstelling bij over de geschiedenis van de speeltuinvereniging. Die
geschiedenis gaat wel honderd jaar
terug. De vereniging werd in 1936
opgericht, dus volgend jaar is er
weer een lustrum: zij bereikt dan

‘s Avonds was er een ‘Grunneger
Oavond’. Hierbij werden allemaal
verhalen verteld, vooral komische
anekdotes, over de speeltuinvereniging en Oosterpoorters en andere
pazzipanten. Zo’n vijfentwintig mensen kwamen luisteren.
Al met al een geslaagde dag, ook
omdat het weer gelukkig meewerkte.
Chris van Boetzelaer

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG
MULLIGAN
EEN NIEUWE BEHANDELVORM IN
DE PRAKTIJK VOOR VASTZITTENDE
GEWRICHTEN

Mulligan Concept is een pijnloze
manier om vastzittende gewrichten
te behandelen. Bijvoorbeeld een
verzwikte enkel of vastzittende nek.
Jean-Luc Beuker en Eric Beck van
Fysiocentrum Hereweg zijn enthousiast: ”Mulligan leidt vaak snel tot
betere beweeglijkheid bij vastzittende
knieën, enkels, heupen, schouders,
nek, polsen, handen etc.”
ALS BIJ EEN VASTZITTENDE LADE

Veel problemen met gewrichten komen doordat het gewricht niet goed
‘spoort’. Jean-Luc Beuker: “Vergelijk
het met een ladekast. Soms zit een

lade niet helemaal goed recht. Hij
is uit het spoor geraakt. Dan zal hij
stroef en moeizaam bewegen. Zo
kan het ook met een gewricht gebeuren. Je wilt het compenseren er
uit halen. Als fysiotherapeut houd ik
dan de nek, arm, schouder of ander
gewricht in de goede uitgangspositie. Vervolgens vraag ik de patiënt
om samen de bewegingen te gaan
maken. De resultaten zijn opvallend
goed!.”
VERGOEDING

De Mulligan methode wordt door
de zorgverzekeraars op dezelfde
manier vergoed als andere vormen
van fysiotherapie. Meer informatie?
Fysiocentrum Hereweg, Hereweg 8.
Tel 050-3134636.
www.fysiocentrumhereweg.nl
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Mulligan Concept:
Opvallend goede resultaten
bij vastzittende gewrichten
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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 Henk Strijk (77). De oud-timmerman en oud-metselaar woont
in een bovenwoning op de hoek
van de Verlengde Nieuwstraat en
de Meeuwerderbaan. Vroeger met
zijn vrouw en hun drie dochters, nu
alleen.
HOE LANG WOONT U HIER?

“Ik woon hier 45 jaar. Daarvoor
woonde ik aan de Dijkstraat. Met mijn
ouders woonde ik destijds aan het
Winschoterdiep, op nummer 31A. Ik
ging op school in de Warmoesstraat.
Dus ik woon mijn hele leven al in
de Oosterpoort, hoewel ik geboren
ben aan de bocht van Guinea, een
zijstraat van het Damsterdiep.”
HEBT U VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“Dit huis was vroeger van Nanninga.
Hier woonde personeel van de
houthandel. Mijn vrouw en ik hebben er altijd veel aan gedaan. Mijn
vrouw deed al het schilderwerk. En
ik heb een andere indeling gemaakt,
het huis geïsoleerd, vloeren gelegd,
boven kamers afgetimmerd, een
muurtje rond het balkon gemetseld,
van alles.”
KENT U DE GESCHIEDENIS VAN DIT
HUIS?

“Achter het huis van de buurman was
ooit een paardenstal. Daar stonden
twee werkpaarden, die trokken de
wagen van de kolenhandel van de
familie Schulz. Ik heb nog een tijd
een werkplaats gehad op de zolder
boven die stal, daar werd vroeger het
hooi opgeslagen. Nu hoort die ruimte
bij het huis van de buurman.”
WAT VINDT U VAN DE WIJK?

“Vroeger was het gezelliger. Destijds
was er veel meer onderling contact.
Er woonden allemaal gezinnen. Onze
dochters hebben hier in de wijk een
fijne kindertijd gehad. Die saamhorigheid van vroeger is nu grotendeels
verdwenen.”

Henk Strijk op de hoek van de Verlengde Nieuwstraat en de Meeuwerderbaan (foto MvdF)

MIST U OOK IETS IN DE WIJK?

“Dat mis ik wel, die gezelligheid van
toen. Daarom maak ik ook regelmatig een praatje bij de brug aan het
Winschoterdiep, als het goed weer
is treffen buurtgenoten elkaar op
die plek. Van een visstek is dat van
lieverlee uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Daar mag ik
graag even langs lopen. En verder
zoek ik die gezelligheid wel op de
markt in de stad.”
21

BLIJFT U HIER NOG LANG WONEN?

“Ik hoef hier nooit meer weg. Bovendien wil ik nog meemaken dat hier
voor het huis de weg onder de grond
komt en we een park voor de deur
krijgen. Ik weet nog dat het viaduct
hier kwam en wat er toen allemaal
voor is weggehaald.”
MvdF
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BORGMANSCHOOL HEET VLUCHTELINGEN WELKOM
Je hoeft de televisie maar aan te
zetten en het nieuws gaat over
stromen vluchtelingen die een
veilige plek zoeken in Europa. De
gemeente Groningen besloot in
september om opvang te regelen
in een kantoorgebouw aan de Van
Swietenlaan in het zuiden van de
stad. Daar is ruimte voor ongeveer
500 mensen. De meesten komen
uit oorlogsgebieden, zoals Syrië.
TEKENINGEN

De Borgmanschool in de Warmoesstraat startte spontaan acties om
vluchtelingen welkom te heten in
Groningen. De eerste actie is om
kindertekeningen te maken die –
ingelijst en al – komen te hangen in
het kantoor aan de Van Swietenlaan.
De bedoeling is dat die in de herfstvakantie daar zijn te zien.
SINT MAARTEN – HEILIGE VAN HET
DELEN

In Nederland vieren we ieder jaar
Sint Maarten op 11 november.
Kinderen gaan met lampions langs
de deuren en zingen liedjes. Maar
waar komt dit vandaan? Sint Maarten is een heilige die beroemd werd
omdat hij zijn mantel midden in de
winter met arme mensen deelde. De

OPROEP: DOET U IETS VOOR
VLUCHTELINGEN?

De Oosterpoorter is op zoek naar
buurbewoners die ‘iets’ doen voor
vluchtelingen. We struinden stad
en land af om voor dit nummer een
persoonlijk verhaal op te tikken
over een buurtgenoot die zich op
de een of andere manier inzet voor
vluchtelingen. Zelf bracht ik een
slaapzak in voor de actie Slaapzakken voor Lesbos. Daar kunnen we
geen heel artikel van maken, daarnaast sloot de actie eind september. We gingen daarom op zoek
naar mensen die op een andere
Borgmanschool grijpt de week van
11 november aan om dingen uit de
Oosterpoort te delen met arme mensen, zoals vluchtelingen uit gebieden
waar het nu oorlog is.
WAT GAAT ER GEBEUREN?

De basisschool denkt aan een markt
waarbij leerlingen en hun ouders
allerlei dingen kunnen verkopen voor
het goede doel. Alle groepen leerlingen bakken taarten en iedereen
die zingt of een instrument bespeelt,
treedt op. De opbrengsten van de
markt gaan rechtstreeks naar de

manier actief zijn. Dat lukte niet
meteen. We stuitten wel op een
initiatief van de Borgmanschool,
daar vertellen we op deze pagina
meer over. Maar wellicht zijn er
meer initiatieven? Organiseert u
een benefiet concert? Sorteert u
ingebrachte kleding of spullen?
Of biedt u hulp aan via de website
WeHelpen.nl?
We horen graag wat u doet en
waarom u hier tijd en energie in
steekt. Stuur een e-mail naar
oosterpoorter@gmail.com en we
nemen contact met u op!
vluchtelingen die tijdelijk een plekje
hebben gevonden in Groningen.
WAAROM ACTIE IN DE
OOSTERPOORT?

Op de Borgmanschool in de
Oosterpoort zitten nu al kinderen op
school die uit een ver en gevaarlijk
land komen. De kinderen uit de buurt
kennen ze en de leerkrachten weten
hoe belangrijk het is dat iedereen
een veilige plek heeft om te wonen
en te leren.
YvM

SERVICE
KROEG VAN KLAAS

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM:

naar Kunst’. Op 5 november, 19.30 uur wordt

17 oktober FAULT PACK, aanvang 22.30:

Koffie Klassiek 18 okt | 11.30 | De Oosterpoort

er in het Poortershoes werk besproken van

gratis. 18 oktober AFRIKA JAM CAFÉ, 16.00:

| € 12,50 | tm 29 jaar € 7,50 | reserveren via

cursisten van de schildercursussen in het

gratis. 24 oktober, SUPAH NICE, aanvang

De Oosterpoort Masterclass & Concert Adam

Poortershoes. Opgeven: buurtcentrumpoor-

22.30: gratis. 25 oktober, AFRIKA JAM CAFÉ,

Nussbaum (drums, jazz) 26 oktober | 14.30 |

tershoes@gmail.com.

16.00: gratis. 27 oktober, Popquiz, Teams tot

AE Zaal Prins Claus Conservatorium | Gratis

max. 5 personen. Deelname 2,50 p.p. Opgave:

Masters in Concert 28 okt | 20.00 | AE Zaal | €

SPEELTUINVERENIGING

kroegvanklaas@gmail.com. 31 oktober, NEIL

5,- zie hanze.nl/prinsclausconservatorium

Iedere maandag klaverjassen en sjoelen
Aanvang 20.00 uur, er kunnen nog leden bij.

YOUNG TRIBUTE, aanvang 22.30: gratis
POORTERSHOES

Dinsdag tafeltennis club aanvang 20.00 uur.

CBK

Introductiecursus Sociale omgeving & gedrag

Ben je 16 jaar of ouder dan kun je nog lid wor-

17-11 t/m 6-12 dubbeltentoonstelling Mr. Mus-

(4x) Op donderdag 29 oktober van 20-22 uur

den. Laatste dinsdag van de maand creative

tafa & Vice Versa. Met werk van Jimi Kleinbrui-

start in het Poortershoes een introductiecursus

club. Aanvang 20.00 uur, ook hier kunnen nog

nink, Alida Everts en Jet van Oosten.

in de psychologie door Myrthe Jonker: kosten

mensen bij.

€ 20. Opgave via buurtcentrumpoorters-

Woensdag om de week bingo aanvang 20.00

hoes@gmail.com

uur. Eerstvolgende bingoavond op 28 oktober.

NATIONAAL MS FONDS ZOEKT

Eerste donderdag van de maand koppel

COLLECTANTEN
Wij zoeken collectanten voor de jaarlijkse col-

RONDLEIDING CBK

kaarten. Tweede donderdag van de maand

lecteweek van 23-28 november. Aanmelden

Op 29 oktober, 19.30 rondleiding door Els

bloemschik club. Aanvang 20.00 uur voor info

via 010-5919839, www.nationaalmsfonds.nl

Brouwer in het CBK met als thema ‘Kijken

06-44050961 of email jtammes1@home.nl.
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