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Dichter en vertaler Bote de Jong
Nieuwe buren in de Linie
Geer en Goor in het Poortershoes
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CULTURELE OMNIVOOR

REDACTIONEEL

In deze Oosterpoorter valt er voor de culturele omnivoren onder ons
veel te genieten. Er is een interview met schrijver en dichter Bote de
Jong en een kunstwerk dat kinderen van de Borgmanschool maakten
voor de opvanglocatie voor vluchtelingen aan de Van Swietenlaan.
Muziek wordt aangeboden tijdens de cultuurweken die het conservatorium samen met de Borgmanschool en het Poorterhoes organiseert.
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Natuurlijk kunt u ook zelf aan de slag. Misschien heeft u wel een werkplaats, atelier of muziekstudio die u voor een middag wilt openstellen
tijdens een Rondje Kunst. Of wellicht vindt u het leuk om eens samen met
Arjen Boswijk een gedicht te maken over de naam van de straat waarin u
woont.
Een veelzijdig cultureel aanbod dus, zowel binnen als buiten de wijk. Soms
zijn die grenzen enigszins vaag. Zo is daar het kunstwerk van Frank Sciarone, dat onlangs op indrukwekkende wijze is verplaatst. Met zijn locatie
aan de oostelijke ring bevindt het zich duidelijk in het buitengebied. Echter
de kunstenaar is op-en-top Oosterpoorter en binnenkort zullen we een
interview met hem houden. Dat vonden wij voldoende wijk gerelateerd voor
een plek in de buurtkrant.
Voor David Bowie, die in de vorm van de Cryptofilippine notabene de middenpagina’s vult, lag dat lastiger. Wij zijn nog op zoek gegaan naar bewijzen dat hij hier ooit heeft gewoond of dat onze wijk zijn favoriete vakantiebestemming is, maar helaas hebben we niets kunnen vinden. Voor deze
ene keer geeft dat niet. De crypto heeft wel vaker een wijk overstijgend
thema. Door de plek die Bowie en Gordon kregen in deze krant staan ze
letterlijk met de ruggen tegen elkaar. Zoiets laat je je niet ontglippen. Bovendien, een beter statement van de diversiteit van onze wijk is toch bijna
niet denkbaar.
Wij wensen u veel leesplezier!

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 7 december
2015, verspreiding in het weekend
van 18 december 2015

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 26 oktober was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.

bezwaarprocedure van een individuele bewoner. Deze heeft betrekking
op de toenemende parkeerdruk in de
wijk door de bezoekerspasvergunningen die zullen worden afgegeven.

Het Buurtoverleg had wijkwethouder
Ton Schroor uitgenodigd, maar de
onderwerpen op de agenda zouden
meer thuishoren bij stadsdeelcoördinator Eric Mooij. Hij was daarom
aanwezig in plaats van de wijkwet-

In het geval van De Kleine
Oosterpoort heeft de rechter de
exploitatievergunningen nietig verklaard. Op 13 oktober is de vergunning ingetrokken. Er is een voorlopige voorziening getroffen waardoor
het café nog open is, maar er moeten
nieuwe vergunningen worden aangevraagd. Staddeelbeheerder Eric
Mooij geeft aan dat die nog niet zijn
ontvangen. Graag willen de bewoners geïnformeerd worden als de
aanvragen binnenkomen.

Stadsdeelcoördinator Eric Mooij

houder. Fijn dat hij er was, maar
jammer dat de wijkwethouder niet
ook aanwezig was. De leden van het
Buurtoverleg hadden graag persoonlijk met hem kennis willen maken (hij
is toch al ongeveer een jaar onze
wijkwethouder) en van hem persoonlijk willen horen hoe hij zijn rol in
onze buurt ziet.
CONVENANT

Overigens waren de agendapunten
waarvoor de heer Mooij was aangeschoven ook enerverend genoeg.
Het onderwerp over de communicatie
van de gemeente met bewonersorganisaties en bewoners bracht twee
omwonenden van Café de Kleine
Oosterpoort en twee omwonenden
van de Trompborg (het voormalige
ANWB-gebouw) naar de vergadering. In beide projecten zijn bewoners
te laat of niet geïnformeerd over
nieuwe plannen en vergunningen.
Het zelf actief vergaren van informatie leverde in het geval van De Kleine
Oosterpoort vaak een van-het-kastjenaar-de-muur-gevoel op. Ondertussen is er in 2009 een convenant
afgesloten tussen de gemeente en

bewonersorganisaties waarin staat
hoe de gemeente communiceert met
de bewonersorganisaties. Naar de
mening van het Buurtoverleg zouden
zij actief geïnformeerd moeten worden, maar het schijnt dat de gemeente Groningen als een van de laatste
gemeenten in Nederland geen
meldplicht heeft. De heer Mooij geeft
aan dat vragen over de communicatie en het Convenant niet specifiek
zijn voor de wijk Oosterpoort. Het is
iets wat stadsbreed speelt. Hij stelt
daarom voor om dit punt niet aan de
wijkwethouder voor te leggen maar
aan het gehele College. Voor wat
betreft de gang van zaken rondom
cafe De Kleine Oosterpoort zal hij
een gesprek organiseren tussen de
omwonenden/belanghebbenden en
het hoofd van de VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Wellicht kan zo duidelijkheid komen over
de gang van zaken.
TROMPBORG EN DE KLEINE
OOSTERPOORT

Het overleg over de Trompborg
tussen omwonenden en de projectontwikkelaar Vastgoed Groningen verloopt naar wens. Er zijn op
verzoek van de omwonenden een
aantal aanpassingen gedaan. Er
wordt nog overlegd over het hek van
het Cultuurcentrum, de lokatie van

Foto EB
De Kleine Oosterpoort even vergunningloos...

de vuilcontainers en het te verwachten parkeerprobleem. Er loopt een
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…EN VERDER

Er zijn plannen om een initiatievencafé in de Oosterpoort te houden. Het
heeft de vorm van een inloopavond,
waarbij deelnemers de gelegenheid
krijgen om vragen of ideeën te delen.
Doel is vooral om mensen bij elkaar
te brengen. Een betere inrichting van
het plein bij het conservatorium aan
de Kop van de Meeuwerderweg zou
dan een onderwerp kunnen zijn. Als
meerdere partijen dit project willen
steunen (denk aan ondernemers
en het conservatorium), dan wil de
gemeente hier ook aan bijdragen.
Zodra er meer bekend is over het
initiatievencafé, zal de Oosterpoorter
daar natuurlijk over berichten. Een
ander initiatief is de netwerkborrel
die binnenkort wordt georganiseerd.
Naar aanleiding van een ingezonden
brief over de bereikbaarheid van wijkagenten wordt aangegeven dat de
wijkagenten hier ook aanwezig zullen
zijn. Voor meer informatie zie elders
in deze Oosterpoorter.
De volgende vergadering van het
Buurtoverleg vindt plaats op maandag 30 november om 20:00 uur in
het Poortershoes. Wilt u ook eens bij
het Buurtoverleg aanschuiven, dan
bent u van harte welkom.
EWD

SPORTCOMPLEX
EUROPAPARK
Tijdens de informatiebijeenkomst op
dinsdag 27 oktober werden de plannen gepresenteerd voor een bijzondere sportaccommodatie op de plek
van het voormalige oefenterrein van
FC Groningen (zie afbeelding).
De plannen zijn nog niet definitief,
maar het zal geen traditionele sporthal worden. Het complex krijgt veel
daglicht en gaat veel mogelijkheden
bieden. Ook zijn er plannen voor buitenactiviteiten zoals tennis, roeien en
beachvolleybal. Overdag zullen de
sportvoorzieningen (binnen en buiten) worden gebruikt door leerlingen
van Noorderpoort. ’s Avonds kunnen
clubs en buurtbewoners er terecht.
Momenteel loopt er een traject met
5 architecten voor een definitief ontwerp dat moet worden goedgekeurd
door de gemeenteraad.

WERK AAN
ELEKTRICITEITSKABELS
IN H.L. WICHERSSTRAAT
Deze zomer begonnen de voorbereidingen voor de ombouw van de
zuidelijke ringweg. Vlakbij de ringweg liggen honderden drinkwateren gasleidingen, elektriciteits- en
telecomkabels en rioolbuizen.
Veel kabels liggen in de buurt van
de toekomstige werkzaamheden.
Daarom beginnen nutsbedrijven
zoals Enexis, Waterbedrijf Groningen en KPN en hun aannemers
met het verleggen van deze kabels
en leidingen.
GATEN GRAVEN

Voor de realisatie van deze werkzaamheden is de aannemer van
Enexis, de firma BAM, op maandag
26 oktober begonnen met het graven
van twee gaten aan de H.L. Wichersstraat. Deze gaten zijn noodzakelijk om te kunnen werken aan de
elektriciteitskabels. De gaten zijn
gegraven in de parkeerplaats ter
hoogte van huisnummer 31 en in het
trottoir ter hoogte van huisnummer

Kaart van de omgeving met de voorgestelde locatie van de nieuwe sportaccomodatie

28. De woningen blijven bereikbaar
en de gaten zijn op een veilige wijze
afgezet. De gaten blijven open tot het
einde van de werkzaamheden begin
december.

maandelijkse netwerklunch. Tijdens
deze lunch kan men op een informele manier kennis met elkaar maken
en in gesprek gaan. Een kop soep
met een broodje kost € 1,50.

MEER INFORMATIE

De eerste netwerklunch zal plaats
vinden op donderdag 26 november
van 13-14 uur in het Poortershoes.
Interesse? Geef u op via buurtcentrumpoortershoes@gmail.com

Meer informatie over de werkzaamheden van Enexis is te vinden op de
website www.enexis.nl/actueel. Ook
is er iedere donderdagmorgen tussen
9.00 uur en 11.00 uur een inloopmogelijkheid in het Enexis kantoor aan
het Winschoterdiep 50. Een medewerker van Enexis is aanwezig om
vragen te beantwoorden.
Meer informatie over de ombouw van
de zuidelijke ringweg www.aanpakringzuid.nl.

NETWERKLUNCH
VOOR MEDEWERKERS
VAN ORGANISATIES
EN ACTIEVE
BUURTBEWONERS
Het is belangrijk dat medewerkers
van verschillende organisaties en
actieve buurtbewoners in een wijk
elkaar kennen en op een prettige
manier met elkaar samen werken.
Om dit te ondersteunen organiseren het Sociaal team samen met de
buurtcentra in de Oosterpoortbuurt,
Rivierenbuurt en Stadsparkwijk een
5

KUNSTWERK VAN
OOSTERPOORTER
FRANK SCIARONE
STUKJE VERPLAATST
Tegelijk met het plaatsen van een
nieuw fiets-ecoduct werd in het
eerste weekend van november een
kunstwerk langs de oostelijke ringweg verplaatst. Dit tien meter hoge
kunstwerk, dat voor veel automobilisten als herkenningsteken fungeert,
moest een stukje opschuiven naar
het zuidwesten.
Het werk, dat associaties oproept
met een huisje of een tipi, is van
beeldend kunstenaar Frank Sciarone
die aan de Meeuwerderbaan woont.
“Ik was van tevoren vooral bang dat
het werk zou vervormen” vertelt hij.
Dat is bij de verplaatsing gelukkig
niet gebeurd. Met een telekraan en
4 nylon hijsbanden is het ruim 6 ton
wegende stalen kunstwerk op de

concertzaal te spelen. Ze kunnen
zich ook alvast opgeven voor een
optreden. ‘s Avonds sluiten we af met
een open podium in de Kroeg van
Klaas, waarvoor bandjes en muzikanten uit de wijk zich bij ons kunnen
aanmelden.
Wat Rondje kunst
Waar De Oosterpoortwijk (inclusief
de Meeuwen, de Linie en de Kop van
Oost)
Wanneer 21 mei 2016
Opgeven kun je doen door een mail
te sturen naar het volgende emailadres: rondjekunst@hotmail.com.
Vermeld daarbij welke kunstvorm je
uitoefent, je adres, telefoonnummer
en eventueel een link naar je website.
Het kunstwerk van Oosterpoorter Frank Sciarone met zwaar materieel verplaatst (foto MvdF)

nieuwe fundering geplaatst. Binnen
een half uur stond het werk op de
nieuwe plek. Voor automobilisten
biedt het werk straks nog steeds
het vertrouwde beeld: het werk is in
dezelfde lijn ten opzichte van de weg
geplaatst als eerst.

en voor iedereen. Doe dus mee en
meld je aan! Heb je hulp nodig bij het
gebruik van de website?

MvdF

Neem in dat geval contact op met je
Stip in de buurt (www.stip-groningen.
nl) of informeer naar een Humanitasvrijwilliger (050-3126000) die bij je
langs kan komen.

HELP ELKAAR VIA
WEHELPEN.NL

Zij kunnen je helpen om je hulpvraag
of -aanbod te plaatsen en om je
hulp te organiseren via de digitale
agenda.

Met elkaar, voor elkaar. Dat is het
motto van de stad Groningen.Wij als
stadjers helpen en ondersteunen
elkaar. In onze stad is noaberschap
gewoon en vanzelfsprekend. Voorwaarde is dat we elkaar durven te
vragen en weten te vinden. Dat kan
nu ook op een digitale manier met de
website WeHelpen.nl.
WeHelpen.nl biedt mensen de mogelijkheid om hun deskundigheid, hulp
of talent zichtbaar te maken. Stadjers
die hulp vragen, kunnen hierop reageren of hun eigen vraag plaatsen.
Zo maken we samen een digitale
marktplaats van vraag en aanbod,
waarbij de massa maakt dat het
werkt. Dit noemen we Noaberschap
op een eigentijdse Groningse manier.
Meedoen aan WeHelpen is gratis

OPROEP AAN ALLE
CREATIEVE GEESTEN UIT
ONZE WIJK
Lijkt het je leuk om jouw werkplaats,
atelier, muziekstudio aan huis voor
één middag open te stellen voor
publiek en op die manier jouw creativiteit te delen met anderen? Geef je
dan op voor het evenement dat we
volgend voorjaar organiseren voor en
door onze wijk: dans, muziek, poëzie,
literatuur, theater, beelden of schilderijen, alle vormen van kunst zijn
welkom!
Voor muzikanten van pop- of klassieke muziek is er hoogstwaarschijnlijk de mogelijkheid om in een echte
6

Het laatste nieuws over dit evenement plaatsen we steeds in de
Oosterpoorter!
Jos Jansen op de Haar
Anton Scheepstra
Lilian Zielstra
Els Wiering

ZAKENNIEUWS

SALON KOP
TOT TEEN
Aan de Mauritsstraat 25
hebben Saretha en Aafke de nieuwe salon Kop
tot Teen geopend. U kunt bij hen uw
haar laten knippen of verven, maar u
kunt er ook terecht voor een uitgebreide voetbehandeling.
Of zoals ze het zelf zeggen: “Team Kop tot Teen
staat voor vakmanschap,
persoonlijke verzorging
in een prettige sfeer
waarin iedereen zich thuis voelt”.
Maak vandaag nog een afspraak via
www.1afspraak.nl/kop tot teen of via
www.koptotteen.nl
of bel:
KOP (Saretha): 06-53384684
TEEN (Aafke): 06-13738308

HALLOWEEN

SPOOKTOCHT IN HET STERREBOS SUCCESVOL
In het vorige nummer van uw
favoriete krant is er al uitgebreid
over geschreven: na enkele jaren
van afwezigheid vond vrijdag 30
oktober jl. weer de jaarlijkse Halloween spooktocht in het Sterrebos plaats. Met dank aan het KCO
(Koop Centrum Oosterpoort), het
Buurtoverleg en vele enthousiaste
vrijwilligers is dit topevenement
weer nieuw leven in geblazen.
En hoe! Op de Borgmanschool was
het dagenlang het gesprek van de
dag. Mede dankzij de prachtige affiche van Ruurd de Boer stroomden de
aanmeldingen bij mede-organisator
Simon de Vries binnen; uiteindelijk
gaf een recordaantal van 120 kinderen zich op om samen te griezelen in
het Sterrebos.
Plaats delict: het geheel in bloedige
stijl aangeklede café Merleyn aan
de Meeuwerderweg. Al om 18 uur
gonsde het van de opgewonden

verwachting. De band was aan het
inspelen, achter de bar werden de
acteurs geschminkt. Buren liepen af
en aan met pannen pompoensoep,
pasta, kannen warme chocolademelk
en vulden bekertjes ranja.
De vuurkorf werd aangestoken,
Peter Ribberink van Merleyn reed de
(twintig, vrijwillige!) acteurs naar het
Sterrebos en vanaf 19 uur druppelden de eerste opgewonden kinderen
binnen. Deze werden meteen op pad
gestuurd met de opdracht: over het
spoor, rechtsaf naar het cruiseschip
van DUO en daar het Sterrebos in,
volg de waxinelichtjes.
Als alle ‘kleuters van de basisschool’
allemaal op pad zijn – sommigen
gaan zelfs voor een tweede ronde
– meldt ook de (prachtig uitgedoste)
nieuwe lichting brugpiepers zich. Hier
is geen ouderbegeleiding gewenst,
uitgelaten begeven ook zij zich op het
griezelpad.

7

EN WAT VOND MEN ER VAN?

Nadie (6 jaar): “Jaaaaaaa, het was
super spannend”. Moest je huilen?
“Nee hoor, maar mama wel!” Bo (10
jaar) op de vraag welke act het spannendst was. “Chuckie! Die was echt
vet!”
Peter (43 jaar) ietwat aangeslagen:
“Zo! Het is echt donker daar!” Vrijwillige acteurs Victor en Lisa (bij terugkomst, nastuiterend van de adrenaline): “Wat was het gaaf om te doen!”
De brugpiepers: “Nee hoor, het was
niet eng maar wel enorm chill!” En
snel renden ze weg voor een tweede
ronde.
De conclusie is helder: het was een
fantastisch evenement en laten we er
(opnieuw) een jaarlijkse traditie van
maken!
PF (foto's EWD)
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COMMUNITY ART & MUSIC PROJECT – CULTUUR WEKEN
Het Community Art & Music project is een initiatief waarbij drie van de
belangrijkste centra van de Oosterpoortwijk betrokken zijn: het Prins
Claus Conservatorium, de Borgmanschool en het Poortershoes. De
nadruk ligt op het creëren van een gemeenschappelijk platform voor de
verschillende disciplines, waarbij artistieke en culturele krachten binnen
de wijk worden gecombineerd en/of samengevoegd.
Het project begint met een drie weken durend programma (30 november tot en met 19 december), waarin
overdag optredens en workshops
voor de kinderen van de Borgmanschool gegeven zullen worden en ’s
avonds concerten in het Poortershoes, voor iedereen die belangstelling heeft. De avondconcerten in
het Poortershoes worden verzorgd
door internationale studenten van
het Prins Claus Conservatorium, zij

zullen traditionele muziek ten gehore
brengen.
Ons team bestaat uit docenten en
alumnistudenten van het conservatorium, maar ook studenten van de
Sociale Studies van de Hanzehogeschool. Dit is een geweldige aanvulling op de organisatie van het project,
omdat we rekening houden met de
dynamiek van de wijk en die proberen te gebruiken bij het project zelf.

Meer informatie zal binnenkort worden aangekondigd via Facebook en
de websites van
CONTACT POORTERSHOES

http://www.poortershoes.nl/

CONTACT BORGMANSCHOOL

http://www.aosnoord.nl/index.php/
asd/scholen/de-borgmanschool
PROGRAMMA

3-12-2015 Roemeense muziek
10-12-2015 Muziek uit het MiddenOosten
17-12-2015 Griekse Muziek
Entree € 3
Locatie: Poortershoes, Oosterweg
13, 9724 CA Groningen

NIEUWE RUBRIEK

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
Van Albertstraat tot Zuiderpark
Wie weet nog wie H.L.Wichers was? En
Sophia? Hoe komt de Schans aan zijn
naam en weten we wie Reinier Muller
was? Vlogen er alleen meeuwen door
de Meeuwerderweg en brak er ooit een
grote brand uit in de Brandenburgerstraat? Wat hadden Anna en Alexander samen? Een poëtische rubriek
waarin de namen van de straten van
de Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie
en de Kop van Oost verklaard worden
door Arjen Boswijk en bewoners van de
verschillende straten. Meedoen? Meld
je aan: h.a.boswijk@gmail.com

Foto Evelien Brak
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SOCIAAL TEAM VAN START VOOR OOSTERPOORTERS
Sinds 1 september kunnen alle Oosterpoorters terecht bij het Sociaal
Team in de Rivierenbuurt. Wat doet een Sociaal Team? We vroegen het
aan Afsaneh Moghadam die daar als opbouwwerker aan de slag is gegaan.
MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR

Afsaneh: “We willen dat iedereen
veilig woont in een prettige buurt.
Maar soms hebben mensen hulp
nodig, bijvoorbeeld om hun financiën op orde te houden, of als hun
gezondheid minder wordt. En als we

eerste keer met twee medewerker bij
mensen thuis. Samen kijken we naar
de situatie en bespreken wat hun
vraag is. Wij kijken naar wat mensen
kunnen en willen, en wat ze nodig
hebben om zelf verder te kunnen. Wij
doen het met elkaar en voor elkaar.”

op kantoor zit, doe ik iets niet goed.
Ik wil snel mensen en organisaties
leren kennen, zodat we elkaar weten
te vinden. Dat hoeft niet alleen te
zijn om problemen op te lossen. Het
is net zo belangrijk dat we leuke
dingen met elkaar doen. Als iemand
een idee heeft om zijn eigen straat of
buurtje leuker te maken, kan ik kijken
of er andere mensen mee willen
doen. Ik werk bijvoorbeeld samen
met een school die meer met mensen uit de wijk wil doen. Daar kan ik
als opbouwwerker bij helpen.”
MENSEN BEDOELEN HET GOED

“Ik kom oorspronkelijk uit Iran. Daar
kennen we een echte ‘wij-cultuur’,”
vertelt Afsaneh. “Van mijn moeder
leerde ik dat bijna alle mensen het
goed bedoelen. Ik geloof dat als je
met een open houding naar mensen
kijkt en ze vertrouwt, dat iedereen
elkaar wel wil helpen. We moeten er
alleen voor zorgen dat mensen die
zorg of hulp nodig hebben ergens terecht kunnen. We moeten het samen
met elkaar regelen.”
ACHT WIJKEN

Afsaneh Moghadam voor het Poortershoes (foto JvdB)

horen dat iemand zich zorgen maakt
over de buurvrouw, dan bekijken we
wie er kan helpen om boodschappen te doen of gewoon een praatje
te maken. Ook voor meer ingewikkelde problemen kunnen bewoners
bij ons terecht. In het Sociaal Team
zitten medewerkers van diverse
organisaties met een eigen specialisme, bijvoorbeeld verslavingszorg
of psychiatrie. Meestal komen wij de

VEEL OP PAD

We spreken met Afsaneh in het Poortershoes af. “Ik fiets de afgelopen
weken heel wat af,” lacht ze. “Eerder
werkte ik in een team in Beijum, dat
deel van de stad ken ik goed. De
Oosterpoort en omgeving is nieuw
voor mij. Daarom ga ik overal kijken
en spreek ik met zoveel mogelijk
mensen buiten ons kantoor in het
Talmahuis af. Als ik de hele week
10

In de hele stad werken Sociale
Teams. Het Sociaal Team Rivierenbuurt is er voor de bewoners
van acht wijken: Oosterpoort, de
Meeuwen, Herewegbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt,
Zeeheldenbuurt en de Rivierenbuurt.
In de Oosterpoort hield vroeger een
maatschappelijk werker spreekuur.
De laatste jaren niet meer. Afsaneh:
“Nu kunnen Oosterpoorters bij het
maatschappelijk werk terecht bij het
Sociaal Team Rivierenbuurt. Daarom
ben ik blij dat de wijkkrant aandacht
aan ons team besteedt. Iedereen
moet ons weten te vinden.”
Het Sociaal Team Rivierenbuurt is
te vinden in het Talmahuis, Merwedestraat 54. Open van maandag t/m
vrijdag van 9:00-17:00 uur.
Telefoon: 050-3676400. Email:
sociaalteamrivierenbuurt@
wij.groningen.nl. Website:
www.wij.groningen.nl
YvM

ouders zaten op de binnenvaart. In
de wintermaanden lagen wij vaak in
Groningen en ging ik naar de Schippersschool in het gebouw waar nu
het Poortershoes zit. Mijn klas zat in
hetzelfde lokaal waar nu de spelletjesmiddagen worden gehouden. Ook
mijn man was schipper. Hij voer met
een olietanker over de Rijn. Toen we
kinderen kregen zijn we in Groningen
gaan wonen omdat wij niet wilden dat
zij naar een internaat zouden moeten. Mijn man was dan weken weg
en dan weer een periode thuis. Na
zijn veel te vroege overlijden ben ik in
Groningen blijven wonen”.

Gerard Joling en Gordon komen naar de Oosterpoort (foto Televizier)

GEER EN GOOR OP ZOEK NAAR EEN
HOBBY IN HET POORTERSHOES
Het is echt waar. De dolkomische heren komen hier een aflevering van
hun programma ‘Geer en Goor zoeken een hobby’ opnemen. Dat gaan
ze doen samen met Klaasje Smit en Grietje Bakker.

Het is niet de eerste keer dat Grietje
Geer en Goor gaat ontmoeten: “Een
jaar of acht geleden was ik mee met
een reisje langs de Rijn. Onverwacht
kwamen ze aan boord.
Voor hun programma Geer en Goor
over de vloer staken ze hun handen
uit de mouwen. Ze serveerden eten
en drinken samen met de bediening
en ’s avonds organiseerden ze spelletjes zoals een bingo. Van dat reisje
heb ik nog een foto overgehouden

Grietje vertelt dat ze groot fan is van
Gerard Joling en Gordon: ”Elke week
pluis ik de TV-gids uit. Zodra ik zie
dat er een programma van Geer en
Goor komt, streep ik dat aan. Dat wil
ik beslist niet missen. Mocht ik echt
wat anders hebben, dan gaat de
videorecorder aan. Ik vind hun humor
geweldig. Als Goor weer een opmerking maakt, is Geer niet de enige die
in zijn bekende lachbui uitbarst. Ook
ik lig dan dubbel!”.
Toen Grietje tijdens haar vaste
spelletjesmiddag in het Poortershoes inschrijfformulieren zag liggen
waarmee ze zich kon aanmelden
voor hun nieuwe programma, hoefde
ze dan ook niet lang na te denken.
Ze schreef zich in en werd tot haar
verrassing benaderd door de redactie
van het programma. “Er zijn inmiddels twee dames bij mij thuis geweest om kennis te maken. Er is een
filmpje opgenomen en ze wilden weten wat mijn hobby’s zijn. Natuurlijk
vind ik de spelletjesmiddagen in het
Poortershoes leuk, maar van oudsher
zijn mijn hobby’s zingen en varen. Ik

Grietje Bakker is blij met de komst van de jolige mannen (foto EWD)

heb wel veertig jaar in verschillende
shanty- en amusementskoren gezongen. Door omstandigheden is dat
opgehouden, maar daar zou ik graag
weer mee verdergaan. Het varen is
mij met de paplepel ingegoten. Mijn
11

waar ik samen met Geer op sta. Ik
ben heel benieuwd wat er nu gaat
gebeuren. Ik verheug me er in ieder
geval zeer op!”
Ellen Westerveld

CRYPTOFILIPPINE 24
1. Zij hebben deze puzzel gegarandeerd nog nooit eerder geprobeerd op te lossen. (8+9)
2. Door David Bowie geproduceerde robot. (11)
3. Geschikt om rock-’n-roll suïcide mee te plegen. (8)
4. De zandloper is tegenwoordig weer zeer populair.
(10)
5. Schetsboek. (12)
6. Te zien op een beroemd schilderij van Eerelman. (9)
7. Om het voorgerecht mee te klutsen. (10)
8. Knoopsgat? (6)
9. Draait het rad twee keer rond. (5+5)
10. Wat je hier leert is niet echt. (13)
11. Weinig flexibele kerel. (7)
12. De dames hangen er een beetje opgeprikt bij. (6)
13. Modieus hondje. (11)
14. Uitvinder van de elektrische auto? (5)
15. Activiteit van een transportband. (7)
16. Het militaire apparaat? (3+7)

1

3
2

2

8

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde vakjes een verwijzing naar de actualiteit.
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters.
De oplossing moet uiterlijk op zondag 29 november 2015 binnen zijn
bij de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 24. Mailen
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw e-mailadres. Coop Meeuwerderweg neemt contact op met
de winnaar. Het vermelden van uw
straatnaam wordt ook zeer op prijs
gesteld. De winnaar ontvangt een
gevulde boodschappentas ter waarde
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van € 20,-, ter beschikking gesteld
door Coop Meeuwerderweg.
Oplossing Cryptofilippine de Luxe
23 - Halloween
1. Verkleedkist 2. Aanbellen 3. Bloeddoorlopen 4. Gruwelijk 5. Vampiers 6.
Spinnenvrees 7. Web 8. Skeletbouw
9. Pompoen 10. Amerikanisering 11.
Kuddegeest 12. Spooktocht 13. Bezemkast 14. Nachtmerrie 15. Ogenzwart 16. Masker 17. Feestdag 18.
Killer 19. Demonteren.
De oplossing is: DE DUIVEL MAG
HET WETEN.
De winnaar is Wil Frikken uit de Lodewijkstraat. Gefeliciteerd!

DECEMBER 2015: DAVID BOWIE IS
Vanaf 11 december 2015 is de succesvolle tentoonstelling David
Bowie is te zien in het Groninger Museum.
De tentoonstelling is het eerste internationale overzicht van de uitzonderlijke carrière van David Bowie, één van de meest baanbrekende en invloedrijke artiesten uit deze tijd. Meer dan 300 objecten uit
het David Bowie Archief, waaronder handgeschreven songteksten,
originele kostuums, fotografie, ontwerpen van bijvoorbeeld albums,

DEZE CRYPTOFILIPPINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

en zeldzaam materiaal van de afgelopen 50 jaar zijn voor het eerst
samengebracht.
De tentoonstelling startte in 2013 in het Victoria en Albert Museum
in Londen en was daar bijna zes maanden te zien. Het trok daar
ruim 300.000 bezoekers. De tentoonstelling reist via onder andere
Toronto, Sao Paulo, Chicago, Parijs en Melbourne naar het Gronin-

Foto’s Brian Duffy (links) en Greg
Gorman via Photobucket.com

ger Museum, wat de laatste plaats zal zijn waar David Bowie is te
zien is.
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BOTE
DE
JONG
MARKANT SCHRIJVER,
DICHTER EN VERTALER

In een mooi appartement aan de
Meeuwerderweg tref ik socioloog,
dichter, schrijver en vertaler Russisch Bote de Jong (1934). Hij is
lang werkzaam geweest als docent
sociologie en maatschappijleer,
maar tegenwoordig is hij vooral
dichter, schrijver en vertaler.
Bote vertelt dat hij in de stad sociologie gestudeerd heeft. “Ik ben in 1967
doctorandus geworden.” Daarna is hij
lange tijd leraar geweest.
Hij was twintig jaar verbonden aan de
pedagogische academie als leraar
maatschappijleer. En hij werkte nog
op een paar andere plekken als leerkracht, onder meer in een psychiatrische kliniek en bij de detailhandelsschool.

Bote de Jong in café de Beurs met eredoctoraat (foto EB)

VASTE PLEK IN CAFÉ DE BEURS

Tegenwoordig is Bote vooral actief
als schrijver, dichter en vertaler. Veel
van zijn schrijfwerk verricht hij op
een bijzondere plaats. “Bij café de
Beurs heb ik een Poesjkin-tafeltje. In
de zomer ga ik daar drie keer daags
naar toe en in de winter twee keer.
Oud-premier Lubbers heb ik daar ook
ontmoet.”

Bote heeft vier dichtbundels uitgebracht. De eerste was ‘Letters als
stofjes aan de weegschaal’ (1993).
Daarna volgden ‘Stralende parels in de nacht’
DE ONZICHTBARE WERKELIJKHEID
(1996) en ‘Tussen gisteren en morgen’ (1998).
De grot van ons bestaan
En zijn meest recente
bundel is ‘Het is een
weerspiegelt op haar wanden
de schaduwen van ginds
komen en gaan waar
wordt eenmaal kristallijn
we ook staan’ (2015). In
deze bundel staat ook
het gedicht ‘De onzichtAl wat voor de mens zichtbaar is
bare werkelijkheid’, wat
is slechts flauwe schijn
van wat het oog nog niet kan zien
u elders op deze pagina
De mens wordt in de waarneming bedrogen
vindt. De bundel is verkrijgbaar bij boekhandel
Een rechte stok lijkt in het water gebogen
Godert Walter, in de
Eens zal de ultieme openbaring
Oude Ebbingestraat.
in het leven van de mens belanden
zolang zal hij moeten leren leven
LIEFDE VOOR RUSLAND
achter beklemmende wanden
Bote heeft een bijzondere band met Rusland.
Bote de Jong
“Ik heb gedichten van
de dichter Poesjkin en
verhalen van Tsjechow
16

vertaald. Op grand van die vertalingen kreeg ik een uitnodiging uit
Sint-Petersburg om daar aan het
Russian Language Center colleges
te volgen. Ik heb het diploma behaald
en in 2012 kreeg ik een eredoctoraat van dat instituut vanwege mijn
vertalingen.” Hij is al drie keer in SintPetersburg geweest. “Ik heb daar
de witte nachten meegemaakt. Dan
wordt het niet donker omdat de zon
niet ondergaat.”
NIKOLAJ BERDJAJEW (1874-1948)

Momenteel werkt Bote aan een
biografie van de Russische filosoof
Berdjajew. “Berdjajew leunt aan
tegen pessimisme ten aanzien van
de cultuur en hij betrekt dit ook op de
Westerse wereld. Oswald Spengler
kwam met zijn boek ‘Der Untergang
des Abendlandes’ dichtbij Berdjajew.
Vrijheid en creativiteit staan bij hem
hoog aangeschreven. Deze moet je
niet ondergeschikt maken aan de
politiek. Zijn belangrijkste waarden
waren waarheid, liefde en goedheid.”
We kunnen dus weer een mooi boek
tegemoet zien.
Ten slotte wil Bote nog een ding kwijt.
“Ik leef in God, Nederland en Oranje,
met alle franje daaromheen.”
Was getekend: Bote de Jong.
Chris van Boetzelaer

WELKOM NIEUWE BUREN
Je eigen huis ontwerpen: wie wil het nou niet? Voor de een betekent het
de mogelijkheid zijn leefomgeving net even iets anders in te richten dan
dat van de familie Doorsnee. Anderen krijgen eindelijk de kans de Mecanodromen of Legofantasieën uit hun kindertijd de 21ste eeuw binnen te
schieten. Welkom in het tijdperk van het nieuwe wonen, waar duurzaamheid en eigenzinnigheid hand in hand gaan, maar ook oude waarden als
collectiviteit en buurtzin weer van stal worden gehaald.
Bovenstaande lijkt een ronkende
reclametekst van een projectontwikkelaar, maar in het echt is het een
tamelijk accurate omschrijving van de
plannen van het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) Europapark dat aan de Linie dertien woningen gaat bouwen. Hoe je zoiets doet
wordt toegelicht door de voorzitter
van de vereniging Hans Koenders en
de betrokken architect Haiko Meier
van bureau ONIX.
WAAR GAAT HET OVER?

Het gaat dus om dertien nog te
bouwen woningen op het gebied dat
hieronder is aangegeven. Het idee
om je eigen huis te ontwerpen komt

nieuwe bewoner iets gemakkelijker
ideeën vanuit hun hoofd visualiseren.
Daarnaast is het een mooie manier
om te leren omgaan met beperkingen. De woningen mogen bijvoorbeeld niet hoger worden dan drie
gestapelde basisvormen.

DE VERENIGING CPO EUROPAPARK

Als duidelijk wordt dat er veel belangstelling is voor het samen bouwen
van woningen naar eigen ontwerp,
wordt de vereniging CPO Europapark opgericht. De grond waarop
gebouwd moet worden is voor
driekwart eigendom van Menzis. De
rest is van de gemeente Groningen.
Als beide partijen niet ongenegen
zijn te verkopen wordt een architect
aangezocht om de aspirant bouwers
te ondersteunen. Het wordt Haiko
Meijer van ONIX NL. Saillant detail is
dat Meijer zelf ook in de Linie woont
en daarnaast ook een van de dertien
toekomstige bewoners is van de
nieuw te bouwen panden.

Plaats voor nieuwe blokkendozen (foto HM)

WOONWENSENENQUÊTE

Het CPO heeft alle toekomstige
bewoners een enquête laten invullen,
waarin zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Het gaat dan om zaken
die binnen het al eerder vormgegeven casco gerealiseerd dienen te
worden: kamers, keuken, vloeren,
ramen. Ook hier geldt: maximale
vrijheid met behulp van een aantal geselecteerde opties. Zo zijn er
bijvoorbeeld een aantal voorgeselecteerde ramen/kozijnen waaruit kan
worden gekozen. Deze manier van
werken drukt de kosten behoorlijk.
Wat dat betreft is er niks veranderd
met vroeger. De basissetjes Lego
waren ook aanmerkelijk goedkoper
dan de unieke steentjes die hoorden
bij model ‘brandweerwagen met
zwaailicht en uitschuifladder’.
BOUWEN

De nieuwe huizen worden met basisvormen gevisualiseerd (foto Haiko Meijer)

van een aantal mensen die al in de
Linie woont en waarvan sommigen
hun huidige woning ook al zelf hebben ontworpen, samen met architecte Moriko Kira. Dit smaakt blijkbaar
naar meer.
Ook is het zo dat de woonwensen
van deze groep voor een deel alweer
zijn veranderd.

LEGO

Architect Meijer bedenkt een simpel
plan om de nieuwe bouwers te assisteren bij het ontwerpen van hun woning. Hij laat een aantal basisvormen
maken waarmee de bewoners hun
toekomstige huis kunnen legoën. Het
werken met deze basisvormen heeft
een aantal voordelen. Zo kunnen de
17

Het is de bedoeling dat eind 2016
wordt begonnen met de bouw, maar
eigenlijk is er nu al sprake van een
hechte groep buren. Elke bewoner
zit in minimaal één van de vijf commissies van het CPO: de bouw-, de
ontwerp- of bijvoorbeeld de financiële
commissie. Of de commissie duurzaam/energie/groen. Het tekent de
bewoners dat het duurzaamheidsaspect een belangrijke rol speelt. Het
heeft ook een praktisch en financieel
voordeel. Kun je mooi in één keer
voor dertien huishoudens zonnepanelen kopen!
Klaas Kloosterman
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BOE

Heer / Dame in het verkeer
Het stemt haar wel eens verdrietig
hoe mensen zich gedragen in het
verkeer. Bij de kruispunten waar alle
fietsers gelijk groen hebben? Maak
je borst maar nat als je oud bent of
een handicap hebt, hier gelden de
regels van de jungle. Snelheid in de
gehele Oosterpoort 30 km per uur?
De gemiddelde automobilist heeft er
geen boodschap aan.
Het zebrapad op de Meeuwerderweg
bij de Coop? Fietsers voelen zich niet
geroepen om te stoppen voor wie
de euvele moed heeft hier de straat
over te steken. Dat dit niks te maken
heeft met sociale klasse, opleiding of
opvoeding blijkt wel op deze mooie

zonnige dag. Toevallig ontmoeten
ze elkaar in de fietsenstalling. De
nieuwe HR manager en zij.
Omdat ze dezelfde kant op moeten,
fietsen ze samen een stukje vanaf
de Euroborg naar de Esperantoweg.
Vlak voor de Frontier komt er een
busje aan van rechts en ze remt een
beetje af. Haar nieuwe collega fietst
druk kwebbelend door, ter hoogte
van het busje draait ze het hoofd
vragend naar haar om.
Zelf kijkt ze ietwat beschaamd naar
de chauffeur van het busje die lachend zwaait dat ze voor kan gaan.
“Wat deed je nou?” vraagt de nieuwe

PRIVÉ COLLECTIE
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HR manager als ze weer naast elkaar fietsen.
“Afremmen voor dat busje dat van
rechts kwam,” antwoordt ze ietwat
bedremmeld.
“Oh, ok, echt waar? Moet dat?”
Ze knikt bevestigend.
“Hoezo dan, omdat het een busje is?”
Perplext kijkt ze haar hoogopgeleide
collega aan.

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 Imke Hakkens (20). Imke is
derdejaars econometrie. De Brabantse koos na een open dag van
de universiteit bewust voor Groningen. “In Tilburg was de sfeer
toch wat minder. Groningen leek
me een fijne studentenstad en dat
blijkt ook zo te zijn.” Nu is ze hard
aan het werk voor het tentamen
numerical methods. “De laatste van
dit blok. De rest van de week heb ik
dan gelukkig vrij.” Imke woont met
een huisgenoot op de hoek van de
Mauritsstraat en de Mauritsdwarsstraat.
HOE LANG WOON JE HIER?

“Ruim tweeënhalf jaar. Vanaf het
moment dat ik in de stad ging studeren. Ik woonde in Eersel, vlakbij
Eindhoven. Mijn ouders hebben dit
huis gekocht. Deze wijk sprak ons
meteen aan. We hebben ook in de
buurt van het Zernike-terrein gekeken, maar dat leek minder gezellig
dan hier. Eerst had ik helemaal niet
door dat ik zo dicht bij het station zit.
Dat is ook heel praktisch. En vlakbij
het centrum.”
HEB JE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

“Hier woonde vroeger een stel. Mijn
vader heeft het huis wat aangepast
zodat je hier met twee studenten kunt
wonen. Er kwam een extra muurtje in
de vroegere woonkamer. Nu gebruiken we de keuken als gezamenlijke
woonkamer en is het andere deel
mijn kamer. Verder hebben we veel
geschilderd en de muren gesausd.
En mijn vader heeft dubbel glas
geplaatst.”

MIS JE OOK IETS IN DE WIJK?

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DIT
HUIS?

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

“Nee. Ik geloof dat het huis begin
vorige eeuw gebouwd is.”
WAT VIND JE VAN DE WIJK?

“Heel gezellig. Ik leer de stad nu
steeds beter kennen en ik heb het

Imke Hakkens op de hoek van de Mauritsstraat en de Mauritsdwarsstraat (foto MvdF)

idee dat de Oosterpoort een van de
leukste buurten is.”
“Nee.”

“In ieder geval zolang ik hier studeer.
Daarna weet ik niet waar ik terecht
kom. Maar ik woon hier heel fijn, het
was ook prettig dat ik meteen ergens
een plek had waar ik niet meer weg
hoefde.”
21

GA JE VEEL OM MET DE MENSEN IN
DE BUURT?

“Nee. Ik ken eigenlijk alleen de bovenbuurvrouw, we zitten met elkaar
in de Vereniging van Eigenaren. En
mijn vrienden wonen allemaal meer
in het centrum of richting Zernike,
dus hier in de buurt heb ik nog niet
veel mensen leren kennen.”
MvdF
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

LET’SGRO

16 nov Concert & Masterclass Jonathan Kreis-

Zaterdag 14 november MCNOLIA, aanvang

de Stichting Groningen3P0, mede opgericht

berg (elektrische gitaar) – Jazz AE Zaal

22:30 uur, gratis. Zondag 15 november

door Marco Agema, heeft de ambitie om

Prins Claus Conservatorium 14:30-16:00 uur

AFRIKA JAM PARTY, 19:30: gratis.

Groningen in 2025 CO2-neutraal te heb-

toegang.

ben. Tijdens het Let’sGro festival kan je op
zaterdag 21 november REFLECTIONS soul

zaterdag 21 november van 10:00-11:30 uur in

17 nov Voorspeelavond Viool – Klassiek

aanvang 22:30 uur toegang gratis. Zondag-

Huis de Beurs kennis maken met de stichting.

AE Zaal Prins Claus Conservatorium 19:30

middag 22 november AFRIKA JAM CAFÉ.

Aanmelden kan via info@groningen3p0.nl of

toegang gratis.

06 51000901
18 nov Lunchconcert – Klassiek AE Zaal Prins

Elke zondagmiddag is er vanaf 16:00 uur tot
21:00 uur een AFRIKA JAM PARTY, m.m.v.

SPEELTUINVERENIGING

Claus Conservatorium 12:45 uur toegang

diverse muzikanten (doe mee!). Er is een DJ

Iedere maandag klaverjassen en sjoelen aan-

gratis.

die de pauzes vult met Africanroots en in de

vang 20:00 uur er kunnen nog leden bij. Dins-

achterzaal kunt U heerlijk Afrikaans eten voor

dag tafeltennis club aanvang 20:00 uur. Ben je

18 nov Voorspeelavond Docent Muziek AE

slechts 5 euro. De toegang is gratis.

16 jaar of ouder dan kun je nog lid worden.

Zaal Prins Claus Conservatorium 19:00 uur

Zaterdag 28 november MANNEN MET

Laatste dinsdag van de maand creatieve club

KLEINTJES Ukelele orkest aanvang 22:30 uur

aanvang 20:00 uur ook hier kunnen nog men-

22 nov Koffie Klassiek: Het Prins Claus

toegang gratis. Zondagmiddag 29 november

sen bij. Woensdag om de week bingo aanvang

Conservatorium presenteert…Gitaar De

AFRIKA JAM CAFÉ.

20:00 uur. 1e donderdag van de maand koppel

Oosterpoort, Het Café 11:30 uur toegang

toegang gratis.

kaarten. 2e donder dag bloemschik club. 1e

€ 12,50 t/m 29 jaar € 7,50 (incl. pauzedrankje)

CBK

zaterdag van de maand kinderdisco van 18:45

Kaarten via De Oosterpoort.

DUBBELTENTOONSTELLING MR. MUSTAFA

uur tot 21:00 uur.
16 nov Concert & Masterclass Paul Bollenback

& VICE VERSA
In Mr. Mustafa is het werk van Jimi Kleinbrui-

Sint Nicolaas middag op zondag 22

(elektrische gitaar) – Jazz AE Zaal Prins Claus

nink het uitgangspunt. Samen met Mark Bak-

november aanstaande voor leden van de

Conservatorium 14:30-16:00 uur toegang

ker en Jan Blank, maakt hij onder de naam Mr.

speeltuin.

gratis.

werk. In Vice Versa brengen Alida Everts en

Voor verder info J. Tammes 06-44050961 of

25 nov Voorspeelavond Koper – Klassiek AE

Jet van Oosten twee afzonderlijk gemaakte

jtammes1@home.nl

Zaal Prins Claus Conservatorium 19:00 uur

Mustafa een installatie met bestaand en nieuw

toegang gratis.

werken samen in een ruimte. In de installatie
die zo tot stand komt, ontstaat een wisselwer-

POORTERSHOES

king: in Van Oosten’s gehaakte vloerobject

INTRODUCTIECURSUS ARBEIDS- EN OR-

26 nov Zangavond – Klassiek AE Zaal Prins

zit de kleur van de florale vormenwereld van

GANISATIEPSYCHOLOGIE (4X)

Claus Conservatorium 19:30 uur toegang

Everts. Beide tentoonstellingen zijn te zien t/m

Op donderdag 26 november van 20-22 uur

gratis.

6 december 2015.

start in het Poortershoes deze korte introductiecursus. Werk is een groot onderdeel van het

27 nov Voorspeelavond Viool – Klassiek AE

WILDVANG

leven van tegenwoordig, daarom is het een

Zaal Prins Claus Conservatorium 19:30 uur

Zaterdag 12 december vindt in het Centrum

zeer interessant onderwerp. In deze cursus

toegang gratis.

Beeldende Kunst (CBK) een nieuwe editie

wordt er gekeken naar hoe de situatie op het

van Wildvang plaats, een event dat de spot-

werk geoptimaliseerd kan worden. Er worden

30 nov Concert & Masterclass JorisTeepe

lights richt op het talent van Groningen. Met

interessante onderzoeken besproken, zoals de

(contrabas) – Jazz AE Zaal Prins Claus Con-

beeldende kunst, poëzie, muziek en deejays.

Hawthorneexperiments of de toepassing van

servatorium 14:30-16:00 uur toegang gratis.

Tijdens Wildvang wordt bovendien bekendge-

de Big Five persoonlijkheidseigenschappen op

maakt wie dit jaar het Hendrik de Vriesstipen-

de werkvloer. Ook bespreken we bijvoorbeeld

1 tot en met 4 dec Kamermuziekweek: Prince

dium winnen. Op deze editie o.a. optredens

leiderschapsstijlen, intelligentie, werkprestaties

Claus & the chamber of music – Klassiek AE

van Inge van Calkar, de winnaar van de POP-

en het effect training hierop.

Zaal Prins Claus Conservatorium 12:30 &
19:00 uur toegang gratis.

Groningen Talent Award 2015 Vikings in Tibet,
de Groningstalige band Swinder, stadsdichter

Docente is Myrthe Jonker, een jonge maar

Kasper Peters en de winnaar van het Andrea

ervaren en gedreven psychologiestudente.

2 dec Lunchconcert De Oosterpoort – Klassiek

Elkenbrachtfonds René van Munster samen

Eigen bijdrage € 20. Opgave via buurtcentrum-

De Oosterpoort, Het Café 12:00 uur toegang

met Bram Terra. De winnaars van het Hendrik

poortershoes@gmail.com

gratis.

Vlaplif, exposeren hun werk. Wildvang begint

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

BUURTOVERLEG

om 17:00 uur in het CBK aan de Trompsingel.

16 nov Masterclass Daniël Lanthier – Klassiek

Het Buurtoverleg vergadert iedere twee maan-

Vrij toegang, meer info en timetable vind je op

AE ZaalPrins Claus Conservatorium 14:00-

den in het Poortershoes, aanvang 20:00 uur.

www.cbkgroningen.nl.

17:00 uur toegang gratis.

Geplande data: 30 november.

de Vriesstipendium 2014, Iris de Groot en
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