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STERRENKIJKEN

Staren naar de oneindige sterrenhemel stemt al gauw melancholiek. 
Zeker als dat gebeurt op een donkere dag in december en een kerst-
boom behangen met afbeeldingen uit het bijna verstreken jaar je tege-
moet flonkert.

Je gedachten gaan naar de oude panden aan de kop van de 
Meeuwerderweg. Nog niet zo lang geleden waren daar de cafés Cheers 
en De Kleine Oosterpoort gehuisvest. Ze zijn niet meer. Als volgend jaar 
een start wordt gemaakt met de nieuwbouw van het conservatorium, zal 
de entree van onze wijk een andere uitstraling krijgen… Ook denk je aan 
de Wicherstraat, waar momenteel kabels en leidingen worden getrokken 
ter voorbereiding van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Gaat deze 
weg met zijn verdiepte ligging en beplante deksels ons inderdaad brengen 
wat de projectgroep belooft? Razen we straks veilig met een auto van Sixt 
door de verdiepte Ring en kunnen wij daarboven aangenaam verpozen 
in het Zuiderplantsoen dat de Linie en de oude Oosterpoort weer met 
elkaar verbindt? Of zullen wij de critici van deze grote ombouw achteraf 
gelijk moeten geven en spijt hebben dat we niet eerder in actie zijn 
gekomen… En de bollen die geplant zijn in het grasveld bij de Palmslag. 
Zullen zij straks mooi afsteken tegen Trompborg die een functie krijgt als 
jongerenhuisvesting? 

We zullen zien wat de toekomst brengt en lopen eerst wat feestjes af. In 
de Oosterpoorter van januari kunt u ongetwijfeld lezen over Geer en Goor 
in het Poortershoes, de eindejaarsbijeenkomst van stadsdeel Zuid en de 
nieuwjaarsborrel van de Barkmolenstraat. Misschien kijken we onderweg 
wel even omhoog. De piek van de jaarlijkse meteorenzwerm de Geminiden 
is bij het verschijnen van deze Oosterpoorter alweer voorbij, maar met 
of zonder vallende sterren wenst de redactie u mooie en gezellige 
feestdagen, een heel goed en gezond 2016 en natuurlijk:

Veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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bUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde 
die te maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Zon-
der te pretenderen volledig te zijn houden wij u met dit korte verslag op 
de hoogte. Maandag 30 november was er weer een buurtoverleg in het 
Poortershoes.

Te gast waren Afsaneh Moghadam, 
opbouwwerker Sociaal Team Rivie-
renbuurt en studenten van de Han-
zehogeschool. Met Afsaneh heeft u 
in de vorige Oosterpoorter al kennis 
kunnen maken. Elders in dit num-
mer doet ze verslag van de onlangs 
gehouden buurtlunch. De studenten 
waren aanwezig om hun te houden 
onderzoek toe te lichten. Daarover 
leest u meer in het kader. 

HALLOWEEN EN LOKALE MUNT
Natuurlijk kwam ook de Halloween-
party aan de orde. Honderdtwintig 
kinderen hebben daaraan deelge-
nomen. Een groot succes dat voor 
herhaling vatbaar is. Vermoedelijk 
wordt een consumptie dan nog 
steeds in euro’s afgerekend, want de 
invoering van een lokale munt zit er 
wat de ondernemers betreft voorlopig 

niet in. Niels Bosman, die via veran-
derlabs050.nl in Groningen bezig is 
met de ontwikkeling van een lokale 
munt, peilde bij het Buurtoverleg de 
belangstelling hiervoor. Die was ge-
ring: de ondernemers vrezen dat de 
invoering van zo’n munt teveel extra 
werk oplevert. 

VEILIGHEID EN LEEFbAARHEID
Een ander Veranderlab met een con-
crete vraag is Veranderlab Veiligheid. 
Ondanks dat de meeste Groningers 
zich bijna overal en altijd veilig voe-
len, is dat Veranderlab op zoek naar 
plekken waar dat niet het geval is. 
Mocht u zo’n plek weten, stuur dan 
een mail aan Ritzo ten Cate via Rit-
zotencate@gmail.com. Dat veiligheid 
en leefbaarheid ook internationale 
aandacht heeft, blijkt uit het EU on-
derzoek naar ‘Community Policing’. 

Via dit onderzoek moet antwoord 
komen op de vraag hoe de burgers 
uit de 21e eeuw samenwerken met 
een moderne overheid. Wat is er nu 
en in de toekomst voor nodig om 
met moderne middelen (bijvoorbeeld 
sociale media) samen te werken aan 
leefbaarheid en veiligheid? Op http://
vicesse.eu/survey/index.php/948395/
lang-nl kunt u de Nederlandse 
enquête openen. U kunt daar uw 
mening geven over de interactie tus-
sen de politie, burgers, de gemeente 
en andere partners die samen met u 
werken aan een veilige buurt. 

De vergaderdata voor 2016 zijn vast-
gesteld op: 25 januari, 21 maart, 30 
mei, 27 juni, 26 september, 31 okto-
ber, 28 november. Allemaal om 20:00 
uur in het Poortershoes. Wilt u ook 
eens bij het Buurtoverleg aanschui-
ven, dan bent u van harte welkom. 

Het Buurtoverleg wenst u fijne feest-
dagen en een heel goed 2016!

EWD

OPROEP INITIATIEVEN 
ENERGIE EN 
DUURZAAMHEID

De gemeente Groningen wil in 2035 
energieneutraal zijn. Om dit te kun-
nen bereiken wil zij graag weten wat 
er op het gebied van Energie en 
Duurzaamheid speelt in de wijk en 
wie de aanjagers van de projecten 
zijn. De gemeente is van plan om in 
het begin van het nieuwe jaar (om-
streeks eind januari) een bijeenkomst 
te houden waar al deze stadsinitia-
tieven bij elkaar worden gebracht. Dit 
om eens te kijken waar iedereen ei-
genlijk mee bezig is, wat de toekomst 
zal brengen, tegen welke problemen 
men oploopt, hoe we elkaar kunnen 
helpen en hoe de gemeente hierbij 
een eventuele rol kan spelen. 

Daarom wil de gemeente graag we-
ten welke initiatieven er zijn binnen 
de wijk. En wie daarvan de voorzit-

GEMEENTE- EN bUURTNIEUWS
met

ONDERZOEK LEEFbAARHEID 
OOSTERPOORTbUURT
Studenten van de Hanzehoge-
school doen onderzoek naar de 
leefbaarheid in de Oosterpoortbuurt. 
Bij dit project wordt de wisselwer-
king tussen mensen in relatie tot de 
gebouwde omgeving op het niveau 
van een stadswijk bestudeerd. 

Het doel hiervan is om de leef-
baarheid te optimaliseren. Door 
gebruik te maken van creatieve 
onderzoeksmethoden ontwerpen zij 
een oplossing in de vorm van een 
advies. 

UITNODIGING 
“Wij zijn Wouter Schra, Julia 
Klaassens, Glenn Sibon en Vera 
Blaauw, studenten van de Han-
zehogeschool. Wij nodigen u van 
harte uit voor de eindpresentatie 
van dit onderzoek. Er zal worden 
ingegaan op wat wij hebben ge-

daan gedurende het onderzoek en 
natuurlijk de uitkomsten hiervan. 
Heeft het eventueel gevolgen voor 
uw buurt en misschien dus wel voor 
u? Of misschien heeft u vragen 
betreffende het onderzoeksresul-
taat. Deze feestelijke afsluiting zal 
plaatsvinden in week 4 van januari 
in het buurtcentrum ‘Poortershoes’. 
Datum en tijd worden nader bekend 
gemaakt op de website van De 
Oosterpoorter. 

Schiet u nu ineens een goed idee, 
toevoeging of tip te binnen dan 
wordt dat met veel waardering via 
onderstaand emailadres bij ons 
ontvangen. Lijkt dit u dit alles inte-
ressant? Wij zijn erg enthousiast en 
kijken er naar uit om u te ontmoe-
ten bij het Poortershoes. Graag tot 
ziens in januari!”

Vera Blaauw 
v.blaauw@st.hanze.nl
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ters, aanjagers en/of deskundigen 
zijn. Het kan ook gaan om reeds 
afgeronde projecten. Wilt u ook 
uitgenodigd worden voor de bijeen-
komst, dan kunt u zich aanmelden bij 
Groningen Geeft Energie (Gemeente 
Groningen). Contactpersoon is Jan-
Willem Brontsema. Zijn mail: Jan-
Willem.Brontsema@groningen.nl zijn 
telefoon: 06 44746003 

VERDIEPTE LIGGING 
ZUIDELIJKE RINGWEG 
(ZRW): WAT ZIJN DE 
CONSEQUENTIES VOOR 
DE OOSTERPOORT EN DE 
LINIE?

De uitvoering van de aanleg van een 
nieuwe Rijksweg dwars door de stad, 
komt dichterbij. De samenwerkende 
overheden onder leiding van Rijks-
waterstaat, de Provincie en Gemeen-
te, doen er alles aan om u, bedrijven, 
bewoners en instellingen te doen 
geloven, dat het er beter, sneller op 
wordt. 

De nadelen en de grote risico’s wor-
den ook helderder. In geld en bereik-
baarheid, maar ook door toename 
van luchtverontreiniging en toename 

van veiligheidsrisico’s door een te 
smalle tunnel waar gevaarlijk verkeer 
doorheen moet. Er zijn geen vlucht-
stroken en met 80 kilometer per 
uur raast het verkeer langs elkaar. 

Hier hebben ook bewoners van de 
Oosterpoort en de Linie straks mee 
te maken. Op www.aanpakringzuid.
nl ziet u wat u terug krijgt voor een 
doorgaande rijksweg dwars door de 
stad, de kap van 1350 monumentale 
bomen in talud, Sterrebos en Pa-
piermolenpark, een drie meter hoge 

muur dwars door de speelweide, het 
verdwijnen vele loop- en fietstunnel-
verbindingen en een belangrijke 
water- en vaarverbinding (door het 
afdammen voor de komende hon-

derd jaar van het Oude Winschoter-
diep, zie www.oudewinschoterdaipo-
pen.nl). 

Daarom pleit Groningen Verdient 
Beter ZRW voor het stoppen met 
alle werkzaamheden. Het omleggen 
en vernieuwen van kabels, leidingen 
en rioleringen tot er een beter plan 
is. Met een diepere tunnel en betere 
aansluitingen bij het Europaplein. En 
aquaducten bij Julianaplein en in het 
Oude Winschoterdaip.

Doe met ons mee en geef u op. Mail, 
bel, schrijf aan uw favoriete politieke 
partij in de Gemeenteraad, Provinci-
ale Staten en in de Tweede Kamer. 
Adressen en mailadressen van 
kamerleden, statenleden, gemeente-
raadsleden kunt u krijgen als u een 
mailtje stuurt naar groningenver-
dientbeter@gmail.com. Op 28 of 29 
januari van 19.30-21.30 uur houden 
wij een informatieve wijkvergade-
ring in het Poortershoes. U bent van 
harte uitgenodigd en in de volgende 
Oosterpoorter vindt u daarover meer 
informatie. Een mooi uiteinde en tot 
ziens op onze buurtbijeenkomst.

Vereniging Groningen Verdient BeterFantastisch gezellige Sint Maarten in de Parkhorn (foto Ron Pechler)

De Zuidelijke Ringweg loopt dwars door Oosterpoort en de Linie heen (foto Apple Kaarten)

INGEZONDEN
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RONDJE KUNST 

Op zaterdag 21 mei a.s. wordt voor 
het eerst ‘Rondje Kunst’ in de wijk 
georganiseerd. Alle kunstenaars van 
de Oosterpoort, de Meeuwen, de Li-
nie en Kop van Oost kunnen dan hun 
atelier openzetten voor het publiek. 
Dus ben jij beeldend kunstenaar, 
muzikant, schrijver/dichter, danser, 
theatermaker, etc. geef je dan nu op 
via rondjekunst@hotmail.com. 

In het volgende nummer van De 
Oosterpoorter meer aandacht voor 
dit initiatief. 

VOOR EN DOOR ELKAAR

Op donderdag 26 november is door 
het Sociaal Team Rivierenbuurt 
samen met buurtcentra en politie de 
eerste buurtlunch in Poortershoes 
georganiseerd. De leden van het So-
ciaal Team, een aantal wijkbewoners 
en verschillende organisaties waren 
aanwezig. We hebben tijdens het 
eten van een kop soep kennis met 
elkaar gemaakt en gesproken over 
een aantal zaken. 

bUURTLUNCHES
Het idee van een buurtlunch is 
ontstaan toen het Sociaal Team haar 
intrek nam in MFC De Stroming in 
de Rivierenbuurt. Onder het werk-
gebied van het Sociaal Team Rivie-

renbuurt vallen ook andere wijken, 
bijvoorbeeld. de Oosterpoort, Gruno-, 
Zeehelden- en Badstratenbuurt, 
Laanhuizen en Stadspark. Om de 
bewoners van deze buurten beter te 
leren kennen is het idee ontstaan om 
maandelijks op diverse plekken een 
buurtlunch te organiseren, samen 
met bewoners. Op die manier krijgt 
iedereen de kans kennis te maken 
met elkaar en met het Sociaal Team 
en andere wijkwerkers (bijvoorbeeld.
de wijkagenten en de stadsdeelbe-
heerder), dus kortom gezellig met 
elkaar aan tafel onder het genot 
van een – betaalbare – lunch! Wil je 
meedenken en meedoen om dit idee 
verder vorm te geven? Of wil je meer 
informatie hierover? Bel of mail naar 
de opbouwwerker van het Sociaal 
Team Rivierenbuurt: afsaneh.mogha-
dam@wij.groningen.nl telefoon 06-
25635815. Of als je eerst een kijkje 
wilt nemen, ben je van harte welkom 
bij de tweede buurtlunch, die gepland 
is op donderdag 28 januari in buurt-
centrum Stadspark, Lorentzstraat. 
Voor meer info over Sociaal Team zie 
de vorige Oosterpoorter of gemeen-
te.groningen.nl/wij-teams-en-sociale-
wijkteams.

Afsaneh Moghadam, opbouwwerker 
sociaal team Rivierenbuurt

FLEURIGHEID AAN DE PALMSLAG
Op vrijdag 13 november hebben een aantal buurtgenoten bloembollen geplant op het grasveld 
aan de Palmslag. De Gemeente ondersteunt dit initiatief en stelde een bollenmengsel ‘bijenmix’ 
beschikbaar dat bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit (foto Audrey Janga).

Sinterklaas is op bezoek geweest bij de Speeltuinvereniging (foto Jan Tammes)
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Wie veel in de buurt van de woon-
schepen bij het Zuiderpark loopt 
of vaak de Oosterbrug gebruikt 
om naar de binnenstad te gaan, 
loopt de kans om de twee man-
nen op straat te ontmoeten. Ze 
laten meestal een paar kleine witte 
hondjes uit en groeten iedereen 
vriendelijk. 

De redactie was benieuwd wie dit 
eigenlijk zijn. We vroegen of ze mee 
wilden werken aan een interview. Dat 
wilden ze! Dankzij de broers Wolter 
en Harm Bouland weten we nu weer 
een beetje meer van de geschiede-
nis van de Oosterpoort. En van het 
familieleven op een Gronings binnen-
vaartschip.

LEREN EN WERKEN
“Toen we jong waren kwamen we 
met onze ouders overal: Amsterdam, 
Den Bosch, Maasbracht en de Albas-
serwaard bijvoorbeeld, maar ook in 
België. We waren binnenvaartschip-
pers. We gingen maar drie maand 
per jaar naar school: naar de schip-
persschool Admiraal de Ruyter. Met 
ons gezin voeren we door het hele 

land. Met Kerst kwamen we altijd 
naar Groningen, in maart vertrokken 
we weer,” vertelt Harm. Wolter: “De 
rest van het jaar hielpen we mee aan 
boord, er was van alles te doen. De 
leerplicht werd niet zo streng gecon-
troleerd als nu. We zijn misschien 
niet zoveel naar school gegaan, maar 
we hebben aan boord veel geleerd. 
We kunnen onze schepen nu zelf on-
derhouden, we schilderen, timmeren 
en lassen alles zelf.” De broers doen 
nog steeds veel samen en trekken 
iedere dag met elkaar op. “Maar we 
wonen niet samen, hoor. Dat moet 
ook niet, hè?”, glimlacht Harm.

DE JONGE JAREN
“Groningen is onze thuishaven. Mijn 
vader zei altijd: Ik wil nergens anders 
begraven worden dan in Gronin-
gen. Dat is ook gebeurd. Zelf ben ik 
geboren in de Oosterparkwijk. Op 
het schip, dat lag toen in het Eems-
kanaal,” vertelt Harm. Wolter is in het 
ziekenhuis geboren: “We schelen 
zeven jaar. Ik ben de oudste en het 
was toen nog gebruikelijk om met 
een eerste kind in het ziekenhuis te 
bevallen, gewoon voor de zekerheid. 

Dat is allemaal goed gegaan.” De 
broers hebben veel voetsporen in de 
Oosterpoort liggen. Toen ze nog naar 
de lagere school gingen, kochten ze 
snoep bij bakker Wolters in de kop 
van de Oosterpoort of bij sigarenhan-
delaar Jan de Jonge. Schooldirecteur 
Kes Bosma kwam ze met de bus 
halen om naar school te gaan en 
gymnastiek volgden ze in het lokaal 
bij de Parklaan. Dat is afgebroken 
om plaats te maken voor de nieuwe 
seniorenwoningen van Patrimonium. 
Harm: “Als je terugkijkt, zijn dit ei-
genlijk de mooiste jaren van je leven. 
Op het moment zelf, besef je dat zo 
niet. We hebben geen foto’s uit die 
tijd. We stonden nooit stil bij wat we 
deden of wie we waren.”

DE ELISAbETH W
“We hebben nu ieder ons eigen 
schip. Onze schepen liggen langszij 
van het oude vrachtschip van mijn 
vader, de Elisabeth W. De W staat 
voor Willem, zo heette mijn vader,” 
vertelt Harm. “Eerder hadden we een 
schip dat Elisabeth heette, daarna 

SCHIPPERS IN DE OOSTERPOORT

(vervolg op pagina 9)
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kochten we dit schip. Om verwar-
ring te voorkomen, noemden we het 
nieuwe schip Elisabeth W. Dat oude 
vrachtschip is al 43 jaar in de familie. 
Vroeger leefden we met zeven men-
sen in het kleine roefje. Nu woont 
onze moeder in het schip met twee 
zussen van ons. De ene zus doet 
wat in het onderwijs, de andere iets 
in een revalidatiecentrum. We zijn in 
totaal met vijf kinderen. We hebben 
nog een zus en die woont aan de 
andere kant van de stad, in Beijum. 
Daar zorgt ze voor haar kinderen. 
Onze vader is twee jaar geleden 
overleden. Afgelopen week is ook 

een tante van ons overleden, een 
zus van mijn vader. Die zijn eerder 
op dezelfde dag en op dezelfde plek 
getrouwd, we zijn een hechte familie. 
Zijn naam werd tijdens de begrafenis 
genoemd, dat was mooi. Maar het 
maakt ons ook weer wat verdrietig, 
omdat we hem moeten missen.”

DE GROOTSTE SCHIPPERSFAMILIE 
VAN HET NOORDEN?
“Laatst kwam iemand naar ons toe 
en die vertelde dat de Boulands de 
grootste schippersfamilie van het 
noorden is,” vertrouwt Harm ons toe. 
Wolter: “Dat zou in een boek gestaan 

hebben, maar we weten niet welk 
boek dat is.” Harm: “Daarom zijn we 
wat voorzichtig om dit te roepen, 
we weten het niet zeker. Het is ons 
verteld. We weten wel dat veel van 
onze familieleden schippers waren. 
Onze grootmoeder woonde bijvoor-
beeld midden jaren 90 ook in de 
Oosterpoort in een vrachtschip op 
het water, vlak voor het cultuurcen-
trum Oosterpoort aan de Trompsin-
gel. Ze is omgekomen bij een brand 
aan boord in 1996. Het Dagblad 
heeft daar toen over geschreven, je 
kunt het vast wel nazoeken. Het was 
triest nieuws voor ons. We zijn blij dat 
onze moeder nog leeft.”

THUIS IN HEEL NEDERLAND
“We zijn gewend om op een schip te 
wonen, we willen nooit in een ge-
woon huis wonen,” stelt Harm. “Nou, 
zeg nooit ‘nooit’, je weet niet hoe het 
kan lopen,” nuanceert Wolter. Maar 
de broers Bouland zijn het erover 
eens, het wonen op een schip geeft 
een gevoel van vrijheid: “Je kunt 
voor je gevoel ieder moment de 
trossen losgooien en wegvaren naar 
een andere plek. We voelen ons 
ook overal thuis. Waar we ook heen 
gaan, in iedere haven komen we 
oude bekenden tegen en weten we 
de bakker wel te vinden. Eigenlijk is 
heel Nederland ons thuis.”

HET GEHEIM VAN DE WITTE 
HONDJES
De broers laten samen vaak een 
roedel kleine witte hondjes uit in 
de Oosterpoort en omgeving. Dat 
waren er eerder vier. Vorig jaar is 
er eentje overleden. Wolter: “Dat 
was het oudste hondje, die is dik 14 
jaar geworden. Zij is in mijn armen 
dood gegaan. We lopen nu nog 
met een Chihuahua van 5 jaar, een 
Maltezer Leeuwtje van 6 jaar en 
een Pekineesje van 11 jaar. En nee, 
we nemen geen nieuwe. Deze drie 
kunnen nog wel even mee.” Na wat 
doorvragen horen we dat de hondjes 
eigenlijk helemaal niet van de broers 
zijn, hun zussen zijn de eigenaar. 
Harm grinnikt: “Ja, mijn broer en ik 
hebben helemaal geen honden, we 
laten ze alleen uit. Dat vinden we niet 
erg, het is best leuk om te doen.”

YvM

Schepen aan het Zuiderpark van schippers Bouland (foto’s Joost van den Berg)
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CIRKEL ROND AAN MEEUWERDERWEG
Het is in meer dan één opzicht een gedenkwaardig jaar voor Cathrien 
Post: zij en haar man Jules zijn 30 jaar bij elkaar, hun kwekerij De Ingen 
bestaat 20 jaar en de gelijknamige biologische kruidenierszaak ook al 
weer 10 jaar.

Dat kan een mens aan het mijme-
ren brengen – bijvoorbeeld over de 
grote rol van het toeval in het leven. 
Toeval was het dat Cathrien in 1979 
als student aan de Meeuwerderweg 
en daarna als vrijwilligster bij ‘Moe-
der Aarde’ belandde, de biologische 
winkel op de hoek van de Annastraat. 
Toeval dat ze jaren later zelf als 
biologisch winkelier terugkeerde op 
Meeuwerderweg nr. 70, het andere 
hoekje Annastraat. "Zo is de cirkel 
rond," stelt ze met enige verbazing 
vast.

ZELF PINDAKAASPOTTEN VULLEN
Dat er veel veranderd is, merk je aan 
Cathriens relaas over de early days 
van de biologische beweging en de 
alternatieve landbouw: “Mijn ouders 
hadden dus een huisje voor mij 
gekocht aan de Meeuwerderweg. Al 
gauw ging ik eens een kijkje nemen 
bij Moeder Aarde op nummer 68 en 
omdat ik mij altijd al interesseerde 
voor voeding, plant & dier en de 
natuur werd ik vrijwilliger. Die winkel 
werd gerund door een klein groepje 
enthousiastelingen. Alles werd on-
verpakt aangeleverd, zelfs de jam en 
de pindakaas, die we zelf in potten 
deden. Thee deden we over in zakjes 
van bruin papier, sticker erop en een 
handgeschreven aanduiding van de 
inhoud. 

Er werden nog haast geen biolo-
gische groenten verkocht, want de 
mensen haalden wat ze nodig had-
den uit hun eigen moestuin. Nee, de 
landbouw in Nederland en de con-
sumptie waren nog niet zo ‘geïndu-
strialiseerd’ als tegenwoordig, dus de 
noodzaak om je daartegen te verzet-
ten was misschien ook kleiner.” 

DE INGEN
Cathrien wilde er echter meer van 
weten, vooral over de herkomst van 
een belangrijk deel van wat we eten: 
de landbouw. En dus schreef ze zich 
in 1984 in voor de Biologisch-Dyna-

mische Landbouwschool in de buurt 
van Tiel. Dat was een werk-leerbedrijf 
in een oud landgoed waar werkelijk 
alle aspecten van de omgang met 
plant, dier, grond en duurzame groei-
bevorderaars in theorie en praktijk 
aan de orde kwamen.

Hier leerde ze ook Jules kennen, 
met wie zij na enige omzwervin-
gen in 1995 niet ver van de stad, in 
Westerbroek, een eigen biologisch 
tuinbouwbedrijf begon. In kwekerij 

De Ingen verbouwden ze 50 verschil-
lende groenten die ze aan de groot-
handel én in een stalletje aan de weg 
verkochten en later ook op de markt. 

Wat producten betreft had ze het nu 
voor elkaar, maar toen ze op eigen 
erf ook een piepklein boerderijwin-
keltje begonnen, merkte Cathrien dat 
ze ook graag meer onder de mensen 
wilde zijn.

TOEVAL
En dan komt het toeval weer om de 
hoek kijken: op een van zijn ritjes 
naar bakkerij De Terp ziet Jules in 
2005 het winkelpand op de hoek van 
de Albertstraat leeg staan. Cathrien 

Eerlijke, biologische producten in De Ingen (foto EB)
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grijpt de kans met beide handen aan 
en De Ingen als stadswinkel is een 
feit. Na twee jaar liep het huurcon-
tract daar af en eigenlijk wilde ze ook 
kleiner. Toen hoorde ze dat de spij-
kerbroekenhandelaar aan de Meeu-
werderweg (nr. 70) ging stoppen. Ze 
betrok het nieuwe pand en nu zit ze 
dus al 8 jaar naar volle tevredenheid 
op de straathoek tegenover de plek 
waar het 35 jaar geleden allemaal 
begon…

NIEUWSGIERIG?
Met een winkel waar je vrijwel alles 
kunt kopen dat op tafel komt – brood, 
melk, groente, fruit, vleeswaren, 
eieren, rijst en pasta. Heel gewone 
producten, maar wel eerlijk geprodu-
ceerd, op een locatie zo dicht moge-
lijk in de buurt. Cathrien doet er alles 
aan om het elitaire zweem dat er 
rond ‘biologisch’ hangt te verdrijven. 

Natuurlijk, de prijzen zijn niet die van 
de Megasuper en de Kiloknaller – 
maar de kwaliteit is een heel ander 
verhaal: haar producten stellen het 
zonder additieven, smaken beter en/
of zijn beter voor het milieu. “Ik ver-
wacht ook helemaal niet dat iedereen 

hier een boodschappenkar vol komt 
laden. Maar het zou leuk zijn als ook 
mensen die bewuste voeding niet 
van thuis hebben meegekregen wat 
nieuwsgieriger werden. Als ze over 
de drempel stappen en ik hen met 
één mooi product weer de deur uit 
kan laten gaan.”

Ach, nou ben ik vergeten haar te 
vragen wat ‘Ingen’ betekent. Maar 
het zal wel in Ter Laans Groninger 
woordenboek staan – en anders ver-
telt Cathrien dat ook graag aan oude 
én nieuwe klanten.

Dirk de Rijk

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

De Ingen.. van alle markten thuis (foto EB)
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SKY-WATCHER IN DE LINIE
Peter Pulles heeft zolang hij zich 
kan herinneren een fascinatie voor 
sterren en planeten. Hij haalde als 
kleine jongen zijn informatie uit de 
bosatlas en bibliotheekboeken en 
bezat al vroeg een kleine telescoop 
waarmee hij op het garagedak van 
zijn ouderlijk huis sterren en plane-
ten kon bekijken. Nu, op 53-jarige 
leeftijd, is Peter de trotse eigenaar 
van een heuse sterrenwachtkoepel 
met telescoop op het dak van zijn 
huis in de Linie. 

PRIVÉ STERRENWACHTKOEPEL
Op heldere avonden zit amateur-
astronoom Peter Pulles regelmatig 
onder zijn duurzame prefab koepel-
tje: doorsnee circa 3 meter, hoogte 2 
meter 20. Het dak van de koepel kan 
voor de helft open en via wieltjes 360 
graden ronddraaien zodat hij precies 
het deel van de hemel kan bekijken 
dat hij zien wil. In het midden staat 
een joekel van een telescoop: de 
Sky-Watcher Professional, die zowel 
handmatig als met een afstandsbe-
diening ingesteld kan worden. 

Ook met behulp van speciale com-
puterprogramma’s kan de telescoop 
worden aangestuurd. Als Peter zelf 
niet kan waarnemen kan hij des-
gewenst via deze programma’s de 
telescoop volautomatisch opnames 
laten maken en deze later terugkij-
ken.

AARDSE ZAKEN
De aanschaf en plaatsing van het 
hele geval inclusief wenteltrap 
had nogal wat voeten in aarde. Er 
moesten vergunningen worden 
aangevraagd bij de gemeente. Het 
dak werd geïnspecteerd, bepaalde 
voorwaarden moesten worden 
gecheckt. Omwonenden hoeven 
niet bang te zijn voor gluren lacht 
Peter, de telescoop staat daarvoor te 
hoog en die hoek kan hij niet maken. 
Bovendien ligt Peters’ belangstelling 
toch echt in de ruimte, bij de plane-
ten en sterren, nog steeds benieuwd 

naar wat hij tegenkomt. Onder goede 
omstandigheden, dat wil zeggen een 
heldere en transparante hemel en 
weinig warme, trillende lucht is het 
een feestje. Vanaf deze plek heeft 
hij al prachtige foto’s kunnen maken 
van de maan waarop messcherpe 
contouren te zien zijn van het maan-
landschap. De telescoop vergroot 
maximaal 300 keer en Peter is er 
dan ook bijzonder blij mee. Fotograaf 
Joost en ik mochten ook even door 
de lenzentelescoop van Peter kijken. 
Een lampje op een hoog gebouw 
veraf dat met het blote oog nauwe-
lijks te zien was sprong levensgroot 
in beeld. 

ONVERGETELIJKE WAARNEMINGEN
Peter heeft tien jaar lang voor een 
sterrenkundevereniging astrovakan-
ties georganiseerd naar Zuid Frank-
rijk. Daar mochten zij onder meer ge-

bruik maken van enorme telescopen 
en met name de aanblik van Satur-
nus maakte diepe indruk. De ringen, 
kleuren en details, van miljoenen 
kilometers afstand ineens zo dichtbij 
te zien… Peter straalt ervan. 

In Arizona bij Flagstaff (USA) heeft hij 
onlangs de beroemde sterrenwacht 
bezocht die ooit de planeet Pluto ont-
dekte, ook een prachtige ervaring!

MILJOENEN KILOMETERS EN 
LICHTJAREN
Peter ervaart mede dankzij zijn hob-
by hoe kort wij stervelingen leven in 
de onmetelijke en tijdloze ruimte. Net 
als de rest van de mensheid wordt 
hij geconfronteerd met allerlei aardse 
zaken en ergernissen, zoals in de file 
staan. Maar deze zet hij dan al gauw 
af tegen de grootsheid en leeftijd van 
de kosmos. Tegelijkertijd maakt Peter 

De maan (foto’s astrofotograaf Peter Pulles)
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zich wel degelijk zorgen over hoe wij 
onze unieke planeet behandelen. Net 
als de bekende Nederlandse astro-
nauten Wubbo Ockkels en André 
Kuipers pleit hij voor behoedzaam 
omgaan met de aarde.

TIPS VOOR (bEGINNENDE) 
AMATEURASTRONOMEN
Als amateur-astronoom kan je het 
beste bij het begin beginnen. Ga 
naar de publiekssterrenwachten en/
of sterrenkundige verenigingen bij 
jou in de buurt. Bestudeer de maan 
met een verrekijker die je op een 
statief vastmaakt of die op een tafel 
of muurtje steunt, koop een ster-
renkaartje, kijk naar Google-Sky. En 

download apps, met SkyVieuwFree 
richt je je iPad of iPhone op de hemel 
en via de camera kan je live op je 
scherm zien naar welke sterrenbeel-
den en planeten je kijkt. Ook mooi 
en leerzaam zijn de apps Sky Orb, 
GoSkyWatchP en Moon Globe.

Peter kwam op school ooit een 
medeleerling tegen die ook een 
telescoop bleek te hebben, een le-
venslange vriendschap en gedeelde 
belangstelling was het aangename 
vervolg. Zoek dus je gelijkgezinden 
op!

Allerbelangrijkste voor een goede 
amateur-astronoom is dat je nieuws-

gierig bent! Koop niet hals over kop 
een telescoop. Verdiep je kennis en 
heb geduld. Leer de hemel kennen 
door je vertrouwd te maken met de 
sterrenbeelden. Ga eerst met het 
blote oog en een verrekijker aan de 
slag. Als je na een hele tijd het al-
lemaal nog prachtig vindt: tijd om een 
echt goede telescoop aan te schaf-
fen! 

Sterrenkijkers zijn er in soorten, 
maten en prijzen. Vraag altijd eerst 
advies aan een ervaren amateur-as-
tronoom, hij of zij zal je graag op weg 
helpen in de wondere wereld van de 
sterrenkunde!

Anke van den Brink

astronomie
Astronomie of sterrenkunde is de 
wetenschap die zich bezighoudt met 
de observatie en de studie van alle 
fenomenen buiten de atmosfeer van 
de Aarde. De astronomie bestudeert 
niet alleen sterren en sterrenstelsels 
in het heelal, maar ook de planeten 
van ons eigen zonnestelsel.

astrofotografie
Astrofotografie is een specialisme 
binnen de fotografie dat zich richt 
op het nemen van foto’s van objec-
ten aan de nachtelijke hemel, zoals 
planeten, sterren en zogenaamde 
deepskyobjecten.

Peter Pulles in zijn sterrenwachtkoepel in de Linie (foto’s Joost van den Berg)
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VERbOUWING PRINS CLAUS CONSERVATORIUM VAN START
De verbouwing van het Prins Claus Conservatorium gaat na de kerst-
vakantie officieel van start. BDG Architecten Ingenieurs Zwolle hebben 
een definitief ontwerp gemaakt dat nu officieel is goedgekeurd door alle 
betrokken partijen. 

Voor het ontwerp van de nieuwbouw 
lieten de architecten zich deels 
inspireren door de karakteristieke 
historische gevels die voorheen de 

toegang tot De Oosterpoortwijk mar-
keerden. De contouren van de oude 
gevels zijn straks in een modern jasje 
terug te vinden in de nieuwe gevel. 
Een ander opvallend element van de 
nieuwbouw is een luchtbrug tussen 
het conservatorium en het Tromp-
huis. Verder krijgt het conservatorium 
op de hoek van het pand een eigen 
Jazzclub en ook de klassieke con-
certzaal op de eerste verdieping krijgt 
een prominente plaats in de gevel.

De nieuwbouw geeft invulling aan de 
wens om meer studieruimte te creë-
ren en alle opleidingen van het Prins 
Claus Conservatorium weer onder te 
brengen in één gebouw. Daarnaast 
spelen het vergroten van de zicht-
baarheid en de herkenbaarheid van 
het conservatorium een grote rol. Om 
het profiel Muziek en Maatschappij 
beter tot uiting te laten komen is een 
meer open aanzicht van het gebouw 
noodzakelijk. De nieuwe open entree 
en een upgrading van het plein voor 
het conservatorium maken een inter-
actie met de stad en de wijk mogelijk. 

Gedurende de verbouwing worden 
omwonenden periodiek geïnformeerd 
via een huis-aan-huis verspreide 
nieuwsbrief. Ook kunt u vanaf janu-

ari terecht op de website via www.
hanze.nl/verbouwingpcc.

De oplevering van de nieuw- en 
verbouw aan de Veemarktstraat staat 
gepland voor juni 2017.

Copyright foto’s BDG Architecten 
Ingenieurs Zwolle

Doorkijk hal naar de balie

Hal

Jazzclub

Singelzaal
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1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

5 1 2 3 4

6 1 2 3 4

7 1 2 3 4

8 1 2 3 4

9 1 2 3 4

10 1 2 3 4

11 1 2 3 4

12 1 2 3 4

13 1 2 3 4

14 1 2 3 4

15 1 2 3 4

16 1 2 3 4

17 1 2 3 4

18 1 2 3 4

19 1 2 3 4

20 1 2 3 4

1. Helena Costa en Vera Pauw. (16)
2. Die waait niet uit Delfzijl. (15)
3. Bestuurders gaan hier hard én 

zacht op. (14)
4. Geen eenmanszaak. (13)
5. Producent van non-food? (12)
6. Hier geld opnemen is een trans-

parante aangelegenheid. (11)
7. Vormgeefsters. (10)
8. Conditie van een oermens. (9)
9. Hier in Parijs maar niet vandaag. 

(8)

10. Het is uitgesloten dat je vader dit 
was. (7)

11. Instelling waar je met 14 niets te 
zoeken hebt. (8)

12. Vedette die zich warm loopt. (9)
13. Vogelkijkers. (10)
14. (Niet) gebezigd door de beste 

stuurlui. (11)
15. Gaan ze buiten barbecueën, 

mogen ze niet meedoen! (12)
16. Geeft een luchtig uitzicht. (13)

17. Trekt vanuit Den Haag door het 
land. (14)

18. Ingewikkeld maar het is in orde. 
(15)

19. Die kinderen mogen de kroeg wel 
in. (16)

20. Tijdens de wedstrijden van Ajax 
tegen Feyenoord worden behoor-
lijk wat indianenverhalen verteld. 
(17)

C R Y P T O F I L I P P I N E  2 5

Na het 
correct invul-
len van de 
cryptofilippine 
leest u in de 
groene sterretjes 
een verwijzing 
naar de actualiteit. 
Dat is de oplos-
sing. Gelijke cijfers 
zijn gelijke letters. De 
oplossing moet uiter- lijk op 
maandag 4 januari 2016 binnen zijn 
bij de redactie van de Oosterpoorter, 

Oosterweg 13, 
9724 CA, Gronin-

gen o.v.v. Cryptofilip-
pine nr. 25. Mailen mag 

ook: oosterpoorter@gmail.
com. Let op! Vermeld bij uw 

inzending altijd uw e-mailadres. 
Coop Meeuwerderweg neemt con-
tact op met de winnaar. Het vermel-
den van uw straatnaam wordt ook 
zeer op prijs gesteld. De winnaar 
ontvangt een gevulde boodschap-
pentas ter waarde van € 20,-, ter 

beschikking gesteld door Coop 
Meeuwerderweg. 

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 24 
1. Absolute beginners 2. Transformer 
3. Bowiemes 4. Cultfiguur 5. Concep-
talbum 6. Hitparade 7. Avant-garde 8. 
Warhol 9. Rebel rebel 10. Kunstaca-
demie 11. Starman 12. Pin-ups 13. 
Trendsetter 14. Tesla 15. Tournee 16. 
Tin Machine.  
De oplossing is: BOWIE IN HET 
MUSEUM. De winnaar is Gabrielle 
van Rijswijk uit de Barkmolenstraat. 
Gefeliciteerd!
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Ook al is hij al enige jaren met 
pensioen, dat wil niet zeggen dat 
hij achter de geraniums zit. In-
ternet heeft geen geheimen voor 
hem, met veel plezier skypet en 
facebookt hij wekelijks met zijn 
kleinkinderen in brazilië en last 
van een generatiekloof, zoals zo 
veel van zijn leeftijdsgenoten, 
heeft hij niet. Althans, dacht hij. 
Tot voor kort.

Echter zijn daar nu de studenten van 
het Alfa college. Ook zij sporten op 
zijn sportschool. Een jaar geleden 
verkondigde hij nog opgewekt aan 
zijn collega sporters: “Ja, je kunt dan 
meteen gaan zeuren maar je kunt 
er ook van de positieve kant naar 
kijken; het zorgt wel voor leven in 
de brouwerij hier, een beetje reu-

ring tussen al die keurige mensen”. 
De laatste tijd merkt hij echter dat 
er ook aan zijn opgewektheid een 
houdbaarheidsdatum zit. Om in zijn 
sportschool te komen moet hij zich 
over een peukentapijt, door een muur 
van sigarettenrook en langs een berg 
lege zakjes en bakjes manoeuvreren. 
De vestigingsmanager van de Jumbo 
zou er graag iets aan veranderen, 
het hoofdkantoor echter heeft een 
andere mening. 

“Zeg gast, hoe gaat het met die 
f***ing b*tch van je? Is ze nou 
eigenlijk zwanger van jou of van 
die opa van d’r?”, hoort hij als hij 
twee leerlingen voorbij loopt. Bij het 
onbedoeld overhoren van dit goede 
gesprek voelt hij het plaatsvervan-
gend schaamrood naar zijn kaken 

trekken. Zijn tolerantiegrens is bereikt 
en hij doet navraag bij het Alfa col-
lege, het opvoedkundig instituut van 
deze jonge mensen. 

Helaas, ook de directie van het Alfa 
college neemt geen verantwoordelijk-
heid voor de entree. Het stuk asfalt 
onder overkapping tussen Alfacollege 
en ingang Jumbo / sportschool is 
niet de verantwoordelijkheid van de 
school maar van de gemeente, zijnde 
eigenaar van de grond.

Navraag bij de gemeente doet hem 
de handdoek in de ring gooien. Die 
paar sigaretjes en zakjes? Nee, 
volgens de gemeente is er absoluut 
geen probleem. 

ZAKENNIEUWS

xxxBoe

bOE

AUTOVERHUURbEDRIJF SIXT

Sinds februari dit jaar is autoverhuurbedrijf Sixt gevestigd aan Het Hout, 
in de ‘Kop van Oost’ (schuin tegenover Ikea). De Oosterpoorter sprak 
met vestigingsmanager Rick Sprenger.

Wij vroegen hem naar de geschiede-
nis van het bedrijf en waar de naam 
vandaan komt. “Het bedrijf is meer 
dan honderd jaar oud en van oor-
sprong een Duits familiebedrijf. Het is 
vernoemd naar de familie Sixt, het is 
dus geen bedachte naam.

Wij doen aan autoverhuur in zeer 
diverse categorieën. Grote, kleine en 
ook zeer exclusieve auto’s. Wij heb-
ben relatief veel luxe auto’s in ons 
assortiment. We verhuren ook vaak 

trouwauto’s.” Rick vertelt dat ze eerst 
aan de Bornholmstraat zaten. Over 
de reden voor de verhuizing zegt hij: 
“We wilden meer zichtbaarheid voor 
het bedrijf en beter bereikbaar zijn 
voor het openbaar vervoer. We zitten 
hier vlakbij het hoofdstation.” 

De klantenkring is deels zakelijk en 
deels particulier. De auto’s kunnen 
voor één dag maar ook voor meer-
dere weken aan een stuk gehuurd 
worden. “Wat de klant wil. Bestel-

auto’s kunnen ook voor één dagdeel, 
dat is vijf uur, worden gehuurd.”

MEERDERE LOCATIES
Vermeldenswaard is nog dat Sixt in 
Nederland zo’n vijftien vestigingen 
heeft in de grotere steden. “Dat geeft 
de mogelijkheid dat mensen hier de 
auto ophalen en hem achterlaten op 
een andere locatie.”

Tot slot vragen we hoeveel mensen 
er werken bij Sixt Groningen. “Wij zijn 
hier met zes werknemers, vier vaste 
krachten en twee op parttime basis.”

Chris van Boetzelaer

Sixt vestigingsmanager Rick Sprenger

Kleine en grote, exclusieve auto’s staan klaar voor verhuur (foto’s Joost van den Berg)
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KOEK OP DE HOEK

21

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met 
een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze 
wijk. In deze aflevering is dat bij Fenna Kleefman (58). Ze woont in het 
huis waar haar grootouders vroeger woonden, op de hoek van de Meeu-
werderweg en de Warmoesstraat. Fenna is regieverpleegkundige in het 
UMCG, op de afdeling neurochirurgie. 

HOE LANG WOONT U IN DIT HUIS?
“Nu veertien jaar. Heel bijzonder, ik 
zag in de krant dat dit huis weer te 
koop stond. Het was kort daarvoor 
verkocht nadat mijn oom eruit was 
gegaan. Hij trok in een seniorenwo-
ning en de eigenaar verkocht het. 
Maar het stond weer te koop en ik 
had sterk het idee dat dit geen toeval 
was. Nu móest ik het gewoon kopen. 
Het was ook zo rond toen.“

HEBT U VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
“Er is een nieuwe vloer ingekomen, ik 
heb dubbele beglazing laten plaatsen 
en alles is geverfd. En verder hoefde 
ik er niet veel aan te doen. Alle deu-
ren en veel authentieke elementen 
zitten er nog in, dat maakt het ook zo 
karakteristiek en sfeervol.“

KENT U DE GESCHIEDENIS VAN DIT 
HUIS?
“Het pand is gebouwd in 1934. Mijn 
grootouders waren de eerste bewo-
ners. Mijn moeder is hier opgegroeid. 
Toen ik klein was kwam ik hier na-
tuurlijk veel bij mijn opa en oma. Ze 
woonden op mijn route naar school, 
verderop in de straat. De Borgman-
school heette toen nog de Rijkens-
school. 

Mijn opa was Marten van Donderen, 
veel oudere mensen in de wijk ken-
nen zijn naam nog wel. Hij had een 
kolenhandel. Hiernaast was vroe-
ger nog een ruimte, daar kwamen 
mensen langs met de kolenkit om 
kolen te kopen. Kijk, daar in de hoek 
staat zijn bureau. Dat stond vroeger 
in de werkkamer, daaraan deed hij 

zijn administratie. Mijn opa en oma 
woonden hier met vier kinderen. We 
zitten nu in het deel wat de achterka-
mer was. Dit waren kamers en suite 
en hier sliepen mijn opa en oma. Mijn 
moeder sliep met twee zussen in de 
slaapkamer die achter in het huis zit.” 

WAT VINDT U VAN DE WIJK?
“Geweldig. Dit is ook altijd al een 
leuke wijk geweest. Als kind was het 
fijn om hier op te groeien. Wij woon-
den in de Van Sijssenstraat. Als het 
mooi weer was zette mijn moeder 
een tafel op de stoep, koffie erbij. Alle 
buren deden dat, het was altijd heel 
gezellig. En het is nu nog steeds een 
leuke wijk. En ideaal voor mij, ik fiets 
in 10 minuten naar mijn werk, je loopt 
zo de stad in, het station is vlakbij en 
je zit zo op de snelweg.”

MIST U OOK IETS IN DE WIJK?
“Een goede bakker zou fijn zijn.”

HEBT U EEN FAVORIETE PLEK IN DE 
BUURT?
“Ik vind de Meeuwerderweg nog altijd 
heel erg leuk. En de Sofiastraat, die 
is mooi en sfeervol. Met de prachtige 
tuin om de hoek, in de Mauritsstraat. 
Dat is een mooi stukje hier in de 
buurt.”

BLIJFT U HIER NOG LANG WONEN? 
“Het liefst wil ik hier nog heel lang 
blijven. Maar ik merk wel dat het hier 
drukker wordt. Het verkeer, mensen 
die op de stoep fietsen. Je wordt 
soms bijna van de sokken gereden 
als je hier de voordeur uitstapt.“

MvdF



22



2323

SERVICE

KROEG VAN KLAAS
ZATERDAG 19 DECEMBER 
DE ALLES DUT MIE ZEER BAND. Aan-
vang 22.30 uur. Toegang gratis.

ELKE ZONDAGMIDDAG
AFRIKA JAM PARTY. Aanvang 16.00-
21.00 uur. Afrikaans eten voor slechts 5 
euro. Toegang gratis.

DINSDAG 29 DECEMBER
Oudejaarsquiz. Nieuwsfeiten, anekdotes, 
sport, kunst, wetenschap, muziek en films 
(2015). Teams tot maximaal 5 personen. 

Deelname 2,50 p.p. Opgave via email:  
kroegvanklaasquiz@gmail.com. Aanvang 
20.00 uur.

EINDEJAAR
Op donderdag 31 december geopend en 
gratis toegang.

CbK
In de kerstvakantie (19 december tot en 
met 3 januari) geopend: woensdag tot en 
met vrijdag van 9.00-17.00 uur, zaterdag 
en zondag 13.00-17.00 uur. 

De Kunstuitleen is open van woensdag 
tot en met zondag van 13.00-17.00 uur. 

Op eerste en tweede kerstdag en oud- en 
nieuwjaarsdag is het CBK gesloten. Het 
Centrum voor Beeldende Kunst wenst u 
Fijne feestdagen!

KERSTWENS VAN SOCIAAL TEAM
Het Sociaal Team Rivierenbuurt wenst u 
prettige Kerstdagen en een goede jaar-
wisseling toe!

En... daarnaast 365 dagen veel geluk en 
veel plezier! 

POORTERSHOES
Het Poortershoes is gesloten vanaf vrij-
dag 18 december tot maandag 4 januari. 
We wensen iedereen fijne feestdagen.

NIEUWJAARSbORREL 
bARKMOLENSTRAAT
De feestcommissie van de Barkmolen-
straat wenst iedereen fijne feestdagen en 
een spetterende start van 2016! 

Om dit laatste luister bij te zetten zal 
er traditiegetrouw natuurlijk weer een 
nieuwjaarsborrel worden georganiseerd, 
te weten op zaterdag 9 januari van 16.00-
18.00 uur achter de (voormalige) Klap-
roos. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen. 
Dinsdag tafeltennis club. Er kunnen nog 
leden bij. Laatste dinsdag van de maand 
creatieve club. Ook hier kunnen nog 
mensen bij.

Woensdag om de week bingo 1e don-
derdag van de maand koppel kaarten. 2e 
donderdag bloemschikclub. Alle boven-
staande activiteiten: aanvang 20.00 uur 

Zaterdag 7 januari, kinderdisco van 18.45 
uur tot 21.00 uur.

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

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM: 
Elke maandag t/m vrijdag 12.45-13.15 
uur (met uitzondering van schoolvakan-
ties) gratis Jazz Lunchconcerten in het 
Grand Café van het Prins Claus Conser-
vatorium.

4 JANUARI 2016
Concert & Masterclass Conrad Herwig 
(trombone) - Jazz. AE Zaal, Prins Claus 
Conservatorium, 14.30-16.00 uur, toe-
gang gratis.

11 JANUARI 2016
Concert & Masterclass David Berkman 
(piano) - Jazz. AE Zaal, Prins Claus Con-
servatorium, 14.30-16.00 uur, toegang 
gratis.

13 JANUARI 2016
Lunchconcert Klassiek - Klassiek. AE 
Zaal, Prins Claus Conservatorium, 12.45 
uur, toegang gratis. Het programma wordt 
aan de zaal bekendgemaakt.

18 JANUARI 2016
Concert & Masterclass Don Braden (sax) 
- Jazz. Singelzaal, Prins Claus Conser-
vatorium, Radesingel 6, 14.30-16.00 uur, 
toegang gratis.

25 JANUARI 2016
Concert & Masterclass Todd Coolman 
(bas) - Jazz. Singelzaal, Prins Claus Con-
servatorium, Radesingel 6, 14.30-16.00 
uur, toegang gratis.

bUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere twee 
maanden in het Poortershoes, aanvang 
20.00 uur. Geplande data: 25 januari, 21 
maart, 30 mei, 27 juni, 26 september, 31 
oktober, 28 november. 
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