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HOOG EN DROOG

Na de verspreiding van het februarinummer bleef het oorverdovend 
stil. Raar, want meestal komen de eerste oplossingen van de crypto al 
binnen voordat de krant overal goed en wel op de deurmat ligt. 

Misschien had u geen tijd omdat u, geïnspireerd door de vele oproepen in 
het februarinummer, meteen aan de slag bent gegaan in een van de vele 
werkgroepen die onze wijk rijk is. Maar toen de inzendingen na een week 
eindelijk binnenkwamen, stond er opvallend vaak bij dat de crypto moeilijk 
was. Of dat zo is, geen idee. In ieder geval was het lastig om een link met 
de inhoud van de krant te ontdekken. De crypto ging over drukkunst en 
had moeten aansluiten bij een artikel over het afscheid van Hans Horn bij 
het Grafisch Centrum in de Warmoesstraat. 

Echter de praktijk is soms weerbarstig en er zijn veel redenen waarom er 
soms andere artikelen in de krant komen dan vooraf is bedacht. Hoe dan 
ook, in dit nummer kunt u alsnog lezen over het Grafisch Centrum. Let ook 
even op de foto’s van de mensen op de daken. Dat beeld zien we in de Ja-
cobstraat nog niet, maar feit is wel dat een deel van de Oosterpoort wordt 
geteisterd door wateroverlast. Op de nieuwe buurtapp Nextdoor werd er al 
het nodige over gezegd en de foto van de (plastic) eend in een tuin is via 
die app in deze krant beland. 

Waterbeheersing is sowieso een dingetje. Er wordt de komende tijd hard 
gewerkt aan een nieuw regenwaterriool tussen het cultuurcentrum De 
Oosterpoort en het Oude Winschoterdiep. Mocht u door de stremmingen 
besluiten om even niet de deur uit te gaan, dan is het misschien leuk om 
de nieuwe crypto eens te proberen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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MODERN OUDER WORDEN IN 
WOONLANDSCHAP DE LEYHOEVE
Tussen de Mediacentrale, de Eu-
roborg en het station, op de plek 
waar eerder het stadsstrand ge-
vestigd was, verrijst binnenkort 
woonlandschap de Leyhoeve; een 
complex met 285 appartementen 
voor 55 plussers die al dan niet 
zorg nodig hebben, met de service 
en voorzieningen van een 5-ster-
ren hotel. 

Het moet een plek worden waar 
mensen comfortabel kunnen wonen, 
zonder te hoeven verhuizen als ze 
op termijn hulpbehoevend worden. 

Initiatiefnemer van dit alles is de 
eigenaar van bouwbedrijf Roozen 

van Hoppe uit Tilburg. Hij ontmoette 
zijn jeugdliefde Heleen op 15-jarige. 
Jarenlang deelden zij lief en leed, 
totdat Heleen op een dag ernstig ziek 
werd. Op een gegeven moment had 
ze zoveel zorg nodig dat ze moest 
verhuizen naar een zorginstelling en 
werd hij ongewild gescheiden van 
zijn vrouw. Hij kon haar alleen nog 
bezoeken in een kille geïnstitutionali-
seerde omgeving. “Dat kan anders”, 
dacht hij, en ontwikkelde een nieuw 
concept dat uiteindelijk de Leyhoeve 
is geworden. Het eerste woonland-
schap de Leyhoeve is vorig jaar ge-
opend in Tilburg en Groningen volgt 
medio 2018. 

Het complex zal gaan bestaan uit 
200 appartementen en 85 zorgap-
partementen met allemaal een ruim 
balkon en een berging. Daarnaast is 
er een restaurant, grand café, zwem-
bad, moestuin en een parkeergarage 
voor zowel bewoners als bezoekers. 
De woningen variëren in grootte van 
65 tot 200 vierkante meter (balkon 
en berging niet meegerekend). Het 
complex is bedoeld voor moderne 
ouderen die zo lang mogelijk zelf-
standig willen wonen in een persoon-
lijke woonomgeving en zelf de regie 
in handen willen houden. Bewoners 
kunnen een beroep doen op allerlei 
vormen van zorg, zowel licht als zeer 
zwaar. De zorg wordt vergoed indien 
men daar normaal gesproken recht 
op heeft, wie geen zorg nodig heeft 
betaalt daar ook niet voor. Zo kunnen 
stellen met een verschillende zorg-
behoefte gewoon bij elkaar blijven 
wonen.

Meer info: www.leyhoeve.nl

CVL

KOM JE BUREN TEGEN 
OP NEXTDOOR!
In Nederland is onlangs Nextdoor 
geïntroduceerd. Nextdoor wordt 
ook wel het Facebook voor buren 
genoemd. In plaats van op vrienden 
richt Nextdoor zich dus op je buurt. 

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Impressie (www.leyhoeve.nl)

GOED IDEE VOOR UW WIJK?
Hebt u een goed plan of initiatief voor uw wijk? Maar lukt het u niet om 
het alleen uit te voeren? Neem dan voor hulp contact op met het ge-
biedsteam van uw wijk. Wijkwethouder Ton Schroor en het gebiedsteam 
horen graag wat bewoners willen doen om hun wijk mooier en leefbaar-
der te maken. 

Er zijn al veel initiatieven in het 
zuiden van de stad. Het is goed 
mogelijk dat nieuwe en al bestaande 
initiatieven samengebracht zullen 
worden. Graag kijkt en denkt het 

gebiedsteam mee op welke wijze de 
gemeente kan ondersteunen. 
Kijk daarvoor op gemeente.gro-
ningen.nl/goed-idee-voor-uw-wijk-
indienen.

Goede ideeën schieten uit de grond (foto gemeente Groningen)
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In de Oosterpoort is ook zo’n groep 
ontstaan. Bijna 100 Oosterpoorters, 
waaronder zo’n beetje onze hele 
redactie, zit al op Nextdoor. Doe 
ook mee. Op zo’n ‘buurtapp’ kun 
je van alles delen. Klussen doen 
voor/met elkaar, het uitwisselen van 
gereedschappen (vraag en aanbod) 
of samen activiteiten ondernemen. 
Vorige week gingen buurtbewoners 
en masse op zoek naar verdwenen 
kater Freek (ondertussen gelukkig 
weer thuis). Verder is een levendige 
discussie ontstaan over onder-
gelopen kelders in met name de 
Jacobstraat en over een eventuele 
relatie tussen de wateroverlast en de 
recente aardbevingen.

Kijk eens rond op Nextdoor en doe 
ook mee. De Oosterpoorter volgt wat 
er op deze app gebeurt en gaat er 
binnenkort uitgebreid over schrijven. 
Via onderstaande link kom je op de 
pagina. Je kunt dan lid worden en 
ook jouw buren weer uitnodigen. Tot 
ziens op nextdoor.nl.

LENTEKRIEBELS IN DE 
OOSTERPOORT: WIE 
DOET MEE? 

Dit jaar is de jaarlijkse Lentekriebels-
actie ten oosten van de Meeuwerder-
weg op zaterdag 9 april. Van 10.00 
uur tot 14.00 uur ruimen we met een 
groep buurtbewoners in ieder geval 
het zwerfvuil op in de straten tussen 
Winschoterdiep en Meeuwerderweg. 
Maar hoe meer mensen meedoen, 
hoe groter het gebied dat we kun-
nen aanpakken. Doe je mee? Na de 
koffie, thee en koek gaan we een 
paar uur aan de slag. De wijk is erna 

aan kant én je hebt weer een paar 
nieuwe buurtbewoners leren kennen! 

Aanmelden bij Mirjam van der Feen: 
mvanderfeen@gmail.com of via een 
berichtje op Nextdoor Oosterpoort-
buurt. Een briefje door de bus gooien 
bij Winschoterdiep 143 kan ook. 

Kijk voor meer informatie over de 
Lentekriebels-actie op: gemeente.
groningen.nl/minder-afval-dankzij-mij

OOK WATEROVERLAST 
EN/OF AARDBEVINGS-
SCHADE?

Sinds enige tijd hebben meerdere 
bewoners in onze buurt (onder an-
dere in de Jacobstraat en omgeving) 
wateroverlast: kelders die onder wa-
ter staan, vloeren waaronder ineens 
veel water blijkt te staan. 

Met elkaar proberen we te achterha-
len wat de oorzaak van de proble-
men is:

• De gemeente heeft een peilbuis 
geplaatst om de stand van het 
grondwater te bekijken;

• Er is overleg met de Technisch 
Specialist Water van de ge-

meente;
• Het riool is/wordt geïnspecteerd;
• Het Waterleidingbedrijf Gronin-

gen is langs geweest. De bewo-
ners in de Jacobstraat hebben 
vrijwel allemaal gekeken naar 
hun watermeter en vastgesteld 
dat deze stilstond als er geen 
kraan open stond;

• Het Waterschap Hunze en Aa’s is 
ingelicht;

• De Onafhankelijke Raadsman 
(www.onafhankelijkeraadsman.
nl) is ingelicht.

Duidelijk is dat het een extreem nat 
jaar is. Het waterschap geeft aan dat 
er op zeer veel plekken problemen 
en overlast zijn. Tegelijkertijd geeft 
het waterschap aan dat ook bodem-
daling een rol van betekenis kan 
spelen. Maar er kan natuurlijk ook 
een breuk in een waterleiding of het 
riool zijn. 

Het zoeken naar de oorzaken van de 
wateroverlast is dus best complex. 
Speelt de bodemdaling inderdaad 
een rol? En hoe zit het eigenlijk met 
de aardbevingsschades? Meerdere 
woningen in de Jacobstraat hebben 
scheuren in muren en vloeren. Op 
basis van wat we nu weten is slechts 
op één adres in deze straat alle 
schade erkend en vergoed.

Bovenstaande maakt dat de bewo-
ners van de Jacobstraat benieuwd 
zijn te weten of meer Oosterpoorters 
wateroverlast ervaren en hoe het 
eigenlijk zit met de aardbevings-
schades in onze wijk. De beving van 
30 september 2014 is door velen in 
de Oosterpoort en elders in de stad 
gevoeld. En deze beving, mogelijk 
gevolgd door latere trillingen en/of 
bodemdaling, lijkt toch op een aantal 
plekken voor schades te hebben 
gezorgd.

Kortom: om het precieze probleem 
en de mogelijke oorzaken in kaart 
te brengen, nodigen we alle Ooster-
poorters uit via overlastoosterpoort@
gmail.com te laten weten of u water-
overlast en/of aardbevingsschade 
(erkend/niet erkend) heeft. Alvast 
hartelijk dank! Op basis van de ont-
vangen reacties zullen we vervolgac-
ties in gang zetten.

OPROEP

Nextdoor legt een brug tussen social media en 
de buren (foto Nextdoor)

Met de buren aan de slag (foto MvdF)

Eend in het water (foto Annette Doornbosch)

OPROEP
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RONDJE KUNST
LILIAN ZIELSTRA, EEN JONG 
LITERAIR TALENT
Op een zonnige middag ontmoeten 
we dichter en schrijver Lilian Zielstra 
in haar eenkamerwoning aan de 
Van Julsinghastraat. Lilian schrijft 
gedichten en korte verhalen. Twee 
keer per maand draagt ze voor: 
gedichten bij de Dichtclub, en proza 
bij de Prozaclub. Aardig om te weten: 
zowel de Dichtclub als de Prozaclub 
zijn geheel gratis bij te wonen in de 

Kroeg van Klaas aan de Oosterweg. 
Lilian is in het tijdvak 2013/2014 
huisdichter bij de universiteit van 
Groningen geweest. Ze had gedich-
ten ingestuurd en een jury bepaalde 
dat ze huisdichter werd. Een van de 
projecten die ze ondernam was het 
ophangen van gedichten op wc’s. En 
Lilian organiseerde een avond tijdens 
de Poëziemarathon.

VERSCHIL IN VOORDRACHT?
Ik vind het bijzonder dat ze zowel 
proza als poëzie voordraagt. Er 
is een verschil, zegt ze: “Poëzie 
voordragen is makkelijker omdat 
er in poëzie meer een ritme zit. En 
het contact maken met het publiek 
is makkelijker omdat je ze aan kan 
blijven kijken.”Lilian heeft ook aan de 
schrijfwedstrijd ‘Write Now’ meege-
daan. Ze won de voorronde in Gro-
ningen hetgeen haar een boekenbon 
van 250 euro opleverde. “Ik ben in 
een keer naar een boekenwinkel 

gegaan met een boodschappentas.” 
Ze was hierdoor ook geplaatst voor 
de finale in Rotterdam. Een mooie 
ervaring. Onvermijdelijk is natuurlijk 
de vraag naar haar literaire voorbeel-
den. Ze noemt Herman de Koning, 
Leonard Nolens, Charles Bukowski, 
Raymond Carver en Sylvia Plath. En 
last but not least de jonge dichteres-
sen Charlotte van den Broeck en 
Marieke Rijneveld.

Ze schrijft gedichten en korte verha-
len. “Ik heb zelf vaak periodes dat ik 
één genre doe. Mijn poëzie is echter 
vrij proza-achtig, dus het is niet dat 
het een het ander uitsluit.” Vermel-
denswaard is ook dat ze bij boekhan-
del Godert Walter in de Oude Ebbin-
gestraat werkt. “De beste boekhandel 
in de stad.”

ANEKDOTISCH
Over haar werkwijze vertelt ze het 
volgende: “Ik schrijf vrij anekdotisch. 

Op zaterdag 21 mei a.s. organi-
seren we voor het eerst Rondje 
Kunst in de wijk. Alle kunstenaars 
van de Oosterpoort, de Meeuwen, 
de Linie 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 rondje-
kunst@hotmail.com.

OPROEP

6
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

Ik vind het leuk om kleine situaties 
te pakken. Vaak krijg ik een zin in 
mijn hoofd. Van één zo’n zinnetje dat 
ik bedenk ga ik een kort verhaal of 
gedicht schrijven.” 

Ze is één van de organisatoren 
van de Kunstroute die 21 mei zal 
plaatsvinden in de Oosterpoort en ze 
doet zelf ook mee. Dan kunt u allen 
bij haar op bezoek gaan en zal ze 
proza en poëzie voordragen. Naast 
de literatuur heeft ze nog een paar 
andere hobby’s. Ze luister graag 
muziek en haar onbewoond-eiland-
plaat is Unknown Pleasures van Joy 
Division. Lilian tekent graag en speelt 
een beetje gitaar. 

We kunnen het natuurlijk niet laten 
een gedicht van haar hand te plaat-
sen. U vindt het hiernaast. En als u 
haar live wilt zien optreden: Dichtclub 
en Prozaclub in de Kroeg van Klaas.

Chris van Boetzelaer (foto Joost van 
den Berg)

TOT DUSVER HEB IK DIT GELEERD

dat het beter staat om rode wijn te drinken dan witte
dat herhaald oogcontact in een menigte ongemak veroorzaakt
dat het dan meestal per ongeluk nog een paar keer gebeurt

dat je op de roltrap rechts moet staan en links moet lopen
dat alleen kindertjes in Afrika honger hebben maar ook
dat je buitenlandse nummers niet moet opnemen

dat goede gedichten niet rijmen 
dat een echte dichter om de een of andere reden wil
dat zijn haar altijd in de war zit

dat je beter heel veel kunt praten dan heel weinig
dat je met papieren treinkaartjes nu ook moet inchecken
dat mijn ouders bestonden voordat ik er was

dat je rustig adem moet halen maar 
dat je niet altijd weet waar vandaan

dat mensen vaak zelfs op hun vijftigste
nog bedenken wat ze later willen worden

dat iets zijn soms alleen betekent: aanwezig zijn
dat iets worden soms alleen betekent: wachten.
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AANLEG REGENWATERRIOOL BEGINT EIND MAART

Vanaf eind maart werkt een aannemer in opdracht van de gemeente 
aan de aanleg van een regenwaterriool. De nieuwe riolering voert 
het regenwater van cultuurcentrum de Oosterpoort af naar het Oude 
Winschoterdiep. Het bestaande riool hoeft dit regenwater dan niet lan-
ger te verwerken. Zo is er bij hevige regenval minder kans op waterover-
last op straat. 

OMLEIDING
Tijdens dit werk is de Meeuwerder-
weg naar verwachting vanaf eind 
april of begin mei gestremd voor 
doorgaand verkeer. Met borden is 
dan een omleiding aangegeven. 
Daarop staat ook dat de winkels en 
bedrijven aan de Meeuwerderweg 
ten zuiden van de kruising Duiker-
straat /Palmslag gewoon bereikbaar 
zijn. 

EXTRA BUSHALTE
Ook de bus moet omrijden als ge-
werkt wordt aan de Meeuwerderweg. 
Op dit moment zoekt Q-Buzz uit wat 
dan de beste route is. Ze geven tijdig 
aan waar reizigers dan in en uit kun-
nen stappen. 

KAP BOMEN EN HERPLANT
Op het plein aan de Veemarktstraat 
staan vier bomen in de weg bij dit 
werk. Ze moeten gekapt worden. Als 
het werk klaar is komen op die plek 
vier gelijkwaardige bomen terug. 
Dat zijn dan bomen van ongeveer 

dezelfde leeftijd en omvang als de 
huidige exemplaren. 

FASERING
Het werk is in delen opgeknipt. De 
aannemer begint in de Veemarkt-

straat. In de avond en nacht wordt 
daarna gewerkt aan de kruising met 
de Griffeweg. Daarna is de Meeuwer-
derweg aan de beurt. Aan de Meeu-
werderweg tot aan de kruising met 
Palmslag wordt steeds een klein deel 
van de weg opengemaakt. 

Zo werkt de aannemer beetje bij 
beetje verder en blijft de bereikbaar-
heid van alle panden en winkels zo 
optimaal mogelijk. Tegen de tijd dat 
de braderie ruimte nodig heeft op de 
Meeuwerderweg, is het werk daar 
alweer klaar. 

PALMSLAG 
Als laatste is de Palmslag aan de 
beurt. Ook dat werk gaat in delen. 
De aanleg van de riolering bij de 
achteringang van cultuurcentrum 
Oosterpoort gebeurt pas in juli, als er 
geen voorstellingen zijn. 

INFORMATIE
De komende tijd is in de 
Oosterpoorter regelmatig informatie 
over deze klus te vinden. Dat geldt 
ook voor de facebookpagina van de 
gemeente, Groningen050. Hebt u 
vragen over deze werkzaamheden? 
Belt u dan met de gemeente via 
14 050. Mailen kan ook, naar henk.
lode@groningen.nl

MvdF

nieuw te planten bomen

Tracé afkoppeling grijs water

Muzie
kcentru

m

nieunieinie

te kappen bomen

Gefaseerde aanleg in de volgorde rood, blauw, groen en geel (foto gemeente Groningen) 

nieuw te planten bomen

Tracé afkoppeling grijs water

Muzie
kcentru

m

nieunieinie

te kappen bomen

Oosterpoort even in de ban van regenwaterafvoer (foto MvdF)
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Elke tweede donderdag van de 
maand brengen Meindert Talma, 
Igor Wijnker, Adriaan Bosch (De 
Jonge Boschfazant) en Kees de 
Vries (De Kesanova) een hilarisch 
programma in de Kroeg van Klaas 
met verhalen, liedjes en diashows. 
De twee uur durende show ken-
merkt zich door een hoog bonte 
avond gehalte: veel meligheid en 
ongein, haperende techniek, on-
derhoudende chaos en logistieke 
misverstanden. Dit alles tot groot 
plezier van tientallen meelevende 
en enthousiaste toeschouwers. 
Wij waren de afgelopen maand van 
de partij.

Bij binnenkomst is het achterzaaltje 
van de Kroeg van Klaas al goed 
gevuld. Onze gastheren zijn nog 
druk bezig met de voorbereiding. 
Ook aanwezig is bevriende fotograaf 
Henk Veenstra, vooraf al aangekon-
digd als speciale gast van de avond.

DE JONGE BOSCHFAZANT
De Jonge Boschfazant opent de 
avond door Henk Veenstra – net 
50 geworden – te verwelkomen en 
uitgebreid in het zonnetje te zetten: 
“Henk maakt prachtige foto’s.”  

Diverse vage kiekjes schuiven over 
het projectiescherm “Deze bijvoor-
beeld. Prachtig!!” en “Deze is wat 
minder...” 

De lofrede die de Boschfazant 
afsteekt (ook Henk zijn muzikale 
capaciteiten worden uitgebreid 
geroemd) wordt afgesloten met een 
verzoek: “Henk, wanneer gaan we nu 
eindelijk eens een keer mestrijden? 
Het voorjaar komt eraan, jongen!” 
Henk: “Ik bel wel even.” Boschfazant: 
“Bedankt.”

IGOR WIJNKER
Vervolgens is het de beurt aan Igor 
Wijnker. Hij is de enige van het kwar-
tet zonder Friese roots. Igor bezingt 
de kont van Henk: “Daar zijn ook 
beelden van!” Wat volgt zijn vanuit 
de heup geschoten filmbeelden van 
Wijnker die tevergeefs probeert bij 
Henk Veenstra aan te klampen tij-
dens een schaatstocht naar Appinge-
dam. De beelden zijn schokkerig, het 
geluid – bulderende wind, krassende 
schaatsen – op Megadethvolume. 

De kont van Henk krijgen we niet 
meer te zien. Van Henk blijft weinig 
meer over dan een stipje in het verre 

sneeuwlandschap. De Friese schaat-
ser is voor Wijnker, sporter van 
Noord-Hollandse komaf, toch een 
maatje te groot, dit ondanks verwoe-
de trainingsstages op Kardinge.

KESANOVA
De Kesanova houdt ervan om door 
middel van geprojecteerde strips 
jeugdherinneringen op te halen: “Het 
is alweer acht jaar geleden dat de 
Kesanova de verkering met Floor 
heeft uitgemaakt en zo te zien is ze 
er nog steeds niet overheen. Nu is 
ze haar baantje bij de V&D ook nog 
kwijt!”

De wat naïeve Floor zoekt een an-
dere manier om centjes te verdienen 
en is verzeild geraakt in het dubieuze 
gezelschap van fotograaf Henkie 
Heinekens (Henk Veenstra??) die 
opteert voor een kunstzinnige foto-
shoot “...maar daarvoor moeten de 
kleertjes wel even uit, begrijp je dat? 
Ok, ik snap het zegt Floor, dat moet 
dan maar even hé!”

“Dan kleed ik me ook wel even uit,” 
zegt de fotograaf die het ook warm 
heeft gekregen “dat werkt wel zo 
lekker hé!” Juist op dat moment duikt 

De Meindert, Igor, De 
Jonge Boschfazant en 
Kesanova Show
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de Kesanova op die koelbloedig de 
zaak even naar zijn hand zet: “Oe!! 
Kesanova!” zegt Floor, “dat was een 
harde knal! “ 

”Soms hebben jongens als Henkie 
Heinekens even een klein zetje nodig 
om op het goede pad te komen”, 
besluit de Kesanova die terstond zijn 
welverdiende beloning in ontvangst 
neemt. Maar daarover een volgende 
keer meer.

MEINDERT TALMA
Ook Meindert Talma haalt jeugdher-
inneringen op. Hoe hij met gast van 
de avond Henk Veenstra en Nyk de 
Vries ooit met jaren 80 formatie The 
Amp voor een optreden naar de be-
faamde VPRO studio Villa 65 afreis-
de. Een avontuur dat eindigde met 
een lichte kater nadat VPRO coryfee 
Lotje IJzermans frontman Nyk na het 
laatste nummer had toevertrouwd dat 
ze begreep “dat hij daar trots op was 
en daarna The Amp geen blik meer 
waardig gunde”.

DAMMEN
Het tweede gedeelte van de avond 
brengt ons bij het nieuwtje dat Mein-
dert Talma (Nederlands Onbekendste 
Popster) weer een echte elpee (vinyl) 
gaat uitbrengen. Gaat over dammen: 
“Ik had een nummer over Jannes van 
der Wal geschreven. Dat duurde 25 
minuten. Dat heb ik teruggebracht 
tot 21 minuten. Dat vult nu de hele 
kant B. Dit nummer staat op kant A.” 
De diaprojectie toont ons damhelden 
(Wiersma, Sijbrands), damborden, 
damstenen en damspelen. Talma 
zingt: “Dam, dam, dam, dam, dam...” 
Ook leest Talma nog een klein stukje 
voor uit zijn klassieke roman ‘Dam-
men met Ome Hajo’. Als kind ging 
Meindert vaak een potje dammen bij 
zijn Ome Hajo. Op een dag klopt hij 
aan. Ome Hajo: “Meindert, hoest hjir 
ek net meer te kommen! Hoesa?, 
vroeg ik verbaasd. “Do bist er ommes 
al, hahaha!” “Haha, lachte ik als een 
boer met kiespijn…. “

RESERVEONDERDEEL
Daarna is het weer de beurt aan Igor 
Wijnker. Igor: “Ik weet niet hoeveel 
tijd we hebben?” Meindert: “Nou, 
alle tijd!” Igor: ”Ik had dit eigenlijk als 
reserveonderdeel gedacht. Want kijk, 

het zijn eigenlijk nog aantekenin-
gen, heb ik in een soort dronken bui 
geschreven.” Dit soort bekentenissen 
zijn koren op de molen van de ande-
ren. De rest van de avond is Wijnker 
het mikpunt van geestige pesterijtjes 
van Talma en vooral de Kesanova. 
Igor begint nog even aan zijn ver-
haal dat gaat over pech tijdens een 
nachtelijke fietstocht naar zijn woon-
plaats Aduard. Steeds meer moeite 
krijgt hij met het lezen van zijn eigen 
handschrift. Als het echt niet meer 
gaat volstaat hij met de mededeling: 
“Enfin, later toch nog thuisgekomen.” 
Het publiek verlost hem met een 
hartstochtelijk applaus uit zijn lijden.

ROKEN
De laatste beurt is voor de Kesa-
nova. Pesterig begint hij met: “Ook 
ik was laatst dronken en heb toen 
gewoon een ideetje met potlood op 
papier gezet. Haha, dit is een verhaal 
over het stoppen met roken.” “Ooit 
lag de Kesanova in bed met een 
mooi jong meisje. Ze waren verliefd 
en naakt. “Wat ruik je lekker”, zei het 
meisje, “je ruikt naar vlees, gerookt 
vlees.”

“Dit was ongeveer 20 jaar terug. 
Maar die geur van dat gerookte li-
chaam is alleen maar sterker gewor-
den door de jaren heen.” De Kesa-

nova denkt aan stoppen, maar kan 
geen motivatie putten uit teksten als 
‘Roken is dodelijk’. Dat verandert als 
hij op de achterkant van een pakje 
Zware Van Nelle leest dat “Roken 
het sperma kan beschadigen, de 
vruchtbaarheid kan verminderen en 
kan leiden tot impotentie.” Dat veran-
dert de zaak! “Al een tijd had hij het 
vermoeden dat zijn zaadproductie 
wat minder was geworden en dat de 
substantie wat dikker, stroopachtiger 
was geworden. Ook de kleur was 
een beetje veranderd. Wit met een 
vleugje… beige erdoor. Misschien 
verbeelde hij het zich, maar zijn zaad 
rook de laatste tijd ook wat anders. 

Een vaag soort carboleumachtig 
geurtje. Hij stelde zich voor dat zijn 
zaad helemaal bruin zou worden, dat 
de boel verstopt zou raken en dat 
die carboleumgeur alleen maar erger 
zou worden.” De Kesanova is inmid-
dels gestopt met roken. 

Wilt u ook eens ‘De Meindert, Igor, 
De Jonge Boschfazant en Kesanova 
Show’ bijwonen? Elke tweede don-
derdag van de maand, 20:30 in de 
Kroeg van Klaas. Toegang: gratis.

Klaas Kloosterman (linkerfoto 
Studio le BB/Nadeschda Broere, 
rechterfoto Henx/Henk Veenstra)

De mannen van Meindert, Igor, De Jonge Boschfazant en Kesanova voor de Kroeg van Klaas
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GRAFISCH CENTRUM NA EEN 
EEUW NOG SPRINGLEVEND
In januari ontving de redactie van de Oosterpoorter een bericht van 
Hans Horn, de coördinator van het Grafisch Centrum aan de War-
moesstraat 41. Hij vertelde dat hij na meer dan 30 jaar met pensioen zou 
gaan. Ook stuurde hij prachtige foto’s mee van een bezoek dat prinses 
Beatrix en prins Claus in 1975 aan het centrum brachten. Voldoende 
reden om eens bij het Grafisch Centrum langs te gaan en bij te praten 
over de activiteiten en de geschiedenis van het centrum. 

OUDE AMBACHTEN
Als ik aan kom fietsen, zie ik vanaf 
de straat een paar mensen in de 
koffiekamer zitten. De deur naar de 
werkplaats is open en ik baan me 
een weg door oude drukpersen, let-
terbakken en zetmachines. Het ruikt 
een beetje naar smeerolie en inkt: 
hier wordt gewerkt. Ik word in de kof-
fiekamer ontvangen door Hans Horn 
en vrijwilliger/docent Feike Boorsma. 
Hans: “We organiseren hier vooral 
cursussen, maar kunstenaars kun-
nen ook voor hun eigen werk van de 

werkplaats gebruik maken. Je kunt 
hier bijvoorbeeld etsen, houtdrukken, 
zeefdrukken of leren letterzetten.” 
Feike: “ Het zijn oude ambachten, die 
houden we graag in ere.” 

HOOG BEZOEK
Feike werkte vroeger bij drukkerij 
J.B. Wolters en is sinds 1974 ac-
tief voor het Grafisch Centrum: “Ik 
was erbij toen Beatrix en Claus hier 
kwamen, samen met de voorzitter 
van het centrum. Ze brachten toen 
een werkbezoek aan de provincie 

Groningen en alles was strak georga-
niseerd. Ze zouden op 27 mei 1975 
tussen 11:30 en 12:15 uur hier langs 
komen. Zelf ben ik wel drie keer ge-
screend door de veiligheidsdiensten 
en ik kreeg een speciaal pasje om de 
straat in te mogen. Anders kwam je 
er niet in, alle straten langs de route 
werden afgezet met dranghekken. 
Ze kwamen met een koetsje aan, 
samen met Toxopeus. Die was toen 
Commissaris van de Koningin”. Ook 
burgemeester Buiter en wethouder 
Max van der Berg waren erbij, op 
de oude foto’s is te zien dat het een 
drukte van belang was. 

EIGEN PRENT VAN BEATRIX
Beatrix had zelf het idee om hier 
langs te gaan, want ze houdt van cul-
tuur en doet aan beeldhouwen. “Het 
bezoek liep uit, want Beatrix vond het 
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hier interessant. Ik herinner me dat 
Toxopeus dat maar niks vond, het 
hele draaiboek liep in de war. Die zat 
daarom iedereen achter de broek, 
maar ze ging gewoon haar eigen 
gang hier,” grinnikt Feike. “Beatrix 
wilde een prent maken en tekende 
heel snel een vogeltje. “Ze maakte 
een steendruk met haar handteke-
ning erop: BvO, Beatrix van Oranje. 
Die heeft ze meegenomen als 
herinnering aan dit werkbezoek. De 
veiligheidsdiensten vernietigden de 
originele steen ter plekke, jammer!”

VERTREK COÖRDINATOR
Hans: “Per 1 januari ben ik met 
pensioen. Ooit ben ik hier in 1982 
gekomen als cursist zeefdrukken. 
Op een gegeven moment kreeg de 
beheerder last van zijn gezondheid 
en vroegen ze of ik deze taak wilde 
overnemen. Dat was ook in de tijd 
dat de gemeente de mogelijkheid 
had om mensen zonder betaald werk 
een ‘Melkertbaan’ aan te bieden. 
Daar heeft het centrum gebruik van 
gemaakt en op die manier ben ik hier 
ingerold. Toen ik begon moesten we 
ons helemaal zelf bedruipen. We 
hadden iedere maand moeite om 
de huur te betalen en aan het pand 
was jaren niets vernieuwd. Er was 
ook geen telefoon.” Ondertussen zijn 
de verwarming en de afzuiginstal-
laties verbeterd en is de verlichting 
energiezuinig. Ook is in goed overleg 
met verhuurder Patrimonium aan de 
gevel een uithangbord aangebracht. 
Het aantal cursisten is verdubbeld.

HOE HET BEGON
In 1918 richtte een aantal jonge 
Groninger kunstenaars ‘De Ploeg’ 
op. Met de naam wilde men aange-
ven dat er iets nieuws ontwikkeld 
moest worden. De Groninger kunst 
zou “ontgonnen” moeten worden, de 
aarde omgewoeld. Daar is een ploeg 
voor nodig. In de jaren ’60 besloot 
een aantal leden om een eigen gra-
fische werkplaats op te richten. Het 
gemeenschappelijke atelier begon 
klein, maar al snel bood het Grafisch 
Centrum onderdak aan alle soorten 
persen die de maker van grafiek 
zich maar wensen kan. De banden 
met De Ploeg werden eind 1970 
voorzichtig doorgesneden. Door de 
organisatie die het Grafisch Centrum 

met zich meebracht, was het beter 
er een zelfstandige stichting van 
te maken. Naast De Ploegers, die 
trouwe gebruikers bleven, vond een 
jongere generatie kunstenaars haar 
weg naar het Grafisch Centrum. Ook 
kennisoverdracht werd een belang-
rijke doelstelling. Daarmee werd de 
kiem gelegd voor het huidige cursus-
aanbod van het Grafisch Centrum. 
Cursisten kunnen nog steeds ge-
bruik maken van de etspersen waar 
bijvoorbeeld Johan Dijkstra en Jan 
Altink mee gewerkt hebben.

KOPPERPRENT
De kunstenaars en cursisten van het 
Grafisch Centrum treffen elkaar op 
Koppermaandag (eerste maandag 

na Driekoningen) om samen het 
glas te heffen. Het Grafisch Centrum 
brengt sinds 1996 in samenwerking 
met een aantal Groningse bedrijven 
ieder jaar een reproductie van een 
De Ploeg-schilderij uit. Feike: “Die 
Kopperprent was een idee van Hans. 
Dat is heel belangrijk geweest voor 
het voortbestaan van het centrum, 
want we draaien zonder subsidie. De 
opbrengst van de verkoop gaat naar 
de Stichting.” Rond die tijd is er veel 
aanloop in de smalle Warmoesstraat. 
“De buren merken dan dat allerlei 
mensen de bon uit de Gezinsbode 
in de bus komen doen. Ze vragen 
dan of er weer een Kopperprent in 
de aanbieding is,” glimlacht Hans. 
“Ik ken de buren goed. Ik woon hier 

dan wel niet, ik werkte hier sinds 
1982 iedere dag. Ook de dagelijkse 
boodschappen deed ik hier veel. Als 
ik iets nodig had voor de werkplaats, 
dan ging ik even bij Weening langs. 
En als ik ’s avonds cursussen moest 
begeleiden, ging ik tussendoor eten 
in het eethuisje aan het spoor. Later 
in het Poortershoes. Alles is hier 
dichtbij, handig hoor.”

VERDER MET VRIJWILLIGERS
De functie van een fulltime coördi-
nator wordt niet opnieuw ingevuld, 
want de regelgeving is veranderd. 
Feike: “Maar we gaan natuurlijk 
verder. We moeten het alleen anders 
organiseren. Ook vragen we de 
docenten om wat meer praktische 

dingen te regelen, zoals koffie zetten, 
inkopen doen, de verwarming op tijd 
aan doen of de kopjes afwassen na 
lestijd. Hans heeft heel veel voor het 
Grafisch Centrum betekend, zijn ver-
trek is echt een verlies. Schrijf maar 
op dat we hem erg zullen missen.”

Ynskje van Meurs (foto's Grafisch 
Centrum )

Buurtbewoners op de daken om prinses Beatrix bij het Grafisch Centrum te zien

Het Grafisch Centrum organiseert 
twee keer per jaar een Open dag 
als het nieuwe cursusseizoen van 
start gaat, in januari en in sep-
tember. Meer informatie over de 
cursussen en andere activiteiten:  
grafischcentrumgroningen.nl
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FINALIST MISS TEEN GRONINGEN 
ESMEE LAMBERTS KNOKT VOOR TITEL
Huize Lamberts wordt bewoond door twee mooie meiden, vader, moeder 
en vrolijk hondje Bullie. Miss Teen in spé, de vijftienjarige Esmee Lam-
berts, is beleefd en bescheiden. Prachtige sprekende ogen, slank figuur, 
lang blond haar. Ze blijkt een zelfbewuste tiener te zijn die weet wat ze 
wil. Eerst school afmaken, dan diploma MBO Zorg en Welzijn behalen. 
En dan liefst model of anders kapster worden. Kickboksen, dat blijft ze 
altijd doen.

JONGSTE FINALIST MISS TEEN 
GRONINGEN 2016
Op 23 januari j.l. heeft Oosterpoortse 
Esmee meegedaan aan de voorver-
kiezingen Miss Teen Groningen. Ze 
had toen al veel meisjes uit stad en 
provincie achter zich gelaten, deze 
wedstijd bestond nog uit 130 meisjes 
van 15 tot en met 19 jaar. 

Zoals dat gaat in Miss-verkiezingen, 
drie verschillende rondes voor een 
jury. In de eerste ronde presenteer je 
jezelf, de 2e ronde mag je paraderen 
in bikini en de derde sjiek in galajurk.

Familie en vrienden wilden hier o zo 
graag bij zijn maar de meiden moes-
ten het zelf doen, in teams van vier. 
Spannend, maar heel goed gedaan; 
ze werd samen met elf andere meis-
jes gekozen tot finalist Miss Teen 
Groningen. En daarvan is ze toevallig 
ook nog de allerjongste, in juli wordt 
ze 16. 

MISS TEEN GRONINGEN, LEUK OP JE 
CV! 
Esmee had nooit gedacht mee te 
doen al vond ze tv-programma’s 
als Holland- en America’s Next Top 
Model altijd erg leuk. Een oud deel-
neemster aan Miss Teen stimuleerde 
haar omdat ze zeker wist dat Esmee 
kans maakte. Esmee vond en vindt 
vooral belangrijk wat je ermee kan 
bereiken, ze ziet haar deelname als 
een soort vooropleiding tot model. 
Zoals ze zelf zegt: “en dan ga je naar 
de wereld…”

“KICKBOKSEN BLIJF IK ALTIJD 
DOEN”
Ze zit sinds haar twaalfde op kick-
boksen, twee keer per week. Esmee 
heeft hier goed leren incasseren en 

ergens voor knokken en dat komt 
goed van pas. De collega kickbok-
sers kennen Esmee vooral als strijd-
lustig en in kickbokstenue. Deze kant 
is nieuw voor hen maar ze steunen 
haar van harte, net zoals haar familie 
en vrienden. 

WAT MOET JE INVESTEREN ALS 
FINALIST?
Esmee oefent de weken voor de 
finale van 27 maart in de Euroborg 
vooral in goed lopen en gezichtsuit-
drukkingen. 

In shape is ze al dankzij haar kick-
bokstraining. Veel weekenden zijn 
gevuld met allerlei trainingen door de 
organisatie van Miss Beauty. Presen-
teren, catwalklopen, mediatraining, 
mentalcoaching, alles ter voorberei-
ding op de finale. Mentalcoaching 
is heel belangrijk, hier leer je jezelf 
durven te zijn en laten zien. Deelna-
mekosten zijn laag, slechts 25 euro 
inschrijfgeld en aanschaf van een 
mooie galajurk. Sponsoren en or-
ganisatie bekostigen veel, publieks-
stemmers doen de rest. 

FOTOSHOOTS
Via haar eigen facebookpagina: 
‘finalist miss teen Groningen 2016 
Esmee’ is ze door meerdere fotogra-
fen gespot en uitgenodigd voor een 
fotoshoot. Haar keuze is gevallen op 
een goed bevriende visagiste met 
fotografe. Met deze professionele 
foto’s kan ze straks haar portfolio 
aanvullen, belangrijk voor een model-
lencarrière.

LEUKE EXTRAATJES EN STEMMEN 
OP ESMEE
Op het programma deze weken 
staan een bezoek aan FC Gronin-

gen, een bootcamp buitensport en 
een gezellige stapavond met alle 
finalisten. Esmee heeft er ontzettend 
veel zin in. 

En dan: de finale op zaterdag 27 
maart in de Euroborg! Publiekstem-
men tellen voor 20% mee, iedereen 
kan tot 26 maart stemmen op Esmee. 
Als je op haar wil stemmen sms dan: 
Poll Groningen Esmee naar 3010.
Kosten € 1,10 per sms.

De redactie wenst Esmee heel veel 
succes en natuurlijk hopen we dat 
onze Oosterpoortse nummer één 
wordt!

AvdB

Esmee (foto Addfoto)
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 28

17

1. Ongeopend pakje. (11)
2. Schrijver die het geen punt meer 

vindt centraal te staan in de 
boekenweek. (4)

3. Object van een spanningzoeker. 
(8)

4. Rekenfoutje. (10)
5. Corpslid bij een reisbureau. (9)
6. Belastinggids? (2+7)
7. Makkelijk leesbaar. (6)
8. Het boek dichtslaan is wel een 

beetje elitair. (10)
9. Pageturner? (8)
10. Koon, kin of kokkerd. (9)
11. Zo vrij als… (10)
12. …een zak uit Engeland. (6)
13. Kinderboek. (6)
14. Wordt gebruikt in kookboeken. (8)
15. Kwistig bedrijf. (9)
16. Koch & Brusselmans. (7)
17. Wat ’n gedoe over een cover! (6)
18. (Geen) open einde. (10)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes een uitdrukking. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters.

De oplossing moet uiterlijk op maan-
dag 4 april binnen zijn bij de redactie 
van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-
tofilippine nr. 28. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw e-mailadres. Coop Meeu-
werderweg 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 van 
€ 20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 
27 (thema ‘Grafisch Centrum’)

1. Cilinderpers 2. Onderkast 
3. Zeefdrukken 4. Gladdekkerplaat 
5. Pornografisch 6. Cliché 7. Stansen 
8. Afbreken 9. Galei 10. Handrol 
11. Drukfout 12. Rillen 13. Schreef 

1 8 3 7 4

2 5

3 3 2 6

4 2 4 8 7

5 5 5 9 6

6 4 9 9

7 5 3 4

8 8 6 4 7

9 6 9 1

10 1 3

11 7 5 1

12 1 3

13 4 2

14 1 2 9 6

15 8 3 2

16 2 7

17 1 6

18 3 1 8 7

14. Bladspiegel 15. Zijaanleg 16. Bok 
17. Beginkapitaal 18. Grijswaarde 
19. Wals 20. Biljet 21. Bedrukt.

De oplossing is: ZO DRUK ALS EEN 
KLEIN BAASJE

De winnaars zijn Lolkje en Vita 
Hoekstra uit de Stephensonstraat 
(Grunobuurt). Gefeliciteerd!
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PRIVÉ COLLECTIE

SPORTMAATJE

Vandalisme is van alle tijden. Dertig jaar geleden al werden de telefoon-
cellen (ja, die bestonden toen nog – leg dat de gemiddelde puber van nu 
maar eens uit) in haar geboortedorp op zaterdagavond vernield. Snapte 
ze niet. En als ze nu over de Helperzoom hardloopt en de regelmatig 
vernielde bushokjes ziet, dan snapt ze het nog steeds niet. De drang om 
iets kapot te maken. Wat heb je daar aan? Het is een soort mild machte-
loos gevoel dat haar overvalt als ze die vernielde objecten ziet.

Alles behalve mild is het machteloze 
gevoel dat haar overvalt als ze de 
berichten leest over ambulanceme-
dewerkers die aangevallen worden 
bij het doen van hun fantastische 
werk. Op zelfreflecterende momenten 
vraagt ze zich af wat ze zou doen als 
ze getuige zou zijn van zo’n mis-
handeling. Zou ze slechts lafjes het 
alarmnummer bellen of zou ze zich er 
in storten en die gestoorden van het 
ambulancepersoneel wegtrekken? 

Graag ziet ze zichzelf als een super-
woman maar de eerlijkheid gebied te 
zeggen dat ze niet 100% overtuigd is 
van haar eigen heldhaftigheid. 

Ooit heeft ze een buurtgenoot op 
diens gedrag aangesproken; of hij de 
uitwerpselen van zijn viervoeter ook 
zou opruimen, vroeg ze. De grote 
mond die ze vervolgens kreeg heeft 
haar op dat vlak – in elk geval voorlo-
pig – de mond gesnoerd.

Daaraan wordt ze die avond fijntjes 
herinnerd als ze twee ambulance-
broeders aan een belendend tafeltje 
ziet dineren. Verrast groet ze, als ze 
een van hen herkend als een sport-
maatje van haar sportschool. 

Hoe grappig om die grote, knappe 
en vooral aardige bink in dat stoere 
uniform in plaats van een sport-
broek te zien, mijmert ze terwijl ze 
naar buiten loopt, op haar fiets stapt 
en...................... heel hard moet 
slikken als ze ziet dat het fietspad 
geblokkeerd wordt door een lege am-
bulance met de knipperlichten aan.

xxxBoe

BOE
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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 Els van der Dennen (69). Zij woont met 
haar man Hans van der Dennen (72) in een markant pand uit 1895, op de 
hoek van de Parklaan en de Brandenburgerstraat. 

Door haar werk als account-manager 
bij een bank kwam de in Stiens gebo-
ren Els in Groningen terecht. 

Haar man is bio-psycholoog en heeft 
ook na zijn pensionering nog steeds 
een werkkamer bij de Rijksuniversi-
teit waar hij vaak gebruik van maakt. 

HOE LANG WOONT U HIER?
“In juni alweer 27 jaar. Mijn man 
woonde destijds in de Frederik-
straat. Dat huis was te klein voor ons 
samen, dus zochten we iets anders. 
Ik wilde wel verhuizing naar Haren 
of Eelde, maar mijn man wilde graag 
hier blijven, dichtbij het centrum. Dit 
huis stond te koop, we gingen het 
bekijken op een mooie zonnige dag. 
Allebei hadden we meteen het idee 
dat we hier wel wilden wonen. En tot 
ons grote geluk is dat toen doorge-
gaan.” 

HEBT U VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
“Heel veel. We hebben het toen he-
lemaal laten schilderen en de keuken 
in het souterrain vernieuwd.

In de loop van de tijd hebben we 
steeds veranderingen doorgevoerd. 
Zo is op de bovenste etage een 
tweede badkamer gekomen. En we 
hebben op de bel-etage een kleine 
uitbouw gemaakt voor een tweede 
keuken. Onlangs hebben we in de 
woonkamer nog openslaande deuren 
laten maken.” 

WAT VINDT U VAN DE WIJK?
“Dit is een heerlijke plek om te 
wonen, tussen het groen met al die 
prachtige bomen. Wij zijn vooral 
gericht op dit stukje in de wijk. Je 
loopt van hier zo de stad in, alles is 
dichtbij.” 

MIST U IETS IN DE BUURT?
“Nee, ik kan echt niks noemen.”

EN UW FAVORIETE PLEK IN DE 
WIJK?
“Dat is denk ik toch ons eigen huis.” 

HEBT U VEEL CONTACT MET DE 
BUREN? 
“Jawel, met verschillende mensen 
uit de buurt hebben we regelmatig 

contact. En we komen ook op de 
buurtfeesten die hier georganiseerd 
worden.”

BLIJFT U HIER NOG LANG WONEN? 
“Het liefst zouden we hier voor altijd 
blijven wonen. Maar of dat mogelijk 
is moeten we maar afwachten. Een 
appartement is misschien ooit een 
optie. Toch is er op dat gebied niet 
zoveel leuks te vinden in de stad.”

MvdF

KOEK OP DE HOEK

Els van der Dennen op de hoek Parklaan en Brandenburgerstraat (foto MvdF)
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KROEG VAN KLAAS
Zaterdag 19 maart SOUL VIBRATION soul 
aanvang 22.30 uur, toegang gratis.

zaterdag 26 maart BROTHEL BROTHERS 
feat. PEGGY MARADONA pop aanvang 22.30 
uur, toegang gratis.

Elke zaterdag: LIVE MUZIEK aanvang 22.30 
uur.

Elke zondag: 17.00 - 21.00 uur AFRIKA JAM 
PARTY, Afrikaans eten voor 5 euro. 

CBK
Tot 24 april: Tentoonstelling Cloudbusting Arjen 
Boerstra en Wim Warrink.

Sinds 2008 werken Boerstra en Warrink 
samen. Warrink als assistent van Boerstra. In 
2015 studeerde Warrink zelf af als autonoom 
beeldend kunstenaar aan Academie Minerva 
en startte zijn eigen beroepspraktijk, maar de 
samenwerking met Boerstra hield stand. 

In deze tentoonstelling ontmoeten het jonge 
talent en zijn leermeester elkaar als twee 
autonome kunstenaars. Vanuit een zwevende 
kamer zijn andere projecten van Boerstra en 
de machines van Warrink te zien. 

Een beeldende interactie met ingrepen in de 
ruimte waarin allerlei krachten zich met elkaar 
meten. zie ook www.cbkgroningen.nl. Ope-
ningstijden: woensdag tot en met vrijdag 9 tot 
17 uur, zaterdag en zondag 13 tot 17 uur.

POORTERSHOES
BUURTRESTAURANT POORTERSHOES
Kom eten in het buurtrestaurant met 3 verras-
sende menu’s van onze nieuwe koks! Keuze 
uit vlees, vis en vega. Er wordt gekookt met 
verse ingrediënten. Het menu staat wekelijks 
op onze website. Hoofdgerecht € 7,50, soep 
en toetje € 1,75.

NIEUW: Lunchen in het Poortershoes . Op 
woensdag en donderdag kan men tussen de 
middag voor € 2,50 een kop soep met een 
geroosterd broodje met kruidenboter krijgen.

BUURTBORREL
Op donderdag 31 maart, 17 tot 18.30 uur, is er 
in het Poortershoes een buurtborrel. De borrel 
wordt georganiseerd door het Sociaal team 
(WIJ-team) Rivierenbuurt, in samenwerking 
met het Poortershoes en de wijkagenten. De 
borrel is voor bewoners die betrokken zijn 
op de buurt of die kennis willen maken met 
het Sociaal team en buurtorganisaties. De 
bedoeling is om elkaar op informele wijze te 
ontmoeten en in gesprek te raken over wat er 
zoal speelt in de wijk. Geïnteresseerd? Wip 
dan langs voor een drankje en een hapje.

FOTOGRAFIECURSUS
Op donderdag 7 april, 19:30 tot 21:30 uur, 
begint er in het Poortershoes een nieuwe fo-
tografiecursus (6x). Voor beginners met eigen 
fotocamera. We gaan in op basis fotografische 
techniek, beeldwerking en portret. Er worden 
verschillende opdrachten gedaan waarbij er 
buiten wordt gefotografeerd. Ook fotografeert 

u zelfstandig. Er wordt veel aan feedback 
gedaan waarbij u wordt ondersteund door een 
jonge fotograaf die de cursussen leidt, David 
Vroom. Eigen bijdrage € 40.

WIJ RIVIERENBUURT, OOK VOOR DE 
BEWONERS VAN OOSTERPOORT.
Iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur en 
donderdagmiddag van 12 tot 3 uur in de MFC 
De Stroming op Merwedestraat 54 vindt u de 
vrijwilligers van WIJ Rivierenbuurt.

Alle bewoners van de wijken Oosterpoort, 
Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, 
Laanhuizen, De Meeuwen en Grunobuurt kun-
nen met vragen over activiteiten in de buurt, 
vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, 
wonen en vragen over zorg en welzijn bij deze 
vrijwilligers terecht. Mocht u dat nodig vinden 
dan kunnen de vrijwilligers ervoor zorgen dat u 
in contact komt met het Sociaal Team. Ook als 
u een idee voor het opzetten van een activiteit 
in de buurt hebt of wanneer u als vrijwilliger 
aan de slag bij WIJ Rivierenbuurt wilt dan bent 
u van harte welkom. Een kopje koffie staat 
klaar!

U kunt ons ook bellen. Ons telefoonnummer is 
06 2563 4069. Daarnaast kunt u uw vragen via 
e-mail stellen. Mail naar: wijrivierenbuurt@wij.
groningen.nl

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, 
aanvang 20.00 uur. Dinsdag tafeltennisclub, 
aanvang 20.00 uur. Ben je 16 jaar of ouder 
dan kun je nog lid worden.

Laatste dinsdag van de maand creatieve club, 
aanvang: 20.00 uur. Woensdag om de week 
bingo, aanvang: 20.00 uur. 1e donderdag 
van de maand koppelkaarten, 2e donderdag 
bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur.

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

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere twee maan-
den in het Poortershoes, aanvang 20:00 uur. 
Geplande data: 21 maart, 30 mei, 27 juni, 26 
september, 31 oktober en 28 november 2016. 
U bent van harte welkom!

SERVICE

WIJ RIVIERENBUURT is een 
onderdeel van WIJ GRONINGEN 

Spoorwegovergang Oosterpoort heeft hartjes (video van Soili Smits)
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