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Nieuwe rubriek Groningen 3P0
Bouw conservatorium begonnen
Wonen in de Stoker en Brander
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ECHTE OOSTERPOORTER

REDACTIONEEL

In februari 1951 kwam de eerste Oosterpoorter uit. Niet dat de wijk
tot dan toe van wijkinformatie verstoken was, want het bruiste van
de verenigingen die allemaal hun eigen nieuwsvoorziening organiseerden. Wel werd de informatie voor het eerst samengevoegd in één
blad, want, zo staat geschreven: “Reeds lang werd in meerdere kringen de behoefte gevoeld, in onze buurt, welke immers één aaneengesloten geheel vormt, tot de uitgave van één krant te komen, bevattende alles voor de gehele Oosterpoort.”
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De eerste Oosterpoorter is gescand en staat op de website www.deoosterpoorter.com. De advertenties van de Dreize, die jarenlang onze buurtsuper
was, en van de Komeet met haar enorme sortering karpetten en lopers
zullen bij velen herinneringen oproepen. De geschiedenis van 65 jaar
Oosterpoorter is een turbulente, maar de wijkkrant is nog steeds springlevend. De toenmalige doelstelling van het blad zal u bekend voorkomen.
Deze werd toentertijd als volgt geformuleerd: “Dit nieuwe blad kan een
band vormen, welke het gehele verenigingsleven in onze buurt verstevigt
en hieraan kan elke bewoner der Oosterpoort meewerken door zich bij
de voor hem geschikte vereniging aan te sluiten. Een bezwaar om lid van
meerdere verenigingen te zijn is er niet, want elk lid is een schakel meer
in de keten die ons aan de buurt bindt. Door zo te handelen geeft U blijk,
echte Oosterpoorter te zijn.”
De verenigingsstructuur is weliswaar grotendeels verdwenen, maar gelegenheidsformaties waarin u kunt helpen om activiteiten te organiseren of
een bijdrage kunt leveren aan de leefbaarheid in onze wijk zijn er nog altijd
volop. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de toekomstige deksels op
de ring, Rondje Kunst, de Buurtborrel en Groningen 3PO. In deze formaties zijn vanzelfsprekend ook bewoners van de nieuwe wijken waarmee het
verspreidingsgebied van de Oosterpoorter in de loop der jaren is uitgebreid
van harte welkom.
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

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

Arjen Boswijk, Boe, Luuk Verpaalen
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Drukkerij De Marge, Groningen
Jos Jansen op de Haar,
Dion Hekkers, Ferri Klootsema
VOLGEND NUMMER

Sluitingsdatum kopij 2 mei 2016,
verspreiding in het weekend van 14
mei 2016

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
EERSTE PAAL
CONSERVATORIUM
Op dinsdag 5 april heeft Dean Harrie van den Elsen, van de Hanze
Hogeschool Groningen, de eerste
paal van de nieuwbouw van het
Prins Claus Conservatorium de
grond in laten gaan tijdens een
kort officieel moment.

werkt aan de Griffestraat. Eén rijbaan
is gestremd, het verkeer hoeft niet
om te rijden. Daarna begint het werk
aan de Meeuwerderweg, tot aan kruising met de Duikerstraat / Palmslag.
Met borden is een omleiding voor
gemotoriseerd verkeer aangegeven.
Voor fietsers en voetgangers blijft de
Meeuwerderweg wel toegankelijk.

en de foto buiten bij de Kroeg van
Klaas is van Studio le BB/Nadeschda
Broere. Onze excuses!

ONDERHOUDSWINKEL
GAAT VERHUIZEN

Er zal zo in de toekomst meer ruimte
gecreëerd worden en de verschillende opleidingen zullen weer in
één gebouw ondergebracht worden.
Meer info over de nieuwbouw en de
bouwactiviteiten kunt u vinden op:
www.hanze.nl/verbouwingpcc.
Start aanleg regenwaterriool (foto MvdF)

Als het werk volgens planning verloopt is de klus eind juni afgerond.
Het werk achter het cultuurcentrum
Oosterpoort gebeurt tijdens de zomerstop, als er geen voorstellingen
zijn.
De komende tijd publiceert de
Oosterpoorter regelmatig informatie
over de aanleg van het regenwaterriool. Heeft u vragen? Belt u dan met
de gemeente via 14 050. Mailen kan
ook, naar henk.lode@groningen.nl.

Eerste paal (foto Arjan Boswijk)

AANLEG REGENWATERRIOOL BEGONNEN
Op woensdag 6 april is aannemer
Roelofs in opdracht van de gemeente begonnen met de aanleg
van een nieuw regenwaterriool. Dit
nieuwe riool voert het regenwater
van cultuurcentrum Oosterpoort af
naar het Oude Winschoterdiep. Zo
hoeft het bestaande riool dit regenwater niet meer te verwerken.
Ook is er bij hevige regen minder
kans op wateroverlast op straat.
Tot begin mei is de aannemer bezig
aan de Veemarktstraat. Op 2 en 3
mei wordt ’s avonds en ’s nachts ge-

BELANGRIJK!
HERHAALDE OPROEP!

Onderhoudswinkel (foto Ruurd de Boer)

BUURTBORREL GOED
BEZOCHT
Op donderdag 31 maart organiseerde het WIJ team Rivierenbuurt, waar onze wijk ook onder
valt, een buurtborrel in het Poortershoes. Het doel van zo’n borrel
is dat buurtbewoners en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en
elkaar leren kennen. En het was
een succes!

RECTIFICATIE

Het bestuur van het Poortershoes
was aanwezig, medewerkers van
het WIJ-team, de Oosterpoorter, het
buurtoverleg, leden van de ouderensoos en de door waterschade
gedupeerde bewoners uit de Jacobstraat. Deze laatsten kregen bezoek
van een journalist van het Dagblad
van het Noorden, die er een artikel
over heeft geschreven. De tweede en
derde buurtborrel staan gepland op
26 mei (buurtcentrum Stadspark) en
op 30 juni (MFC Stroming).

In de vorige Oosterpoorter zijn in het
artikel ‘De Meindert, Igor, De Jonge
Boschfazant en Kesanova Show’ de
namen van de fotografen verwisseld.
De foto met het dartbord op de achtergrond is van Henx/Henk Veenstra

Voor aanmelding kunt u terecht bij
Jannie Ensing email
jannaensing@hotmail.com, telefoon
06-27867740 of email
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl,
telefoon 06-25634069.

Je kunt als buurtbewoner nu meedenken en meebeslissen over hoe
het park tussen de Oosterpoort en
De linie er straks uit gaat zien, voordat alles straks door de gemeente
wordt bepaald. Meld je nu aan via
buurtoverleg@gmail.com.
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BUURTBORREL
31 MAART
(foto’s Ellen Westerveld)
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TAKE IT TO YOUR PLACE!
Op 28, 29 en 30 april vindt er in
onze wijk een festival plaats waarbij alle bewoners, bedrijven en
instellingen in de Oosterpoortwijk
worden uitgenodigd deel te nemen
en een stukje cultuur mee te nemen in het eigen huis of de eigen
zaak.
Het festival wordt georganiseerd
door studenten van de masteropleiding New Audiences and Innovative
Practice (NAIP) van het Prins Claus
Conservatorium in samenwerking
met Kunstacademie Minerva.

woonkamer. U kunt hiervoor buren
en vrienden uitnodigen om samen
met hen onder het genot van een
hapje en een drankje in uw eigen
huis te genieten van een concert.
De musici worden geregeld door het
festival en na afloop is er gelegenheid om de musici vragen te stellen
over hun werk en ambities.

SLOTPRESENTATIE

Op zaterdag 30 april wordt er een
slotconcert gegeven in het Prins
Claus Conservatorium. Dit slotconcert, verzorgd door studenten, gasten
en workshopdeelnemers, staat in het
teken van de Oosterpoortbuurt en is
gratis toegankelijk voor iedereen!
MEER INFORMATIE & AANMELDEN

WORKSHOPS

Meer informatie over de workshops, huiskamerconcerten en
slotmanifestatie is te vinden op
www.hanze.nl/festival. Hier
vindt u ook een aanmeldformulier.

Tijdens het festival
worden er ook een
aantal workshops
aangeboden voor
verschillende
doelgroepen. De
workshops beslaan
allerlei kunstvormen
waaronder muziek, beeldende- en
visuele kunsten.

Take it to your place!

DONDERDAG 28 APRIL

VRIJDAG 29 APRIL

ZATERDAG 30 APRIL

14-15: Historische wandeling
16-18: Sprookje van de Oosterpoort
18-19: Historische wandeling
20-22: Tiener Jamsession

14-15: Historische wandeling
16-18: Sprookje van de Oosterpoort
16-18: Smartphone muziek
18-19: Historische wandeling
18-19: Yoga art installation

11-13: Action Paint Drumming
16-18: Creatief koor
20-22: Slotmanifestatie

HUISKAMERCONCERTEN

Zo kunt u als bewoner bijvoorbeeld
uw huis openstellen voor een huiskamerconcert en hiermee levende
muziek binnenhalen in de eigen

Laat kunst en cultuur niet
een vaag begrip zijn maar:

KOOK CAFÉ SMAAKT NAAR MEER!
Samen koken en eten is een prima gelegenheid om verschillende mensen te ontmoeten. Samen eten is lekker, gezellig en buitengewoon verbindend (vooral als er ‘lasagne met zalm’ op het menu staat).
Het KOOK CAFE maakt deel uit van
het project DOE CONTACT CAFE,
een wijkbewonersinitiatief in samenwerking met LENTIS en het WIJteam Rivierenbuurt.
Ons eerste KOOK CAFE is in ieder
geval geslaagd, met 15 deelnemers en een keukenchef, topkok
en gastvrije medewerkers van het
Poortershoes. Het is verrassend hoeveel verborgen talenten je ontdekt
bij je buren en stadgenoten! En ook
hoeveel bijzondere verhalen er over
tafel gaan en de kennis die er wordt
gedeeld: over honden en zelf bier

brouwen, over reizen en omgaan
met een psychose-hoofd, over de
geschiedenis van de Oosterpoortwijk,
het Iraans Nieuwjaar, eenzaamheid
en literatuur. Vijftien mensen en net
zoveel interessante levens. Dat is
misschien wel de belangrijkste reden
om het KOOK CAFE experiment nog
eens te herhalen. Zo doen we ervaring op om wellicht een kookclubje te
beginnen. Samen doe je samen.
Het eerstvolgende KOOK CAFE is op
maandag 25 april van 17.00 tot 19.30
uur in het eethuis van het Poortershoes. Het project DOE CONTACT
6

Onderschrift

CAFE zorgt voor de boodschappen,
de andere consumpties zijn voor
de deelnemers... Zo druppelen we
stapsgewijs naar een duurzame
kookclub-formule. Voor meer informatie: bel Marlieke: 06 22963704 of
mail: ema.dejonge@lentis.nl.
Het KOOKCAFE organisatie-team
bestaat uit: Anneloes, Marlieke en
Afsaneh.

GRONINGEN 3P0: OOSTERPOORT CO2 NEUTRAAL
Op 21 maart kwam het team Groningen 3PO voor het eerst bijeen.
Groningen 3P0 is een initiatief van Marco Agema, eigenaar van cafetaria Friet van Piet en bestaat uit negen enthousiaste personen.
Wij dragen de wijk een warm hart toe en een aantal van ons heeft
al (meerdere) wijkinitiatieven en/of activiteiten georganiseerd. En
dat is wat Groningen 3P0 wil: initiatieven vanuit de bewoners en
ondernemers zelf en niet opgelegd door de overheid.

DOELSTELLING

Groningen 3P0 heeft als doel om
CO2-uitstoot in de Oosterpoort
in 2025 tot nul terug te brengen,
waarmee de wijk in 2025 energieneutraal is. Wij richten ons nu op de
Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie
en de Kop van Oost, maar we willen
het op termijn uitrollen in alle wijken
in de stad.
HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?

De basis wordt gevormd door vijf
pijlers: voedsel, mobiliteit, wonen,
energie en productie. Vanuit deze
pijlers zijn de leden van het team
Groningen 3P0 ingedeeld. Om
draagvlak binnen de buurt te creëren wil Groningen 3P0 vooral van
onderaf projecten stimuleren. We
willen bewoners bereiken via sociale
media, bijvoorbeeld Facebook en andere media zoals de Oosterpoorter.
Om wijkbewoners te laten volgen hoe
het staat met de CO2-uitstoot, wordt
er gewerkt aan een ‘klok’. Deze komt
op een prominente plek in de wijk te
staan en maakt de resultaten op het
gebied van CO2-uitstoot zichtbaar.
Daarnaast moet deze klok ook een
stand van zaken weergeven op het
gebied van de vijf pijlers.
ZELF DOEN

Voor het verduurzamen van je eigen
omgeving is het belangrijk om vanuit
je zelf te redeneren:
• Moet de verwarming in het hele
huis aanstaan?
• Lampen uit als je de kamer verlaat?
• Wat kost die mooie design lamp
met halogeen spotje aan energie?
• Moet de TV aan als toch niemand
kijkt?
• Moet alle was wel in de droger?

• Gaat het reizen in de stad niet net
zo snel op de fiets?
• Welk afval gaat in de container, kan
dit minder of vooraf gescheiden?
• Is het nodig dat ik producten koop
met zoveel verpakkingsmateriaal?
• Kunnen de kinderen gezamenlijk
naar sport in plaats van ieder met
zijn eigen auto?
Als je deze vragen thuis stelt, ontdek
je waarschijnlijk dat je op veel punten
efficiënter kunt omgaan met verbruik,
vervoer en energie. Voor de gemeenschap is verminderen goed door het
verlagen van de CO2-uitstoot. En jou
scheelt het in je portemonnee! Alleen
al de bewustwording helpt.
Er zijn ook zaken die moeilijker zelf
zijn op te lossen, zoals:
• Moet de verwarming in het hele
huis aanstaan?
• De hoeveelheid verpakkingsmateriaal bij bijvoorbeeld vlees en
koekjes;
• Het niet scheiden van afval omdat
het niet aangeboden wordt;
• Meer thuiswerken waardoor je
minder tijd en kosten (en brandstof)
aan reizen kwijt bent.
Dit soort zaken kunnen we juist door
ons te groeperen wel voor elkaar
krijgen. Marco kan een groot publiek
bereiken door zich als duurzaam
cafetaria te profileren, met daarbij ook aanwijsbare resultaten. De
overheden en bedrijven realiseren
zich steeds meer dat er een gedragsverandering plaatsvindt. Bedrijven
worden tegenwoordig gewaardeerd
op duurzaamheid. De term ‘maatschappelijk duurzaam ondernemen’
hoor je steeds meer.
Er zijn steeds minder auto’s met
twee uitlaten, vrachtauto’s rijden
letterlijk uit tot de stoplichten, nieuwe
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kolencentrales in de Eemshaven
worden niet gebruikt en kleine auto’s
zijn populair. Allemaal voorbeelden
in onze nabije omgeving die deze
omslag in denken laat zien.
WAT IS CO2?

CO2 (‘koolstofdioxide’) is een kleuren reukloos gas dat van nature
in de aardatmosfeer voorkomt. In
kleine doseringen is het onschuldig (we gebruiken het bijvoorbeeld
in frisdranken als ‘bubbels’ en in
brandblussers als blusmiddel), in
concentraties vanaf 1% zorgt het
voor sufheid en vanaf 5% raakt
men buiten bewustzijn. Op dit
moment zit er 0,04% CO2 in de atmosfeer, deze hoeveelheid neemt
in de laatste jaren snel toe.
De vergroting van de hoeveelheid
CO2 in de atmosfeer zorgt ook
voor een broeikaseffect, omdat
warmte minder gemakkelijk afgevoerd kan worden. Mede hierdoor
verandert het klimaat en wordt het
warmer en natter. CO2 ontstaat
vooral door verbranding van steenkolen, olie, benzine en aardgas.
CO2 wordt door algen, bomen en
planten opgenomen. Extra groen
helpt daarom ook in de strijd tegen
CO2.
Heb je zelf ideeën, wil je meedenken of kun je vanuit je professie of
levenswijze een steentje bijdragen,
dan willen we dit graag weten zodat
wel elkaars kennis kunnen benutten. Je kunt je aanmelden via www.
groningen3P0.nl.
Namens team Groningen 3P0,
Simon de Vries
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UITGEVERIJ PALMSLAG BESTAAT 10 JAAR
Maurice van Dijk (1976) woont in de Oosterpoort en is uitgever. In 2006
begon hij met een voorzichtige start: eerst eens wat redactiewerk, voor
misschien zo’n twee tot drie boeken per jaar. Dit jaar bestaat zijn algemene, landelijke Uitgeverij Palmslag tien jaar.
Ondertussen heeft Palmslag meer
dan 60 boeken en dichtbundels
uitgegeven van ruim 50 auteurs uit
Groningen en de rest van Nederland.
Palmslag viert haar tienjarige jubileum met de aftrap van een eigen
crowdfundingplatform, een verjaardagskalender, een schrijfwedstrijd en
de eerste ‘Palmslagdag’.

Vanzelfsprekend krijgt iedereen die
de auteur op weg helpt naar de publicatie van een boek een passende
tegenprestatie voor zijn of haar donatie. De eerste auteur heeft inmiddels

MEER DAN ALLEEN EEN UITGEVERIJ

Tien jaar is voor Palmslag volgens
Van Dijk geen reden om achterover
te leunen, want zo goed gaat het
niet met het boekenvak. Stilstaan is
dus geen optie. Daarom doet deze
uitgeverij juist een stap naar voren.
Zo organiseert ze een schrijfwedstrijd
met als thema ‘PS’, onder andere
de afkorting van Palmslag. De beste
verhalen komen in een bundel, die
eind dit jaar tijdens de allereerste
‘Palmslagdag’ wordt gepresenteerd.
Schrijvers dragen dan voor uit eigen
werk, lezers kunnen een boek laten
signeren en de auteurs het hemd van
het lijf vragen. Daarnaast verschijnt
in juli de verjaardagskalender ‘Lang
zullen ze lezen’. In de kalender staan
gedichten van Merel Morre en illustraties van Maaike Hartjes, winnaar
Stripschapprijs 2016.

Maurice van Dijk van uitgeverij Palmslag (foto Jan Zeeman)

boek nog beter te maken en lezers in
te zetten als ambassadeurs. Bovendien krijgt elk boek de aandacht die

SAMEN MET LEZERS EEN BOEK
MAKEN

Ook in de digitale wereld viert Palmslag haar tienjarig jubileum. Sinds
februari 2016 kunnen schrijvers en
dichters die hun boek bij Palmslag
willen uitgeven crowdfunden via
Slagboom (www.slag-boom.nl). Iedereen die dat wil kan meehelpen om
een boek uit te geven. Een uitkomst
voor auteurs die de publicatie zelf
financieren, maar nog wat euro’s
nodig hebben. Op Slagboom heeft de
schrijver direct contact met donateurs
en lezers. Lezers steunen de auteur
niet alleen financieel, maar kunnen
ook hun mening geven over bijvoorbeeld een boektitel of een cover.
Crowdfunding is een manier om het

het geld bij elkaar verzameld om een
boek te laten maken.
PALMSLAG VAN OOSTERPOORT EN
HANDJEKLAP?

MEER INFORMATIE

Iedereen die meer wil weten over
Uitgeverij Palmslag kan terecht
op www.palmslag.nl en op www.
facebook.com/Palmslag. Schrijvers
en dichters die interesse hebben in
het crowdfunden van hun publicatie door Palmslag kunnen terecht
op www.slag-boom.nl. Daar staan
ook de voordelen van crowdfunden
en de antwoorden op de meest
gestelde vragen op een rij.
het verdient door gedegen redactie,
aandacht voor vormgeving, goed
drukwerk en creatieve promotie.
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Van Dijk kan het beamen: ja, de
naam is inderdaad afgeleid van
onder meer de straat Palmslag in
de Oosterpoort. In 2003 woonde hij
daar. De straatnaam herinnert aan
de veemarkt, het handjeklappen van
de boeren: ‘de palmslag’. Dit inspireerde hem tot de naam voor zijn
uitgeverij. Inmiddels woont hij alweer
sinds 2008 aan de Blekerslaan, een
zijstraat van de Meeuwerderweg.
En nee, aan vertrekken uit de
Oosterpoort moet hij voorlopig niet
denken!
Ynskje van Meurs

ADVERTORIAL FYSIOHEREWEG
TUINIEREN? KROM VAN DE RUGPIJN HOEFT NIET..
De lente breekt weer aan en dus is
het tijd voor de tuin. Heerlijk weer
om buiten bezig zijn! Echter leidt
tuinieren ook vaak tot pijnklachten
in de rug of nek.
De fysiotherapeuten Eric en JeanLuc van FysioHereweg Groningen
weten uit ervaring dat het werken
in de tuin belastend kan zijn voor je
lichaam.
Eric Beck: “Veel cliënten geven tuinieren als voorbeeld voor het krijgen
van rugpijn, tuinieren vraagt dan ook
best wat van je lijf’.
Wij geven je vijf handige tips om
deze pijnklachten te voorkomen.
‘TIPS BIJ TUINIEREN’

1. Probeer je rug zo recht mogelijk
te houden.

bij sporten is het verstandig
om eerst op te warmen voor je
de tuin in gaat. Lichte stretch
oefeningen kunnen al blessures
voorkomen.
MEER INFORMATIE

Tuinieren hoeft niet tot rugpijn te leiden...

2. Blijf nooit langdurig in een zelfde
houding zitten. Elke volgende
houding is een betere!
3. Maak gebruik van hulpstukken
tijdens het tuinieren. Bijvoorbeeld
een krukje of kniebankje.
4. Werk niet te lang achter elkaar
door maar verdeel je taken over
de dag of week.
5. Doe een warming-up. Net als

FysioHereweg Groningen heeft een
zeer goede aanpak van rugklachten
ontwikkeld. Wij kijken vooral hoe
rugklachten in de dagelijkse praktijk
ontstaan.
Onze RugFysiotherapie is een combinatie van behandeling, training,
advisering en voorlichting. RugFysiotherapie wordt op dezelfde wijze
vergoed als andere vormen van
fysiotherapie.
FysioHereweg Groningen telefoon
050-3134636 of www.rugklacht.nl

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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OOSTERPOORTER, JAARGANG 1,
NUMMER 1, FEBRUARI 1951!
De eerste Oosterpoorter van 65 jaar oud in handen hebben is heel speciaal. Het papier is dun, zacht en lichtgeel van kleur, de druk is zwart. Ietwat gehavend en met wat stukjes eruit maar verder nog puntgaaf. Grote
letters, groot formaat ook, ruime A3. Hij telt zes pagina’s.
De eerste wijkkrant was een praktische samenvoeging van meerdere
nieuwsbrieven van actieve verenigingen. Iedereen wilde zijn stem
graag laten horen, van voetballers tot
winkeliers. Voor de oudere bewoners
van onze wijk is deze krant ongetwijfeld een feest van herkenning, voor
de nieuwere bewoners een prachtig
kijkje in het leven in onze wijk lang
geleden: 1951.
PIET VLIEGERS

Via een goede vriendin van oudbewoner Piet Vliegers komt dit
tere exemplaar van de allereerste
Oosterpoorter in de brievenbus.
Waarvoor beiden dank! Het is fan-

tastisch om deze oude wijkkrant te
bekijken en te lezen, inhoudelijk van
verbazend vooruitstrevend tot heerlijk
achterhaald, corsetadvertenties en
serieuze bestuurszaken wisselen
elkaar moeiteloos af.
De 71-jarige Piet Vliegers is de zoon
van Piet Vliegers, die voornaam werd
steevast doorgegeven in de familie.
Zijn vader had een kapperszaak aan
de Meeuwerderweg en was voorzitter van de Dubbele Vieve. Zijn
vrouw heette Lena, ook wel Leentje. Aan de telefoon blijkt zoon Piet
vol van prachtige verhalen over de
Oosterpoort. De afspraak is dat we
spoedig bij hem en zijn vrouw in Hoogezand op bezoek gaan. Om meer
te horen en op te schrijven over deze
kleurrijke Oosterpoorterse familie.
EEN KLEIN VOORPROEFJE

Als zesjarig jongetje bracht Piet
uitnodigingskaarten langs bij de
gepensioneerden in de Oosterpoort
die lid waren van Dubbele Vieve.
Dubbele Vieve was speciaal voor
deze 55 plussers opgericht om hen
op hun ‘oude dag’ een pleziertje te
bezorgen. In die tijd, 1949, betrof dit
vooral gepensioneerde schippers.
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Zij verkochten hun schip of gaven
het door aan hun kinderen en gingen
zelf in de kleine schipperswoninkjes
in de Oosterpoort wonen. Op de
uitnodigingskaarten stond vermeld op
welke dag de pensionado mét eega
verwacht werd voor het maandelijks uitje. Dat uitje was bijvoorbeeld
een optreden van een stads- of
provincaals koor in het Speeltuingebouwtje. Iedereen werkte er vrijwillig
en kosteloos aan mee, ook Koffie
TIKTAK, zij verzorgden gratis koffie,
thee en koek op zo’n avond. Op het
programma stond regelmatig een
toneeluitvoering of live muziek. Dat
laatste werd ook weleens verzorgd
door een plaatselijke aardappelboer
met accordeon.
U kunt de krant in zijn geheel terugzien en lezen op onze website
www.deoosterpoorter.nl en
de Facebookpagina van de
Oosterpoorter.
AvdB

WONEN IN DE STOKER EN BRANDER
OVER STORM, VERDWAALDE BEZOEKERS EN EEN LEVEND SCHILDERIJ

“Dit is mijn adres”, mailde Margreet Schaaf, lid van Bewonersplatform
Stoker en Brander, naar aanleiding van de vraag waar wij ons moesten
melden voor het interview. “Of je het kan vinden mag je zelf ontdekken.
Als het echt niet lukt, kan je dit telefoonnummer bellen.” Dus trokken fotograaf Joost en ik enigszins in verwarring naar de woontorens die trots
en fier de meest zuidelijke grens van onze wijk markeren.
Ze liggen weliswaar meestal niet
op de route, maar zijn toch moeilijk
te missen. Met het fietsje gingen
we omhoog langs de bioscoop en
kwamen op de omloop, zoals de
bewoners het platform rondom de
Euroborg noemen. We parkeerden
tegen een nietje en toetsten het juiste
nummer in bij de entree. Meteen
hadden we via de intercom live
contact met Margreet. Hoe moeilijk
kan het zijn? Het gebied rondom de
Euroborg was oorspronkelijk bedoeld
als bedrijventerrein, maar toen de
markt voor bedrijfspanden inzakte
besloot de gemeente om er bewoning toe te staan. Zo verrezen ruim
vijf jaar geleden aan de achterkant
van de Euroborg twee woontorens.
Het was geen onlogische stap, maar

de bewoners kwamen daardoor wel
terecht in een omgeving die niet was
ontworpen voor bewoning. Margreet
Schaaf woont in de Brander en
Evelien Bos in de Stoker. Zij vertellen hoe het is om te wonen op deze
bijzondere plek.
LEVEND SCHILDERIJ

Margreet: ”Ik woon hier met veel
plezier. Door de enorme raampartij in de kamer heb ik een prachtig
uitzicht. Het is net een schilderij dat
mee verandert met het weer en de
seizoenen. Omdat ik geen tuin te
onderhouden heb, kan ik veel tijd besteden aan mijn hobby’s. We wonen
dicht bij de stad en met de komst van
station Euroborg is ook het openbaar
vervoer prima. Met slecht weer kan
12

je met de trein naar de stad! Onze
eigen auto’s kunnen we parkeren in
een afgesloten deel van de parkeergarage onder de Euroborg. Nu de
oude spoorbrug aan de zuidkant van
de woontorens in ere is hersteld, is
de ingang van deze garage goed
toegankelijk”. Evelien vertelt dat er
collectief het een en ander wordt georganiseerd: “Elke woontoren heeft
zijn eigen vereniging van eigenaren
die zich bezig houdt met het gebouw
zelf, de stenen. Daarnaast heeft
elk gebouw haar eigen activiteitencommissie. Deze zorgt voor onder
andere kerstversiering en organiseert
evenementen. De commissie heeft
de centrale hal beneden gezellig ingericht. Er staat een kast met boeken
die je kan lenen en er staat een bank
met tafel. Op die plek houden we
altijd de nieuwjaarsborrel”.
BEWONERSPLATFORM

Margreet en Evelien weten dat een
prettige woonomgeving geen vanzelfsprekendheid is, want als alle
voorzieningen in je woongebied zijn

gericht op bedrijven kan je nog wel
eens voor verrassingen komen te
staan. Evelien: “Er bleek over veel
dingen niet goed te zijn nagedacht.
Zo mocht je na 14.00 uur ’s middags
niet meer met de auto omhoog naar
de torens en waren er geen invalidenparkeerplaatsen. Lastig als je
slecht ter been bent. Ook konden we
geen bezoekerspas aanvragen en
waren we sowieso slecht te vinden
voor bezoekers met een auto. De
TomTom kende ons niet en er was
geen wegbewijzering. Jullie zijn met
de fiets, dus dan vind je het wel,
maar met de auto moet je omhoog bij
de inrit voor de Euroborggarage.Die
oprit vindt bijna niemand bij zijn eerste bezoek. Hoe vaak ik gebeld wordt
door mensen die op de Boumaboulevard staan en niet weten hoe ze bij
de torens moeten komen!
Nou ja, er viel dus wel het een
en ander te verbeteren en om als
collectief een gesprekspartner te
kunnen zijn voor de gemeente, is het
Bewonersplatform Stoker en Brander
opgericht”.
VEEL BEREIKT

Het Bewonersplatform is over deze
en andere zaken in gesprek gegaan
met de gemeente. Margreet: “Ik zeg
nadrukkelijk gesprek, want ik geloof
niet in het oplossen van knelpunten

in een verwijtende sfeer. In goed
overleg hebben we veel knelpunten
kunnen oplossen. En we hebben
voor elkaar gekregen dat er bij de
Jumbo een postkantoor en pinautomaat is gekomen. Ook op de omloop
is het nodige verbeterd. Het inrijverbod vanaf 14.00 uur is opgeheven
en je mag nu altijd met de auto naar

er stonden zijn op last van de hulpdiensten weggehaald en liggen bij P4
te wachten op een nieuwe bestemming. Evelien: “Bij calamiteiten was
de omloop te slecht toegankelijk, dus
moesten ze weg. Daarnaast waren
de bomen niet stormbestendig en
het kan hier behoorlijk waaien, vooral
tussen de twee torens door. We gaan
ons nu in overleg met de gemeente
oriënteren op geschiktere aanplant”.

boven om te laden en lossen. Het
gebied is een woonerf geworden,
dus je moet stapvoets rijden. Wel zo
veilig, want er is geen rijbaan en veel
deuren van bedrijven komen rechtstreeks uit op de omloop. We willen
natuurlijk geen aanrijdingen. Verder
hebben we nu een invalideparkeerplaats. Het meest recente goede
nieuws is dat de afvalcontainers op
de omloop ondergronds gaan. Dat
zal de ratten ontmoedigen om op de
omloop te komen en het straatbeeld
beslist verbeteren”.

Een ander punt op de agenda betreft
de plannen voor nieuwbouw in het
gebied. Er zijn berichten over een
nieuwe woontoren aan de overkant
van het water, maar hoe hoog die
wordt is nog niet bekend. Ook de
nieuw te bouwen sporthal komt vlak
bij de huidige woontorens. Margreet
zal daarover heen kijken en kunnen
blijven genieten van haar levende
schilderij, maar dat kan voor andere
bewoners anders zijn.

MAAR NIET ALLES

“Helaas is het ons niet gelukt om een
bezoekerspas te regelen, want dat
is toch wel de grootste doorn in ons
oog. Toen we hier kwamen wonen
was het verhaal nog dat ons bezoek
gebruik kon maken van parkeerplaats
P4, maar deze is inmiddels afgesloten met een slagboom. Verder is in
de hele omgeving een parkeerverbod
van kracht. Onze bezoekers kunnen
alleen nog tegen standaardtarief in
de parkeergarage van de Euroborg
parkeren. Dat is duur en daarmee
ontzettend ongastvrij tegenover ons
bezoek. Zij moeten bovendien een
extra rondje door de parkeergarage
rijden om de uitrijkaart te betalen
omdat verzuimd is aan onze kant een
betaalautomaat neer te zetten”. Ondanks alle energie en tijd die we er in
gestoken hebben is het ons nog niet
gelukt deze situatie te verbeteren”.
EN HET GAAT VERDER…

Waar het laatste woord nog niet
over is gezegd is de inrichting van
de omloop. De plantenbakken die
13

En tenslotte is daar de onvindbaarheid voor automobilisten. Margreet:
“De gemeente heeft weliswaar
nieuwe wegbewijzeringsborden laten
plaatsen, maar daarop staan de Stoker en Brander niet apart vermeld.
Daardoor weten bezoekers nog
steeds niet waar ze omhoog moeten
om bij ons te kunnen komen”.
Maar het eind is in zicht: onlangs
kregen de bewoners bericht van de
gemeente dat de borden die de automobilisten naar de Stoker & Brander
moeten leiden in de maak zijn en zo
spoedig mogelijk door Stadsbeheer
zullen worden geplaatst!”.
Ellen Westerveld (foto’s Joost van
den Berg)
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DIGMON ROOVERS,
GITAARDOCENT EN GITARIST
Het Groningen Guitar College is een collectief van zes gitaardocenten.
Het collectief werkt vanuit de Borgmanschool, aan de Oliemulderstraat.
De gitaardocenten van het GGC gaan bij het lesgeven uit van de mens
achter de gitarist. Wie je bent is belangrijker dan wat je kan. Over het
gitaarspelen in het algemeen en het GGC in het bijzonder had de Oosterpoorter een gesprek met Digmon Roovers (47).

twee namen: Pat Metheny en George
Benson. Hij speelt zelf op een heel
bijzondere manier gitaar. “Ik luister
vooral naar drummers en bassisten. Ik ben een gitarist die denkt als
drummer maar die baslijnen speelt.”

Digmon is al jong met gitaarspelen
begonnen. “Wij hadden thuis een
oude akoestische gitaar, waar mijn
moeder op speelde. Ik ben op les gegaan bij Holvast in de Zwanestraat.
Na twee jaar ging mijn leraar weg.
Daarna kreeg ik les van mijn broer.”
Roovers is nu alweer vele jaren
werkzaam als gitaardocent en als gitarist. Gitaarles is een veelomvattend
vak. “Je moet je als docent constant
aanpassen aan wat de leerling nodig
heeft. Ben je kind, ben je puber, ben
je volwassene. Iedereen heeft andere
dingen nodig.” Bij het GGC wordt
aandacht besteed aan alle aspecten
van het gitaarspel. Er worden dus
ook workshops yoga en mindfulness
gegeven.
De gitaardocenten, vlnr Allard Gosens, Pascal Binneweg, Joost van der Beek,

IMPROVISATIE

“Een van de basisdingen van onze
gitaarschool is improviseren. Dat be-

Ronald Kamphuis, Albert van Holthoon. Zittend Digmon Roovers (foto GGC)

gint al bij kinderen aan de hand van
plaatjes. Hoe klinkt dat dan? Laat
een paar tonen horen en de ander
probeert dat na te spelen. Improviseren is een never ending story. Ik leer
gelukkig nog steeds.”

Over zijn werk als gitarist zegt hij: “Ik
wordt vaak ingehuurd door anderen.”
Daarom treedt hij nu op met Harry
Sacksioni, een van de meest gerenommeerde gitaristen van Nederland.

Digmon geeft niet alleen individueel
les, maar ook in groepen. “Bijvoorbeeld gitaar in de klas, dat is een
cursus voor basisschool leerkrachten. De groep is tien man groot.”
Zo'n groepsles roept weer heel andere vragen op. “Hoe speel je samen?
Wat heeft de ander nodig, wat heb je
zelf nodig? Hoe zeg je dat? Durf je
kritiek te uiten? Kan je kritiek aannemen? Hoe zeg je wat je nodig hebt?”

VEEL SPELEN

HARRY SACKSIONI

Een obligate vraag is wie Digmons
favoriete gitaristen zijn. Hij noemt
16

Ik vraag hem tot slot of hij nog tips
heeft voor beginnende gitaristen.
Digmon benadrukt dat hiervoor geen
algemene regels te geven zijn, maar
noemt wel een aantal dingen. “Veel
spelen, veel muziek luisteren, veel
met anderen spelen.”
Tot besluit wil ik nog vermelden dat
het GGC maandelijks een gitaarworkshop organiseert.
Chris van Boetzelaer

CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 29
1. Als op deze boerderij de
Spaanse wet gaat gelden… (8)
2. … wordt het wel erg ingewikkeld
om je hier te huisvesten. (11)
3. In dit gebouw wordt jenever
bereid... (6)
4. … die hij op de bovenste
verdieping bewaart. (9)
5. Hier geef je geen oordeel maar
bouw je huizen. (2+2+6)
6. In het lusthof van deze Griekse
godin woonden 5000 jaar
geleden al mensen. (10)
7. Hij zet gegevens op een schijf.
(7)
8. Deze buurtkrantbezorger ligt niet
in 11. (7)
9. Geile groente. (4+5)
10. Voormalig Groninger pendant van
Miami Beach. (11)
11. NNT-voorstelling die enkelvoudig
zijn geld meer dan waard is. (8)
12. Benzinehandel. (10)
13. Ligt hier een pers in het midden?
(13)
14. Afscheiding van broccoli en
paksoi. (9)
15. Vliegende olifant. (5)
16. Buurt die de wereld verdeeld
houdt. (2+5)
17. Taaladviesdienst. (11)
18. Dolende reiziger op het Harm
Buiterplein. (11)
19. Het Forum is niet voor luiaards.
(9)
20. Lijkt een verzekering voor
fysiotherapie maar biedt alleen
een wit doek. (9)
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Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een uitdrukking. Dat is de
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.
De oplossing moet uiterlijk op zondag
1 mei binnen zijn bij de redactie van
de Oosterpoorter, Oosterweg 13,
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 29. 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 van
€ 20,-, ter beschikking gesteld door
Coop Meeuwerderweg.

11. Ongebonden 12. Pocket
13. Werkje 14. Voertaal 15. Uitgeverij
16. Hermans 17. Omslag
18. Ontknoping.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 28:
Boekenweek

De oplossing is: BUITEN JE BOEKJE GAAN

1. Dichtbundel 2. Büch 3. Thriller
4. Vertelling 5. Boekenbal
6. De aanslag 7. Abc’tje 8. Uitgelezen
9. Plakboek 10. Hoofdstuk

De winnaar is Karin Krikkink uit de
Albertstraat. Gefeliciteerd!
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BOE
GEDULD CONFRONTATIE EN IRRITATIE
Met een glimlach denk ik terug aan de tijd dat ik oprecht verbaasd keek
als een toekomstige baas tijdens een sollicitatiegesprek naar mijn negatieve eigenschappen informeerde. Ik kon er zo snel geen verzinnen.
Inmiddels, vele jaren later, heb ik mijn
zelfkennis opgeschroefd en weet
ik dat ik (onder meer, zullen mijn
huisgenoten nu vast roepen) ongeduldig, confrontatie mijdend en snel
geïrriteerd ben. Niet best dus. Na het
produceren van nazaat is mijn geduld
overigens – noodgedwongen – wel
een stuk verbeterd.
Over de geïrriteerdheid kan ik dat
helaas niet beweren. Deze uit zich
het meest frequent in het verkeer.
Als er weer eens een auto niet stopt
bij het stopbord aan de afrit van de
ring krijgt de bestuurder op z’n minst
een vuile blik. Of het gedrag van mijn

medeweggebruikers bij de spoorwegovergang aan de Esperantostraat,
ook altijd weer goed voor woedende
blikken en schuttingtaal mijnerzijds.
Ik ben er echt niet trots op hoor, maar
sommige mensen zijn ook zo ontzettend dóm.
Op een ellenlange nachtvlucht van
een exotisch oord terug naar de
Oosterpoort herken ik een soortgenoot. Je ziet hoe de kaakspieren van
de stewardess zich iedere keer aanspannen als de irritante Amerikaan
(een pleonasme wellicht?) naast mij
haar voor de zoveelste keer naar de

PRIVÉ COLLECTIE
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pantry laat hollen. Als ze dan tegen
het eind van de vlucht ontdekt dat zowel de handen van de Amerikaan als
die van mij onder hetzelfde dekentje verstopt zitten, kijkt ze mij eerst
ontzet en meteen daarna minachtend
aan. Gedurende de vlucht bleek de
Amerikaan ook bijzonder charmante
kanten te bezitten. Maar confrontatie
mijdend als ik ben vertel ik haar dat
natuurlijk niet.

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 Dim (5) en zijn moeder Lisanne Ottelé (34). Ze wonen met
Dims ratje Tarzan op de hoek van
het Winschoterdiep en de Van Julsinghastraat. Lisanne geeft les aan
groep 8 van de Borgmanschool aan
de Jacobijnerstraat. Dim gaat naar
de Borgmanschool aan de Warmoesstraat.
Lisanne groeide op in de Oranjewijk
en studeerde maatschappelijk werk
en dienstverlening aan de Hanzehogeschool. Na haar opleiding werkte
ze als gezinsvoogd. “Zo’n jaar of acht
geleden heb ik de top-pabo gedaan.
Dat duurde twee jaar, waarna ik als
juf aan de slag ging. En met veel plezier, achtste groepers zijn zo leuk.”
HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

“Nu ruim een jaar. Ik zocht snel
woonruimte en kreeg dit huis omdat wel vijf gegadigden voor me
deze woning hadden afgewezen.
Dat kwam omdat er heel veel aan
gedaan moest worden. Zo moest
echt álles geverfd worden. De muren,
kozijnen, plafond, alles. Het was net
voor de kerstvakantie dat ik hierin
kon. De kanjers uit mijn klas hebben
me geholpen. Er stonden hier ruim
twintig kinderen te schilderen. En dat
hebben ze supergoed gedaan. In de
andere kamer staan al hun namen in
een groot hart op de muur. Als aandenken aan hun geweldige actie.”
WAT VIND JE VAN DE
OOSTERPOORT?

Dit is echt de Jordaan van Groningen
vind ik. Gezellig, door alle bloemen
en planten die mensen op de stoep
zetten en rond de bomen planten.
Iedereen kent elkaar, er is sociale
controle op een goeie manier. Een
gemêleerde wijk ook, dat spreekt me
aan, een beetje volks. Nu ik erover
nadenk realiseer ik me dat een groot
deel van mijn leven zich in dit stukje
stad afspeelt. Ik woonde in mijn stu-

Lisanne Ottelé en Dim (foto MvdF)

dententijd in de Nieuwstraat, hier om
de hoek. En hiervoor woonde ik in de
Warmoesstraat.“
MIS JE IETS IN DE BUURT?

“Ik vind het jammer dat de drogisterij
van Yvonne, aan de Meeuwerderweg
er niet meer is.”
WAT IS JULLIE FAVORIETE PLEK IN
DE WIJK?

“De heemtuin in de Mauritsstraat.
Daar komen we graag. Dim houdt
erg van de natuur, net als ik. Hij kan
daar lekker spelen. Het is er heerlijk
stil, soms zijn er ook andere mensen
en dat is dan juist weer leuk. Kortom,
altijd een fijne plek om naar toe te
gaan. En Dim speelt ook wel in het
groen tussen de huizen aan de Barkmolenstraat. Daar wonen ook veel
kinderen uit zijn klas.”
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HEB JE VEEL CONTACT MET DE
BUREN?

Toen ik hier kwam wonen heb ik een
buurtborrel gegeven voor de mensen
in de portiek. Zo ken je meteen een
boel buren. Een aantal mensen in
de buurt zie ik regelmatig. Met de
bovenbuurvrouw heb ik wel veel contact, zij springt wel eens in en past
op Dim als ik even weg moet. Of we
drinken even een borreltje samen. En
Tirza van hier tegenover, daar ga ik
ook wel veel mee om. Ja, ik ken wel
veel mensen hier in de buurt.”
BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG
WONEN?

“Dat denk ik wel. Dit is zo’n mooie
fijne plek, hier aan het water.”
MvdF
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SERVICE

soep met een geroosterd broodje met kruiden-

KROEG VAN KLAAS
DONDERDAG 21 APRIL

JUBILEUMACTIVITEITEN

De schrijvers van de Prozaclub dragen nieuw

SPEELTUINVERENIGING

geschreven korte verhalen of columns voor.
Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.
ZONDAGAVOND 1 MEI
Thema-avond: All around the world. Organisatie Lisette Wendy & dj Heinstra. Muzikanten
spelen nummers waarin plaatsnamen, landen,
rivieren, bergen en oceanen een rol spelen.
Aanvang 22.00 uur. Toegang gratis.
Elke zaterdag live muziek, aanvang 22.30
uur. Elke zondag 17.00 - 21.00 uur Afrika Jam

Extra activiteiten in verband met
80-jarig bestaan: woensdag 11
mei SuperBingo met op alle volle
kaarten € 80,00 en een superronde van € 450,00. Dit gaat er uit
bij voldoende deelname.
Vrijdag 13 mei receptie van 19.00
uur tot 21.00 uur; iedereen kan het
bestuur komen feliciteren met dit
heugelijke feit. Aansluitend gezellige feestavond met live muziek tot
01.00 uur.

WOENSDAG 20 APRIL: MINI JAZZ FESTIVAL
17.30-19.00 Gratis workshops in het Prins

VRIJDAGAVONDCONCERTEN
Op vrijdagavond 13, 27 mei, 10 en 14 juni
en op 1 juli zijn er in het Poortershoes weer
concerten van conservatoriumstudenten,
georganiseerd in samenwerking met het Prins
Claus Conservatorium. Entree € 3,00. Voor
meer informatie kijk op onze website.
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.

Party, Afrikaans eten voor 5 euro.
PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

boter krijgen.

Zaterdag 21 mei met een bus naar
de nieuwe dierentuin in Emmen
voor kinderen van leden. Vertrek
om 09.00 uur, terug om 18.00 uur.

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

Claus Conservatorium: Arranging Festival,
Playing in a Big Band, Drummers workshop,

POORTERSHOES

bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur. Voor

How to play behind a vocalist, First steps to

BUURTRESTAURANT POORTERSHOES

verder info J. Tammes 06-44050961 of jtam-

improvise in the jazz language

Kom eten in het buurtrestaurant met 3 verras-

mes1@home.nl

19.00-20.00 Hamburgers ‘New York Style’

sende menu’s van onze nieuwe koks! Keuze

20.30-21.30 Big Band

uit vlees, vis en vega. Er wordt gekookt met

BUURTOVERLEG

22.00-23.00 Joris Teepe Quartet ‘Jorisation’

verse ingrediënten. Het menu staat wekelijks

Het Buurtoverleg vergadert iedere twee maan-

Meer informatie & aanmelden: www.hanze.nl/

op onze website. Hoofdgerecht € 6,00, soep

den in het Poortershoes, aanvang 20:00 uur.

jazzfestival. Concertkaarten: € 14,-, studen-

en toetje € 1,75.

Geplande data: 30 mei, 27 juni, 26 september,

ten/jongeren € 7,-. De workshops zijn gratis

Lunchen: op woensdag en donderdag kan

31 oktober en 28 november 2016. U bent van

toegankelijk.

men tussen de middag voor € 2,50 een kop

harte welkom!
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