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JAARMARKT!

Het was dit jaar knap spannend of de jaarmarkt traditioneel op de der-
de zaterdag van juni gehouden kon worden. Vanwege werkzaamhe-
den aan het afwateringsriool vanaf cultureel centrum de Oosterpoort 
naar het Winschoterdiep is de Meeuwerderweg voorlopig namelijk 
niet bereikbaar vanaf de Griffeweg. Heel onhandig als je een Jaar-
markt wilt houden. Gelukkig ging het sein toch op groen. De Meeu-
werderweg wordt 17 juni weer ontsloten en u kunt op zaterdag 18 juni 
de jaarmarkt noteren! 

Nu u toch uw agenda bij de hand heeft, maak dan ook even een notitie bij 
donderdag 2 juni. Dan schakelt RTL4 om 20.30 uur over naar het Poorters-
hoes voor de uitzending ‘Geer en Goor zoeken een hobby’. We zullen dan 
ongetwijfeld ontdekken welke hobby Klaasje Smit en Grietje Bakker weer 
hebben opgepakt en kunnen eindelijk een glimp opvangen van het eind-
feest. Dat was zo drukbezocht, dat veel belangstellenden de feestzaal niet 
in konden en genoegen moesten nemen met een heen- en weerflitsende 
Geer en Goor in Peppie- en Kokkieoutfit. Kijken, dus!

Verder in deze Oosterpoorter onder andere aandacht voor de Onderhouds-
winkel die onze buurt noodgedwongen gaat verlaten en een onderzoek 
naar hoe terugkerende depressies kunnen worden voorkomen. Ook kunt 
u lezen over de buurtapp Nextdoor. Deze app is gericht op contact met 
buurtgenoten. Vergelijk het met een praatje maken in de buurtsuper. De 
gebruikersgroepen zijn ingedeeld naar gebied en die indeling trekt diepe 
breuklijnen door het verspreidingsgebied van de Oosterpoorter. Lezers uit 
de oude Oosterpoort kunnen zich aansluiten, maar buurtgenoten uit de Li-
nie, Barkmolenstraat of Kop van Oost zullen zich elders moeten verenigen. 
Op de jaarmarkt bijvoorbeeld. De voorbereidingen zijn dus in volle gang en 
ook het Buurtoverleg en de Oosterpoorter zullen gezamenlijk een kraam 
bemannen. We kunnen ons weer verheugen op een mooi feest.

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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LENTEKRIEBELS IN DE WIJK
Het Lentekriebelsvirus breidt zich uit in de wijk. Dit jaar deden de Borg-
manschool, bewoners van de Barkmolenstraat en bewoners ten westen 
en oosten van het Winschoterdiep mee aan deze actie om zwerfvuil in 
de buurt op te ruimen. De gemeente ondersteunt deze jaarlijkse schoon-
maakactie, die altijd in april is. 

9 APRIL
Zaterdag 9 april deden 25 buurt-
bewoners mee aan de jaarlijkse 
Lentekriebels-actie in de wijk, zowel 
aan de westkant als ten oosten van 
de Meeuwerderweg. Aan het Win-
schoterdiep werden, na de start met 
koffie en koek, de straten tussen 
Meeuwerderweg en Winschoter-

diep over de deelnemers verdeeld. 
Vervolgens trok iedereen eropuit om 
het zwerfvuil aan te pakken. Zo werd 
de binnentuin tussen Winschoterdiep 

en de Nieuwstraat grondig schoon-
gemaakt. Ook op het grasveld achter 
de afvalcontainers aan de Esperan-
tostraat lag veel troep, best een klus 
om al het zwerfvuil weg te halen. 
Toch was de algemene indruk dat het 
dit jaar wel meeviel met rommel op 
straat. Wel werden veel fietswrakken 
en weesfietsen gespot: die zijn alle-
maal doorgegeven aan de gemeente. 
Iemand van de wijkpost heeft deze 
fietsen vervolgens gemerkt, waarna 
ze na twee weken konden worden 
opgehaald.

BLEKERSLAAN EN KWINTLAAN
Vanuit de Blekerslaan en de Kwint-
laan was die dag nog een Lentekrie-
belsgroep actief: daar pakten vier 
ouders en zes kinderen de speeltuin, 
de Kwintlaan en de Blekerslaan aan. 
Initiatiefnemer Marnix de Wit: “Ook 
wij begonnen met koffie, thee en 
koek en gingen daarna snel aan de 
slag. Aangezien er altijd veel eer te 
behalen valt in de speeltuin, zijn we 

daar begonnen. Onderweg kwa-
men we een mevrouw tegen die de 
Lentekriebelactie in de Oosterpoort 
zocht, zij wilde graag meehelpen! 
Op dat aanbod gingen wij natuurlijk 
graag in.”

VUILNISAUTO
“Met z’n allen hebben we de speel-
tuin en de hele omgeving van de 
speeltuin schoongemaakt, al het 
zwerfafval hebben we in vuilniszak-
ken gedaan. Na het verlaten van de 
speeltuin hadden we al een groot 
aantal vol, heel toevallig werd de on-
dergrondse vuilcontainer net geleegd 
en mochten de zakken in de vuilnis-
auto gegooid worden (zie foto). Een 
mooie samenwerking! Verder hebben 
wij langs het spoor en in de omge-
ving van de Kwintlaan en Blekerslaan 
schoongemaakt. Iedereen was heel 
positief, volgend jaar doen wij zeker 
weer mee!”

MvdF

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Ook dit jaar belooft de jaarmarkt 
aan de Meeuwerderweg weer 
een gezellige mix van kraampjes, 
muziek en gezelligheid te worden. 
Wilt u zelf een kraam? Meldt 
u zich dan tijdig aan via www.
standhouder.nl, telefoon 0599-
639511. Op de website staan ook 
de kosten voor een kraam. 

Wilt u liever uw eigen kleed 
meenemen en uw spullen op de 
rommelmarkt op de kop van de 
Oosterpoort/Griffeplein verkopen? 
Dat kan ook gewoon op de dag 
zelf bij de marktmeester: kosten 15 
euro per 5 meter (minimaal), elke 
meter extra voor 3 euro.

Veel deelnemers aan Lentekriebels 2016

Vuilniszakken gooien was top!
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In samenwerking met Kunstaca-
demie Minerva organiseerde het 
Prins Claus Conservatorium een 
festival waar iedereen aan mee 
kon doen. Onder het motto ‘Kunst 
in de wijk’ werden wijkbewoners 
en andere geïnteresseerden uit-
genodigd om deel te nemen aan 
workshops, huiskamerconcerten, 
diverse activiteiten en een slotpre-
sentatie. Allemaal gratis en voor 
niets. 

Het was een succes, al was er bij 
de buurtbewoners nog wel wat 
koudwatervrees te bespeuren: 
een privéconcert bij je thuis? Is 
dat niet raar? En is het hier niet 
te klein? Nee, dat is het niet. De 
privéoptredens waren intiem en 
heel bijzonder. Dus mocht de gele-
genheid zich nog eens voordoen, 
meldt u zich vooral aan. 

TAKE IT TO YOUR PLACE
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Foto Joost van den Berg

Foto Ellen Westerveld

DOORGAAND VERKEER MEEUWERDERWEG VANAF 17 MEI MAAND GESTREMD

Vanaf dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 17 juni is de Meeuwerderweg 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Met borden is een omleiding aan-
gegeven voor doorgaand verkeer langs de Hereweg en de Europaweg. 
Verkeer voor de winkels aan de Meeuwerderweg kan gebruikmaken van 
een omleiding langs de Palmslag. 

AFVOER REGENWATER
De stremming heeft te maken met 
de aanleg van een nieuwe riolering. 
Die voert het regenwater af van 
cultuurcentrum de Oosterpoort naar 
het Oude Winschoterdiep. Bij hevige 
regenval is er dan minder kans op 
wateroverlast op straat. Er wordt ge-

werkt aan de Meeuwerderweg tussen 
Griffeweg en Duikerstraat. 

BUS
De bushaltes aan de Meeuwerder-
weg vervallen van 17 mei tot 18 juni. 
Reizigers kunnen opstappen aan de 
Oosterweg (richting Hoofdstation). 

Voor de bus richting Coendersborg 
kunnen reizigers de haltes gebruiken 
aan de Trompstraat en Meeuwerder-
baan. 

INFORMATIE
De komende tijd is in de wijkkrant 
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: henk.lode@groningen.nl.
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Zoals jullie in het aprilnummer hebben kunnen lezen is de aftrap van de 
stichting Groningen 3P0 (www.groningen3P0.nl) een feit. Nog even ter 
herinnering, de doelstelling van de stichting is om duurzame 
initiatieven in de wijk de Oosterpoort van de grond te 
krijgen, waardoor de wijk in 2025 energieneutraal is en 
daarmee de CO2-uitstoot tot nul is gereduceerd.

Waar we in de tweede bijeenkomst 
met name over hebben nagedacht is 
hoe we deze doelstelling meetbaar 
kunnen maken. Het begrip ‘CO2 
reductie’ is lastig te begrijpen als je 
niet iedere dag met dit onderwerp te 
maken hebt. Wat wij willen bereiken 
is dat de genoemde klok herkenbare 
waarden krijgt. Hierbij moet gedacht 
worden aan:
• Toename zonnecellen in de wijk;
• Afvalreductie;
• Energiezuiniger rijden;
• Duurzame voeding.

De vraag die vervolgens gelijk naar 
voren komt is: Hoe bepaal je de 
beginstand? Hier zijn al wat ideeën 

over. Maar 
mochten er 
bewoners zijn 
die hier, door 
hun kennis of er-
varing, suggesties 
voor hebben, dan 
zouden wij hier 
graag gebruik 
van maken.

Groningen 3P0 is aan alle kanten 
gebaat bij naamsbekendheid, hier-
voor is inmiddels een beheerder van 
de website gevonden en heeft een 
inwoner zich aangemeld voor het 
opzetten van een facebookpagina. 
Er worden ondertussen contacten 
gelegd om duurzame energie op te 
wekken met zonnecellen op daken 
van grotere gebouwen in de buurt. 
Hierbij is het de bedoeling dat je als 
bewoner een aandeel of eigendom 
krijgt over enkele zonnecellen. In 
de meeste gevallen zijn deze grote 
daken efficiëntere beleggingen, 
waardoor een grotere opbrengst te 
behalen valt. Met dit soort initiatie-
ven is al veel ervaring opgedaan in 
Nederland waardoor het ‘wiel’ niet 
helemaal meer opnieuw uitgevonden 
hoeft te worden (zie onder anderen 
het dak van de Euroborg).

Bij de komende jaarmarkt in de 
Oosterpoort willen wij onze 

stichting presenteren. 
Dit willen we doen met 
‘groene partijen’ zoals: 
Grunniger Power, 
ebikes, recycle inza-

melpunt, en-
zovoorts. Jan 
Hoppen heeft 

zich ook bij de 
groep aangeslo-
ten. Hij is docent 
aan de Stenden 

Hogeschool en 
doceert onder andere 

op het gebied van duurzaamheid. 
Hij brengt het concept ‘de blauwe 
economie’ onder de aandacht. Het 
woord ‘blauw’ staat voor betaalbare 
duurzaamheid. In het volksmond 
wordt duurzaamheid vaak geassoci-
eerd met hoge kosten/investeringen. 
Een blauwe economie is juiste geba-
seerd op het feit dat het geen extra 
geld mag kosten. Groningen 3P0 wil 
graag meegaan in deze gedachte-
gang.

Zoals je ziet zijn er reeds zeer posi-
tieve ontwikkelingen. 

Namens team Groningen 3P0 
Simon de Vries

VOORBEREIDINGEN OMBOUW RINGWEG
Ook in onze wijk worden de verkeersaanpassingen ten behoeve van de 
aanstaande ombouw van de Zuidelijke Ringweg steeds zichtbaarder. Bij 
de Helperbrink komt een tunnel onder het spoor door. 

Zoals inmiddels bekend zal zijn ver-
dwijnen de aansluitingen van de ring 
op de Hereweg en de Oosterpoort. 
Ook zal de spoorwegovergang bij de 
Esperantostraat verdwijnen. Via een 
nieuwe tunnel onder het spoor door 
bij de Helperbrink kunnen we straks 
van en naar Helpman. 

In de Veemarktstraat, bij Cultuurcen-
trum De Oosterpoort, is de strook 
rechtsaf naar de Meeuwerderweg 
verdwenen. Aan de andere kant van 
het kruispunt gebeurt dat ook nog. 
Fietsers kunnen daardoor veilig over-
steken als het na de ombouw van de 
ringweg drukker wordt op de Grif-

feweg en in de Veemarktstraat. Ook 
bij de Barkmolenstraat wordt de weg 
aangepast. Voor het verleggen van 
kabels, buizen en leidingen zijn sinds 
vorig jaar al de nodige straten en 
fietspaden opgebroken. Rijkswater-
staat wil volgend jaar beginnen met 
de ombouw. De Raad van State moet 
zich nog uitspreken over het plan.

Bron: DvhN

GRONINGEN 3P0: OOSTERPOORT CO2 NEUTRAAL

WIST JE DATJES
Brommers en scooters meer 
ultrafijne stofdeeltjes uitstoten dan 
vrachtwagens;

70% van het papier wordt gemaakt 
van oud (gerecycled) papier;

Een gemiddeld huishouden 
jaarlijks 110 tot 165 kilo voedsel 
weggooit;

Alle troep op de stranden en in zee 
voor 80 % uit plastic bestaat?
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DE BUREN LATEN WEER VAN ZICH HOREN!
“Hallo buren, ik ben Kees en ik woon op de Meeuwerderweg 159. Ik 
hoop je snel een keer te zien in de buurt!” Dit is de standaardzin waar-
mee bewoners uit de Oosterpoort worden voorgesteld als ze lid worden 
van Nextdoor. Nextdoor is zoiets als Facebook. Een plek op internet 
waar je berichten en foto’s met elkaar kunt delen. Verschil: Facebook 
is voor je vrienden, Nextdoor voor je buren. Zo kun je Nextdoor ook 
gebruiken als het mededelingenbord dat we nog kennen uit de super-
markt: je kunt je er aanbieden als oppas of bijvoorbeeld als pianostem-
mer! 

In de Oosterpoort zijn op dit moment 
al 176 buren actief op Nextdoor. Dat 
is veel meer dan in andere buurten. 
Coendersborg heeft bijvoorbeeld 17 
leden en de Rivierenbuurt 19. In de 
Zeeheldenbuurt is Nextdoor met 109 
actieve buurtgenoten ook populair. 
Waarom Nextdoor juist in onze buurt 
zo geliefd is weten we niet. Wel kun-
nen we eens kijken wat onze buurt-
genoten zoal doen op Nextdoor.

WATEROVERLAST
Een van de eerste zaken die wordt 
besproken op Nextdoor is de water-
overlast die is ontstaan in met name 
de Jacobstraat. Door een van de 
bewoners wordt een oproep gedaan 
aan medebewoners om eventuele 
wateroverlast te melden op Nextdoor 
en via overlastoosterpoort@gmail.
com. Er komen diverse reacties. 

PIJLSNEL
Dat Nextdoor pijlsnel kan werken 
blijkt als de initiatiefneemster ver-
volgens iedereen met waterschade 
uitnodigt om op de buurtborrel in het 
Poortershoes te komen overleggen. 
Een journalist van het Dagblad van 
het Noorden is ook aanwezig en 
tekent het verhaal op. Een dag later 
belt een journalist van TV-Noord voor 
een interview! De waterschade is 
op de kaart gezet. Er zijn ondertus-
sen een aantal gesprekken geweest 
waarbij de gemeente aanschoof. 
Wordt vervolgd.

KNIPPERLICHTEN EN 
BADMINTONNEN
Nextdoor past helemaal bij deze tijd 
waar de focus weer veel meer dan 

voorheen op de omgeving en de 
buurt is gericht. Daarnaast biedt de 
nieuwe technologie natuurlijk veel 
voordelen. Als vroeger je kat ervan-
door ging, moest je langs de deuren, 
nu doe je snel een melding op Next-
door. Een mededeling die gelijk bij 
176 buren over het beeldscherm rolt.

Zit je kat nog lekker bij je op de ven-
sterbank, dan kun je de vraag stellen 
die je altijd al had willen stellen: “Hoi, 
is er iemand die in de Esperantoflat 
woont die mij kan vertellen waarom 

er in hun trappenhuis al een half jaar 
een lamp flikkert op de bovenste eta-
ge?” Ook kun je mensen vragen om 
samen iets te ondernemen: “Beste 
buren, ik speel badminton met een 
klein groepje en wij zoeken een paar 
mensen erbij. We spelen recreatief 
en vooral voor de lol, maar ook om 
potjes te winnen.”

COWABUNGA IT’S PIZZA TIME!
Nextdoor Oosterpoort werd een 
tijdje opgeleukt door een bewoner 
met creatieve aspiraties. Wijkfoto’s 

voorzien van een licht psychede-
lisch filter met daarin gefotoshopte 
beroemdheden als Guus Meeuwes 
en Donald Trump die buurtbewoners 
een fijne dag toewensen. Dit al-
les onder de noemer #Oosterpoort. 
Tot groot genoegen van de één en 
tot ergernis van de ander. Na wat 
kritische opmerkingen heen en weer 
verhuizen de kunstige landschapjes 
naar de Facebookpagina Hashtag 
Oosterpoort.

BEHEERDERS
Een van de beheerders (Toplid in 
het jargon van Nextdoor) van de 
buurtapp is Janet die “gewoon de 
hele straat en een aantal andere 
Oosterpoorters uitnodigde om lid te 
worden”. Het andere Toplid is Sjef: 
“Het positieve aan deze app vind ik 
dat het de buurt bij elkaar brengt, een 
leuke manier om meer mensen te 
leren kennen en om te netwerken”. 

Janet: “Het is ook even afhankelijk 
van de verwachtingen die deelne-
mers hebben of het voldoet als me-
dium. Als deelnemers van Nextdoor 
meer van een Toplid verwachten dan 
ik nu doe, dan hoor ik het natuurlijk 
graag! Mocht er iemand zijn met an-
dere ideeën of wil hij/zij graag Toplid 
worden, dan is het misschien leuk 
om met elkaar in contact te komen.”

Klaas Kloosterman

GRONINGEN 3P0: OOSTERPOORT CO2 NEUTRAAL

“Mijn kelder staat al weer onder 
water. Iemand een oplossing?”

“Wow, dat is toffe muziek. Die Klaas 
heeft goede smaak!”

“Wie gaat er naar het buurtoverleg in 
het Poortershoes vanavond?”

Heel Oosterpoort op Nextdoor!
Leg contact met al je buren in de straat en in de wijk.

Nextdoor
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DE ONDERHOUDSWINKEL VERHUIST
Binnenkort verruilt de Onderhoudswinkel noodgedwongen het pand 
aan de Meeuwerderbaan voor een loods aan de Duinkerkenstraat. Na 25 
jaar verdwijnt de winkel uit de Oosterpoort, al is de nieuwe locatie wel 
dichtbij. De exacte datum is bij het schrijven van dit artikel nog niet be-
kend maar de voorbereidingen zijn al begonnen. Wim Hesseling, die het 
bedrijf al jaar en dag samen met zijn zoon Wilmar runt, vertelt over het 
verleden en de toekomst van de zaak.

De Onderhoudswinkel is op initiatief 
van de gemeente in 1991 opgezet 
om verloedering van de wijk tegen te 
gaan. Nadat het plan om de hele wijk 
te slopen van de baan was, kwam er 
een renovatieverplichting die voor-
schreef dat de bestaande huizen aan 
een bepaalde standaard moesten 
voldoen. Bewoners kregen hiervoor 
in de eerste jaren subsidie en de 
Onderhoudswinkel werd opgezet om 
het mensen makkelijk te maken om 
dichtbij en relatief goedkoop mate-
riaal te huren. “Wij zijn begonnen 
met 70.000 gulden opstartsubsidie, 
vertelt Wim. “Daarvan moesten we 
wel verplicht drie jaar lang een des-
kundige van de gemeente in dienst 
nemen voor 10.000 gulden per jaar. 
Er bleef dus nog 40.000 gulden over 
om materiaal aan te schaffen en 
dergelijke. Bovendien hoefden wij 
geen huur te betalen en waren we 
niet BTW-plichtig. Dat is langzamer-
hand allemaal afgeschaft en nu zijn 
we een bedrijf als alle anderen, maar 
nog wel steeds de goedkoopste!”

Een paar jaar geleden moest een 
deel van de winkel wijken voor de 
fietstunnel, waardoor het bedrijf in 
tweeën werd gesplitst. Dit leverde 

vaak de nodige gevaarlijke situa-
ties op. “Toen het zo glad was deze 
winter werd er op de Meeuwerder-
weg gestrooid maar aan de andere 
kant van de tunnel niet. Niemand 
verwachtte dat, dus ging de een na 
de ander onderuit. En neem nou die 
fietscoureurs, die gaan verschrikkelijk 
hard. Je moet echt heel erg uitkijken 
als je hier van de ene naar de andere 
kant loopt, maar gelukkig gaat het tot 
nu toe nog steeds goed.”

Door de bouw van de nieuwe ring-
weg moet de Onderhoudswinkel 
na een kwart eeuw dan toch de-
finitief verhuizen. Dit was al een 
tijdje bekend, maar het vinden van 
een nieuwe plek ging niet zonder 
slag of stoot. “We wilden graag in 
de Oosterpoort blijven maar er is 
hier helaas geen geschikte ruimte 
te vinden. De gemeente heeft een 
aantal voorstellen gedaan maar die 
panden voldeden ook niet aan onze 
eisen. Uiteindelijk vonden we een 

loods aan de Duinkerkenstraat 3. Dat 
pand ligt vlakbij de Oosterpoort, net 
voorbij de Mediacentrale, tegenover 
het trainingsveld van FC Groningen. 
Het mooie is ook dat de nieuwe 
autotunnel tussen de Helperzoom en 
het Europapark er direct naast komt. 

Het is dus straks gemakkelijk bereik-
baar en bovendien voor ons ook nog 
betaalbaar.”

Er moet nog het een en ander wor-
den verbouwd aan de loods, daar 
wordt nu hard aan gewerkt. Er komt 
een kantoor, wc’s en dergelijke. Wim 
kijkt nog wel een beetje op tegen de 
verhuizing. “Je verzamelt in 25 jaar 
zoveel spullen, ik heb nog geen idee 
waar ik die op de nieuwe lokatie kwijt 
moet.  
Het mooie van de loods is dat er een 
grote deur aan de voor- en achter-
kant zit. Je zou dus een soort drive-in 
kunnen maken. We moeten alleen 
nog bekijken of dat haalbaar is. Of 
we alle spullen zo kwijt kunnen dat 
er nog ruimte is voor een auto. In de 
winter kan het ook een probleem op-
leveren omdat het een grote ruimte 
is en het dan veel te koud wordt. Ach 
ja, we zien het straks wel.”

Cvdl

Wim Hesseling voor de oude locatie van de Onderhoudswinkel (foto EB)

Steigermaterialen (foto EB)
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MASTERCHEF RIVIERENBUURT
Tijdens het Masterchef project konden kinderen uit groep 7 en 8 en de 
eerste klas zich aanmelden om een 3-gangen diner te maken voor een 
jury en voor hun familie. Samen met een kok bedachten zij voor-, hoofd- 
en nagerecht. Vervolgens berekenden ze hoeveel boodschappen er 
voor 40 man gedaan moesten worden, deden ze met een beperkt budget 
boodschappen en kookten ze in 3 teams hun bedachte menu in 2,5 uur 
tijd. 

Iedereen bleek vol ideeën te zitten 
over wat ze wilden maken, werkte 
enthousiast samen en maakte 
heerlijke gerechten! Aan het einde 
van de middagen kwamen de jury 
en familie om dit lekkers op te eten 

en feedback te geven. Iedereen was 
onder de indruk van hoe zelfstandig 
en lekker de kinderen bezig waren 
geweest en in zo’n korte tijd voor 
zoveel mensen zulk lekker eten op 
tafel konden zetten. Voor de finale 
konden kinderen zich opgeven om 
thuis zelfstandig een hapje te ma-
ken om mee te dingen naar de titel 
van Masterchef Rivierenbuurt. 18 
kinderen gaven zich op, sommigen 
in teams, anderen in hun eentje. De 
prijs van het Mooiste gerecht ging 
naar de Frozen Breakfast Muffins: ze 
zagen er kleurrijk en aantrekkelijk uit. 
De prijs van het Origineelste gerecht 
ging naar de Knakworsten broodjes: 

elk knakworstje was getransformeerd 
tot een mannetje door middel van 
bladerdeeg en ketchup, mayo en 
mosterd. De prijs van het Lekkerste 
gerecht ging naar de Kaastaartjes: 
elk jurylid was verrast over de perfec-
te combinatie van knapperig deeg en 
smaakvolle inhoud. Met een voldaan 
gevoel ging iedereen naar huis: de 
kinderen uit de Rivierenbuurt, blijken 
stuk voor stuk Masterchefs en gaan 
hopelijk nog lang door met heerlijke 
gerechten maken. Voor zichzelf en 
voor anderen! 

Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door Wijken voor Jeugd. Wil je je 
eigen Masterchef evenement? WIJ 
Rivierenbuurt faciliteert dit project 
graag. Voor meer informatie kun je 
terecht bij Afsaneh Moghadam:  
afsaneh.moghadam@wij.groningen.
nl, of bellen: 06 25 63 58 18.

Afsaneh Moghadam

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

Masterchef was een topevenement!
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ANNEMIEK VOS
Annemiek Vos (53) woont al heel 
lang in de Oosterpoort. Ze is schil-
der en maakt voornamelijk stadsge-
zichten. Ik sprak haar in haar atelier 
aan de Oude Boteringestraat.

Over de stadsgezichten zegt An-
nemiek: “Ik doe het nu een jaar of 
tien. Hiervoor heb ik veel abstracter 
geschilderd. Ik ben nu terug bij mijn 
roots. Bij Academie Minerva ben ik 
opgeleid als figuratieve schilder.” Ik 
vraag haar, of ze dan de stad in gaat 
om te schilderen. “Nee, ik gebruik 
altijd eigen foto's. Vroeger schilderde 
ik ook wel buiten in de natuur. Maar 
ik maak meestal grote formaten en 
dat is niet makkelijk als je buiten zou 
staan. Ik houd er ook niet van op 
mijn vingers gekeken te worden. Dus 
schilder ik vanaf foto's in mijn atelier.”

MINERVA
Zoals u al las, kreeg Annemiek haar 
opleiding op Minerva. Ze bewaart 
daar goede herinneringen aan. “Ik zat 
precies in een goede tijd op Minerva. 
Het realisme was toen in opkomst.” 
Als inspirerende leraren noemt ze 
Matthijs Röling, Wout Muller en Die-
derik Kraaijpoel. “Zij waren een heel 
mooi voorbeeld voor ons. Wij hadden 
een goede klas. Ik ga nog veel om 

met Karel Buskes die bekend is om 
zijn koeienschilderijen.”

HOOGLERAREN
Annemiek maakt ook werk in op-
dracht. Dat is heel divers. “Ik heb 
onlangs twee hoogleraren geschil-
derd die in de universiteit komen te 
hangen.” Alles is in principe mogelijk. 
“Soms willen mensen een speciale 
plek geschilderd hebben, bijvoor-
beeld waar ze gewoond hebben of 
waar ze hun partner ontmoet heb-
ben. Wat ik ook leuk vind zijn hon-
denportretten, met name van wat 
oudere honden.”

 
IETS TE RADEN OVERLATEN
Haar specialiteit blijven de stadsge-
zichten. “Ik vind de sfeer belangrijk. 
Je moet haast kunnen voelen wat 
voor weer het was. Het is ook heel 
belangrijk dat het schilderij nog wat 
te raden overlaat. Het moet iets sug-
gereren.” Ten slotte merkt Annemiek 
op dat mensen welkom zijn om in 
haar atelier te komen kijken. Als dat 
u leuk lijkt of als u werk in opdracht 
voor haar heeft, kunt u contact met 
haar opnemen via haar website: 
www.annemiekvos.nl.

Chris van Boetzelaer

Annemiek Vos voor één van de door haar geschilderde stadsgezichten (foto EB)

SCHILDER 
VAN DE STAD
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INTERVIEW MET OOSTERPOORTER 
MARIE-JOSÉ VAN TOL
“Ik weet zo langzamerhand niet 
meer wat ik moet doen. Ze is al-
weer weken futloos, ze slaapt 
slecht, het eten schuift ze maar 
een beetje over haar bord en ze is 
vreselijk kortaf tegen de kinderen. 
Gesprekken met de therapeut hel-
pen niet, medicatie slaat niet aan, 
moedeloos word ik er van.” Een 
machteloos gevoel overvalt me als 
ik naar mijn dierbare vriend luister 
die over de steeds vaker terugke-
rende depressies van zijn vrouw 
vertelt.

In haar prachtig gerenoveerde huis 
midden in de Oosterpoort beaamt 
psychologe Marie-José van Tol dat 
wanneer iemand een depressie heeft 
gehad, de kans op een tweede groot 
is. Na zo’n tweede depressie is de 
kans op een volgende nóg groter. 
Sterker nog, in de meeste gevallen 
gebeurt dat ook. Vaak komt depres-
siviteit voor het eerst voor aan het 
eind van de adolescentie, veelal 
ontstaat de eerste depressie rond het 
dertigste levensjaar. Na het zestigste 
levensjaar komt depressie pas weer 
minder vaak voor. Depressiviteit is 
gedeeltelijk genetisch bepaald, al-
hoewel er tot op de dag van vandaag 
nog geen gen gevonden is dat dit 
zou kunnen verklaren. In studies over 
depressiviteit onder tweelingen blijkt 
dat het in 40% van de gevallen bij 
beiden voorkomt. Dit geeft aan dat er 
ook vele omgevingsfactoren bijdra-
gen aan het ontwikkelen van een 
depressie.

THERAPIE OF MEDICATIE?
Behandeling van depressiviteit kan 
o.a. bestaan uit therapie, het slikken 
van antidepressiva of een combina-
tie van beiden. Deze behandelingen 
kunnen ook ingezet worden om 
terugval in een nieuwe depressie te 
voorkomen. Tegen het slikken van 
medicatie bestaat bij veel mensen 
weerstand. Soms hebben mensen 
ook last van de bijwerkingen. Daar-
om is er bij veel mensen een behoef-
te om op een niet-medicamenteuze 

manier iets te doen ter voorkoming 
van een volgende depressie. Wat 
is de trigger? Hoe word je minder 
kwetsbaar? “Twijfel nooit om er met 
je huisarts over te spreken”, bena-
drukt van Tol. Maak het bespreek-
baar, vertel dat je je kwetsbaar voelt. 
Tevens wijst ze op het bestaan van 
zelfhulpboeken en de landelijke de-
pressievereniging.

VERBAASD
Dr. Marie-José van Tol (Amstelveen, 
1980) studeerde psychologie in 
Utrecht. Ze promoveerde in de medi-
sche wetenschappen aan de Univer-
siteit van Leiden en sinds 2011 woont 
ze samen met echtgenoot en dochter 
in de Oosterpoort. Ze klinkt haast 
een beetje verbaasd als ze vertelt 
hoe weinig tijd ze nodig heeft gehad 

om hier te wennen. “Men heeft hier 
nog tijd voor elkaar en de mensen 
zijn een stuk vriendelijker dan in het 
westen”, straalt ze. Om vervolgens 
met het grootste gemak over haar 
onderzoek in het UMCG te vertellen 
en tegelijkertijd een prentenboek aan 
dochter Jans voor te lezen. 

Dankzij subsidies van de hersen-
stichting en de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk onder-
zoek kon ze in februari van dit jaar 
samen met drs. Rozemarijn van Kleef 
starten met het onderzoek ‘Werkings-
mechanismen van terugvalpreventie 
bij depressie: een MRI-studie’. Hier-
aan ging een aanlooptijd van drie jaar 
vooraf vol voorbereidende activiteiten 
als het aanvragen van subsidies, het 
trainen van therapeuten, het maken 

Marie-José van Tol (foto Joost van den Berg)
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van een website en een folder. Voor 
het onderzoek zoeken zij deelnemers 
die de afgelopen vijf jaar minimaal 
twee keer een depressie hebben 
meegemaakt. Geïnteresseerden wor-
den eerst gescreend d.m.v. een inter-
view en verschillende vragenlijsten. 
Daarna volgt de voormeting in het 
UMCG, bestaande uit o.a. een MRI-
scan. Dankzij deze scan kunnen de 
onderzoekers zien hoe (emotionele) 
informatie wordt verwerkt en welke 
controle mensen daarover hebben. 

De deelnemers zien tijdens de scan 
bijvoorbeeld emotionele plaatjes. 
Soms wordt gevraagd om de ervaren 
emotie minder heftig te maken. Im-
mers, men richt zich in een depres-
sieve fase vaak op negatieve dingen. 
Op deze manier proberen van Tol en 
van Kleef een verstoring in aandacht 
naar negatieve dingen zichtbaar te 
maken, waarvan ze verwachten dat 
die een grote rol speelt in de kwets-
baarheid voor depressies.

COGNITIEVE THERAPIE
Sinds de start van het onderzoek in 
februari hebben zich reeds 170 men-
sen gemeld. Daarvan hebben vier 
personen het volledige stappenplan 
van intake, screening en MRI-scan 
doorlopen. Na het doorlopen van het 

stappenplan volgt voor de helft van 
de deelnemers de cognitieve thera-
pie. Deze bestaat uit 8 behandelin-
gen van drie kwartier gedurende drie 
maanden. Hierin worden de volgende 
drie elementen behandeld:
• het activeren van dingen die wel 

goed gaan
• aandacht voor de basisleefregels 

waardoor je je bijv.waardeloos of 
verdrietig voelt

• het preventieplan

De andere helft van de deelnemers 
ontvangt deze behandeling in een la-
ter stadium na de tweede MRI-scan. 
Na anderhalf jaar volgt een laatste 
gesprek om te achterhalen of de the-

rapie daadwerkelijk geholpen heeft. 
Het onderzoek duurt tot eind 2017. 
Oosterpoorters die aan de voorwaar-
den (zie kader) voldoen worden van 
harte uitgenodigd om zich op te ge-
ven. Gezonde controle-deelnemers 
zijn ook van harte uitgenodigd. Mocht 
je als therapeut of stagiair (psycho-
logie of toegepaste psychologie) aan 
het onderzoek mee willen werken, 
dan horen de onderzoekers dat ook 
graag.  
Voor meer informatie en een film 
over de studie kijkt u op:  
www.depressiestudie.com of neemt u 
contact op via 
depressiestudie@umcg.nl

Patricia Frijns

DEELNEMERS GEZOCHT
Voor het onderzoek “Werkingsmechanismen van terugvalpreventie bij de-
pressie: een fMRI-studie” zoekt Marie-José deelnemers. De voorwaarden 
waaraan u moet voldoen om mee te doen aan dit onderzoek zijn:
• de afgelopen vijf jaar heeft u minimaal twee depressieve periodes 

meegemaakt
• de afgelopen twee maanden was u niet depressief
• u slikt op dit moment geen antidepressiva of bent van plan om op 

korte termijn af te bouwen
• u bent tussen de 18 en 55 jaar
• u moet in een MRI-scanner kunnen en willen

De 3 Tesla MR-scanner (foto JvdB)

Het neuroimaging Center aan de Antonius Deusinglaan 2 (foto Joost van den Berg)



14



15

OOSTERKIDZZZ

15



16



17

CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 30

17

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 29 
Europapark
1. Leyhoeve 2. Wooncomplex 
3. Stoker 4. Hooghoudt 5. Op de 

vlakte 6. Europapark 7. Brander 
8. Stadion 9. Hete kolen 10. Stads-
strand 11. Euroborg 12. Supermarkt 
13. Mediacentrale 14. Kolenmuur 
15. Jumbo 16. De Linie 17. Alfacol-
lege 18. Spoorzoeker 19. Werkplein 
20. Kinepolis.

De oplossing is: HOOG VAN DE 
TOREN BLAZEN

De winnaar is Annette Doornbosch 
uit de Kwintlaan. Gefeliciteerd!

1 3 4 6 3 9

2 1 7 6

3 9 7 3

4 8 5 6

5 2 9 8

6 6 1 5 9

7 4 9 1

8 5 6 7 7

9 6 7 9 4 4

10 4 8 2

11 8 5 6 4

12 8

13 2 3 2 3

14 6 1 5 8 4

15 2

16 9 1 8 3

17 5 1 3

18 8 2 2 4

19 3 1 1 2

20 3 1 5

21 9 5 1 2

1. Het is zaak een goed 
gesprek te voeren nu 
het nog kan. (16)

2. Verwant aan het loopje van Kees 
de Jongen. (8)

3. Schrijft een slordige schrijver 
mee. (7)

4. Kitkat. (7)
5. Toen Martine nog in de reclame 

zat. (6)
6. Heeft vast en zeker een hoeden-

plank. (8)
7. Schilderde Soutine hier zijn 

‘Gekke vrouw’ mee? (4+5)
8. Ontdoet zich verleidelijk van 

zijn latex pakje. (12)
9. Gat waar men een gat maakt 

om een gat te vullen. (10)
10. ‘(Shake, shake, shake) Shake 

your booty’ van KC & The 
Sunshine Band. (9)

11. Niet bepaald kritische prostituee. 
(11)

12. Stuk gereedschap dat verdorven 
hoort te zijn. (3)

13. Supportersbus. (12)
14. Leer: dat is een smet op de boer-

derij! (11)
15. De sleutel tot een Cuba Libre? 

Zo klinkt het wel. (5)
16. Deel van de boekenkast dat vol 

staat dat met filosofisch werk. (9)
17. Dam je hiermee volgens de re-

gels? (8)
18. Privéjasje. (10)
19. Dat rotwijf heeft een grote bek en 

wil maar niet los laten. (14)
20. Klopt dit wel? (9)
21. Rigoureus middel om een collier 

los te maken. (11)

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 30 mei binnen zijn bij de redactie 
van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-
tofilippine nr. 30. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com. 

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw e-mailadres. Coop Meeu-
werderweg neemt contact op met 
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EEN GOED GESPREK

Klantenservicemedewerkster 
(KSM): “Het is inderdaad verve-
lend dat de krant niet bezorgd is 
mevrouw, maar als u het bandje al 
heeft ingesproken dan is het gere-
geld hoor; de krant wordt morgen 
nageleverd!”

Ik: “Maar wat heb ik op vrijdag aan 
de krant van donderdag? Ik wil nu 
de krant van vandaag lezen, niet 
morgen.”

KSM: “Ja, dat gaat natuurlijk niet 
meer lukken. Wat verwacht u nou 
eigenlijk precies, mevrouw?”

Ik: “Nou, ik verwacht dat jullie de 
krant altijd en op tijd leveren, dat jul-
lie een keer terugbellen met oprechte 
excuses en bijvoorbeeld de krant een 
keer een maand gratis leveren als 
goedmakertje.”

Als door een wesp gestoken reageert 
de dame van het KlantenContact-
Center op mijn oneerbare voorstel: 
“Daar kan uiteraard geen sprake van 
zijn!” roept zij uit.

Ik: “Maar waarom zou ik dan nog 
opbellen dat ik de krant alweer niet 
of te laat ontvangen heb? U zou dit 
toch ook acceptabel vinden als u in 
mijn schoenen zou staan? Dit is al 
zo ongeveer de tiende keer dat ik de 
afgelopen drie maanden bel. U komt 
uw afspra………..”

KSM: “Nou, dan gaan we daar maar 
eens naar kijken mevrouw. Ik zie in 
het systeem staan dat u de afgelo-
pen drie maanden pas zes keer heeft 
gebeld hoor!” berispt ze me.

Ik: “Goed, maar als u me even laat 
uitspreken, want zes of tien keer, het 
is toch een feit da…………….”

KSM: “Inderdaad, laten we het even 
over de feiten hebben mevrouw, u 
hééft geen tien keer gebeld hè, u 
heeft slechts zes keer gebeld.”

Mijn hartslag stijgt, ik probeer rustig 
te blijven, tegen zoveel logica kan ik 
niet op. 

Ik: “Mag ik van u het telefoonnummer 
waar ik mijn abonnement kan opzeg-
gen?”

Stilte.

Ik: “Mevrouw? Hallo? Mag ik dat 
nummer van u?”

Verdorie, mijn stem slaat gewoon 
over.

KSM: “Ja, ik wacht even tot u uitge-
sproken bent mevrouw.”

Ik slaak een diepe zucht: “Dit gesprek 
heeft geen nut, ik wil nu graag dat 
nummer alstublieft.”

KSM: “Ik wacht even tot u wat tot rust 
gekomen bent want zo wens ik niet 
aangesproken te worden.”

Als een vis op het droge hap ik naar 
adem. Ik kan niet anders dan mijn 
retorische meerdere erkennen en de 
handdoek in de ring gooien.

Wel fijn voor al die journalisten dat 
ze zeker kunnen zijn van hun baan; 
als je klantenservice dit niveau heeft 
dan moet het wel goed gaan met je 
bedrijf.

xxxBoe

BOE

DIK DOUN IN TOENE AAN DE KEMPKENSBERG

Het is alweer vijf jaar geleden dat 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
en de Belastingdienst aan boord 
zijn gegaan van het Cruiseschip. 
Het markante gebouw aan Kemp-
kensberg 12. Om dit te vieren or-
ganiseren wij op donderdag 26 mei 
2016 het lustrumfeest ‘Dik doun in 
toene’ in de stadstuin van 16:00 tot 
19:00 uur. Het gebouw is niet van 
binnen te bezichtigen.

De medewerkers van DUO en Belas-
tingdienst nodigen u als buurtbewo-
ner uit voor dit feest.

WAT IS ER TE DOEN?
Tijdens het feest wordt in de tuin rond 
het gebouw van alles georganiseerd. 
Medewerkers van DUO en de Belas-

tingdienst laten zien wat ze kunnen, 
op het podium of ernaast. Ze bieden 
zelfgemaakte waar aan op een markt 
en sportstudio MiBoSO organiseert 
leuke activiteiten (ook voor kinderen). 
Natuurlijk is er muziek, kunt u op de 
foto met het gebouw op de achter-
grond en valt er ook iets te smikke-
len.

Wij organiseren tijdens het evene-
ment diverse rondleidingen door 
de tuin onder begeleiding van Rixt 
Langeveld van De Korenbloem, 
tuinadvies. Deze rondleidingen duren 
ongeveer een half uur. Maximaal 20 
personen per rondleiding, vol is vol. 
U kunt zich hiervoor opgeven (incl. 
voorkeurstijd) via de mail: sd.duo2@
strukton.com

16:00 – 16:30 uur rondleiding
16:45 – 17:15 uur rondleiding
17:30 – 18:00 uur rondleiding
18:15 – 18:45 uur rondleiding

Voor een excursie onder leiding van 
historicus Menno Wielinga, die alles 
weet over de historie van de Engelse 
Kamp, moet u zich ook van te voren 
opgeven in verband met vol is vol. U 
kunt hiervoor een mail te sturen naar 
kunstcommissie.duarto@duo.nl.o.v.v. 
tuinexcursie en/of Engelse Kamp ex-
cursie. U krijgt dan bericht van plaats 
en tijd.

We hopen u op 26 mei te zien in de 
stadstuin!  
* Bij slecht weer wordt het feest 
uitgesteld.
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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 hoekhuizen in onze wijk. 
In deze aflevering is dat bij Huize Meeuw: een levendig studentenhuis 
op de hoek van de Meeuwerderweg en de Albertstraat. “Iedereen weet 
altijd precies waar we wonen als je zegt: tegenover Friet van Piet.”

Zes studenten wonen in het huis. 
Sophie van Riet (24) studeerde HRM 
en werkt bij een in technisch perso-
neel gespecialiseerd uitzendbureau. 
Bas Cuperus (24) is bijna klaar met 
zijn studie marketing aan de RUG. 
Noa Hoogteijling (21) studeert Ge-
zondheidswetenschappen. Tosca 
Martini (23) heeft haar bachelor 
Biomedische wetenschappen afge-
rond en start in september met de 
master. Sanne Post (23) staat drie 
dagen voor de klas op basisschool 
de Petteflet en doet een pre-master 
orthopedagogiek. Huisgenoot Pieter 
Verhoeven is er niet bij. 

Van de huisgenoten woont Sophie 
het langst in Huize Meeuw. “Het was 
een huis met allemaal individuele 
studenten, ze deden niks samen.” 
Lachend: “Dat dit nu wel zo is komt 
eigenlijk door mij.” Sophie heeft 
het hospiteren geïntroduceerd en 
gezorgd dat er huisgenoten kwamen 

die het wel leuk vinden om samen op 
te trekken. Eens in de zoveel tijd is er 
een huisavond. “Dan eten we samen 
en gaan daarna iets doen”, zegt Bas. 
“En verder eten we regelmatig met 
zijn tweeën of drieën, net zoals het 
uitkomt”, zegt Sanne. Sophie vult 
aan: “We sporten met elkaar, Oud en 
Nieuw vieren we samen en Sinter-
klaas.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE 
OOSTERPOORT?
Sophie: “Gezellig en dorps. Tosca: 
“Dicht bij het station en het centrum, 
het leukste buurtje van Groningen.” 
Sanne: “En er is drukte en vertier, dat 
is fijn. Als je thuiskomt uit de stad is 
er altijd wel iemand op straat, of zit-
ten er nog mensen op het terras. Een 
veilig gevoel.”

MISSEN JULLIE IETS IN DE BUURT?
Tosca: “Een bakkertje leek ons leuk.” 
Sophie: “Ik mis inderdaad van die 

ambachtelijke zaakjes. Daarom is 
DinnerServed ook een aanwinst. Dat 
soort tentjes zou ik graag meer zien, 
met mooie producten, waar je kunt 
zitten.” 

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN?
Elkaar aanvullend: ”We zorgen er 
allemaal voor dat onze eigen kamers 
mooi zijn. Maar het is zonde dat de 
huisbaas niks investeert in het huis. 
Zo’n prachtig, historisch pand, jam-
mer dat het niet goed wordt onder-
houden.” 

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS 
VAN HET HUIS?
Sophie laat twee foto’s zien, op de 
facebookpagina van DinnerServed. 
Een van het huis zoals dat er vroe-
ger uitzag en een winkelinterieur, 
een zaak in fournituren en stoffen. 
“Verder weten we niet zoveel van dit 
pand.” Tosca: “Alleen dat het al jaren 
een studentenhuis is.” 

HEBBEN JULLIE EEN 
LIEVELINGSPLEK IN DE WIJK?
Bas: “De binding met de buurt be-
perkt zich tot boodschappen doen 
en af en toe een biertje in Merleyn. 
En beneden halen we onze ijsjes.” 
Sophie: “Ik was de eerste werknemer 
van DinnerServed. Zodra ik door-
kreeg dat er beneden een leuke zaak 
kwam, ben ik even gaan praten.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN?
Sanne: “Ik zou het liefst hier in de 
buurt blijven wonen.” Tosca: “Dat 
geldt voor mij ook. Als ik over een tijd 
een leuk appartement in deze wijk 
kan vinden zou dat fijn zijn.” Bas: “Ik 
zit over een poos wel in het westen, 
of in het buitenland. Dat heeft vooral 
te maken met baankansen.’  
Noa: “Ik wil wel iets centraler wo-
nen, Groningen is ver weg.” Sanne 
en Tosca lachen: “Ja, maar jij komt 
ook uit Almere, dat is anders dan 
wanneer je zoals wij uit het noorden 
komt.”

MvdF

KOEK OP DE HOEK

De bewoners van Huize Meeuw aan de Meeuwerderweg,  
v.l.n.r. Noa, Sanne, Sophie, Tosca en Bas (foto MvdF)
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SERVICE

KROEG VAN KLAAS
Zaterdag 21 mei afterparty buurtfeest. Aan-
vang 22:30 uur. Gratis toegang.

Dinsdag 24 mei popquiz. Teams tot maximaal 
5 personen. Deelname € 2,50 p.p. Opgave via 
email: kroegvanklaasquiz@gmail.com.

Elke zaterdag live muziek. Aanvang 22:30 uur.

Elke zondag 17:00 tot 21:00 uur Afrika Jam 
Party, Afrikaans eten voor 5 euro. 

STERREBOS - LIVE 2016
Er is weer een prachtig muzikaal seizoen 
van start gegaan in het Sterrebos. Deze 
concerten zijn gratis toegankelijk.

Elke tweede zondag van de maand is er een 
gevarieerd muzikaal programma. Deze zomer 
spelen The Woodyband, Jumpin’ Jeff & The 
Stingers, The Monroes, Phoenatix, BluesEnco-
re, Dramali, Daves of our Live, Knight Suzan, 
BluesDiggers en Marc Korfage. Zomerse 
vrolijkheid staat natuurlijk voorop. Mocht het 
onverhoopt twijfelachtig weer zijn dan kan het 
zijn dat een concert wordt afgelast.

Dus: 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus en 11 
september. Dit jaar staat ook weer een ‘dich-
ters in het donker’ gepland op 17 augustus.

Voor meer informatie zie de facebookpagina of 
www.wijkhelpman.nl

POORTERSHOES
OPEN ATELIERROUTE 21 MEI
Zaterdag 21 mei is er van 13 tot 17 uur een 
Open Atelierroute in de Oosterpoort. Het Poor-
tershoes is ook geopend en vertoont werk van 
de schildercursussen, modeltekenen en model 
beeldhouwen.

MINDFULNESS YOGA 
Elle maandag van 11 tot 12 uur is er Mind-
fulness yoga. Op 23 mei start er een nieuwe 
serie van 8 keer. Eigen bijdrage € 28.

CONCERTEN OP DE VRIJDAGAVOND 
Op vrijdagavond 20 en 27 mei en 10 juni 
worden er een drietal concerten georganiseerd 
ism het conservatorium. Aanvang 20:30 uur, 
entree € 3,00.

20 mei: Lara Quartet uit Spanje
27 mei: Birds on strings uit Letland
10 juni: Cunziria uit Italie

BUURTBORREL
Op donderdag 26 mei, 17:00 tot 18:30 uur, 
is er in het buurtcentrum van Stadspark 
een buurtborrel. 

De borrel wordt georganiseerd door het 
Sociaal team (WIJ-team) Rivierenbuurt, i.s.m. 
het Poortershoes en de wijkagenten. De borrel 
is voor bewoners van de Rivierenbuurt, de 
Oosterpoort, Gruno-, Zeehelden-, Badstraten-
buurt, de Linie, de Meeuwen en Laanhuizen. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij zijn buurt 
of die kennis willen maken met het Sociaal 
team en buurtorganisaties is van harte wel-
kom. 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. Voor aanmelding kunt u 
terecht bij Jannie Ensing 06 27867740 of wijri-
vierenbuurt@wij.groningen.nl 06 25634069. 

RONDJE KUNST
Zaterdag 21 mei is het zover! Zie voor meer 
informatie de advertentie elders in dit blad. 

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag: klaverjassen en sjoelen. 
Dinsdag: tafeltennisclub. Laatste dinsdag van 
de maand: creatieve club. Woensdag oneven 
weken: bingo. Eerste donderdag van de 
maand: koppelkaarten. Tweede donderdag: 
bloemschikclub. 

Alle bovenstaande activiteiten: aanvang 20:00 
uur.

28 MEI DE LAATSTE KINDERDISCO VAN 
DIT SEIZOEN
Van 18:45 uur tot 20:45 uur voor kinderen tot 8 
jaar en van 20:45 uur tot 22:00 uur disco voor 
8 tot 16 jaar. Leden gratis toegang niet leden 
€ 1,00.

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: 30 mei, 27 juni, 26 september, 
31 oktober, 28 november.

STERREBOS - BYZANTIJNS KOOR 
GRONINGEN
Donderdagavond 23 juni om 21.30 uur zingt 
het koor in de muziekkoepel in het Sterrebos 
een aantal liederen. Het repertoire bestaat uit 
liederen die tijdens de Russisch orthodoxe 
liturgie gezongen worden. Neem zelf iets te 
drinken en pinda’s mee voor na afloop, dan 
kunnen we met elkaar delen. En na afloop 
graag flessen en zakjes meenemen. Laten we 
het Sterrebos schoon houden!

UITZENDING ‘GEER EN GOOR’ 
DONDERDAG 2 JUNI
Op donderdag 2 juni 20.30 uur zendt 
RTL 4 de uitzending uit van ‘Geer en 
Goor zoeken een hobby’ die opgenomen 
is in het Poortershoes en op locaties 
elders in de Oosterpoort en ‘Stad’. 

Kijken allemaal!
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