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Wat voor de meeste buurtbewoners de laatste Oosterpoorter voor
de zomervakantie is, is voor anderen de eerste in hun leven. Bij het
Eemskanaal verrijst een nieuwe wijk en ongeveer dertig woningen zijn
inmiddels bewoond. Deze Oosterpoorter is de eerste die daar wordt
verspreid. Ook de nieuwe bewoners van de Trompborg kunnen straks
voor het eerst via de papieren Oosterpoorter op de hoogte blijven van
hetgeen er zoal in de wijk gebeurt.
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Wat de gevolgen van onze nieuwe buren zijn voor de kleuren van het
wijkkompas, zullen we volgend jaar wel zien. Dan wordt het kompas bijgewerkt. Hoe het kompas er nu uitziet en hoe het werkt, kunt u lezen op
de middenpagina’s. In Koek op de Hoek heeft Sytze het mooi verwoord:
“Iedereen zegt altijd dat dit zo’n gezellige wijk is, nou, sorry hoor, maar dit
is een gemiddelde wijk. Niks speciaals vergeleken met andere wijken”. Niet
iedereen zal het met Sytze eens zijn, maar kijkend naar het kompas zijn er
nog wel wat verbeterpunten te ontdekken. Het aantal winkels in de buurt
waar je je dagelijkse boodschappen kunt halen, hangt logischerwijs nauw
samen met het aantal mensen dat er ook daadwerkelijk koopt. Samen
hebben wij daar beslist invloed op. En dat geldt natuurlijk ook voor het rode
vlak ‘actief in de buurt’.
Zaterdag is de feestelijke jaarmarkt aan de Meeuwerderweg. De
Oosterpoorter en het Buurtoverleg zullen er weer een kraam bemannen.
Nieuwe bewoners en oude bewoners zijn van harte welkom om langs te
komen. Er zijn unieke koelkastmagneten te bemachtigen en u kunt er uw
mening en ideeën kwijt. Misschien wilt u zich wel inzetten voor een van de
onderwerpen die er spelen. Met zijn allen krijgen we die oranje vlekken wel
weg!
Tot ziens op de jaarmarkt en een fijne vakantie!
Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
BUURTOVERLEG
In het tweemaandelijkse buurtoverleg komen onderwerpen aan
de orde die te maken hebben met
de Oosterpoort en omliggende
wijken. Zonder te pretenderen volledig te zijn houden wij u met dit
korte verslag op de hoogte. Maandag 30 mei was er weer een buurtoverleg in het Poortershoes.
Het was een gezellige drukte. Naast
de bekende gezichten bij het buurtoverleg, waren Mischa Verboon en
Annette Doornbosch aangeschoven
naar aanleiding van de oproep in de
Oosterpoorter om mee te denken
met de inrichting van de deksels
op de Ringweg. Ook waren er twee
toehoorders van Platform de Weijert.
Hun ‘Buurtoverleg’ is besloten en ze
wilden graag zien hoe het er op een
openbaar buurtoverleg aan toe gaat.
Voor het agendapunt ‘Oude Winschoterdaip Open’ was Henk Zeilstra
aanwezig. Omdat dit agendapunt
over de toekomstige ringweg gaat,
waren er ook drie leden van Groningen Verdient Beter (GVB), waaronder
Ingrid Schutte uit de Barkmolenstraat.
RINGWEG: WINSCHOTERDAIP,
INRICHTING DEKSELS,
INITIATIEVENCAFÉ

Henk Zeilstra zet de plannen uiteen
voor het oude Winschoterdiep. Onder
het motto: ‘Vaart erin, die dam moet
eruit’ presenteert hij ideeën voor met
name het watergebied in het Europapark. Meer informatie daarover is
te vinden op www.oudewinschoterdaipopen.nl. Aansluitend hierop geeft
Ruurd de Boer een presentatie over
de bebouwing zoals die gepland is
in het Europapark (zie afbeelding).
Natuurlijk speelt de nieuwe Ringweg
hierbij ook een rol. Na de zomervakantie houdt de Raad van State een
hoorzitting over de verkeersveiligheid met betrekking tot de plannen
voor de nieuwe Ringweg. Ook moet
de Tweede Kamer nog een definitief
besluit nemen tot financiering. De
aanwezigen van GVB gaan op 11 juni

met

Het buurtoverleg staat zaterdag
18 juni samen met wijkkrant de
Oosterpoorter op de jaarmarkt.
Kom langs!
een handtekeningenactie starten om
de Tweede Kamer te bewegen het
geld pas beschikbaar te stellen als
er een beter plan ligt. Zie voor meer
informatie op www.groningenverdientbeter.nl en de ingezonden brief
elders in deze Oosterpoorter.
CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING

Het buurtoverleg wil zich natuurlijk
achter verbeterpunten scharen, maar
zet ook vraagtekens bij de door GVB
aangedragen alternatieven. Zij zet
voorlopig in op een constructieve
samenwerking met de projectgroep
Aanpak Ring Zuid en de aannemer
over de invulling en uitvoering van
het huidig plan (bijvoorbeeld over de
inrichting van de deksels). De aanwezige mensen die hierover mee willen praten (Verboon en Doornbosch)
vormen samen een klankbordgroep.
Tijdens het Initiatievencafé dat op 21
september in de Waterloobar wordt
gehouden (zie ook elders in deze
wijkkrant) zal ook aandacht aan het
inrichten van de deksels worden
besteed.

af te sluiten. Elke tweede zondag van
de maand is er weer een ‘Sterrenbos
Live’ (zie servicepagina). Het buurtoverleg zal dit evenement financieel
ondersteunen omdat er ook veel bewoners uit onze wijk naar toe gaan.
Wilt u ook eens bij het Buurtoverleg
aanschuiven, dan bent u van harte
welkom. De volgende vergadering is
op 27 juni om 20.00 uur in het Poortershoes.
EWD

KUNSTROUTE EN STERREBOS LIVE

Anton Scheepstra, medeorganisator van ‘de Kunstroute’, vertelt dat
het evenement een succes was. Er
waren 16 adressen waar je lang kon
gaan, waarvan 12 van kunstenaars.
Ongeveer honderd mensen hebben
de route gelopen. Anton vond het
vooral ook een heel sociaal gebeuren, waarbij buurtbewoners op een
leuke manier met elkaar in contact
kwamen. Binnenkort gaat de organisatie het evenement nader evalueren. Mocht het nog een keer worden
georganiseerd, dan zou het in ieder
geval leuk zijn als er na afloop een
centrale plek is om na te praten en
het evenement op een leuke manier

Onlangs is door de gemeente een integraal
‘groenplan’ voor het Europapark gepresenteerd,
met veel groen langs het Oude Winschoterdiep
met sportmogelijkheden, aansluitend op het
nieuwe sportcomplex achter de Mediacentrale
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MEEUWERDERWEG WEER
OPEN
De aanleg van het nieuwe regenwaterriool in de Kop van de
Oosterpoort ligt op schema. De
Meeuwerderweg is weer open voor
doorgaand verkeer.
Aan de Palmslag wordt vanaf 3 juli,
tijdens de zomerstop van cultuurcentrum de Oosterpoort, nog drie weken
gewerkt. Bewoners aan de Palmslag
krijgen over de werkzaamheden in
hun straat nog een brief in de bus.
REGENWATER IN WINSCHOTERDIEP

De nieuwe riolering die is aangebracht voert het regenwater af naar
het Oude Winschoterdiep. Zo hoeft
het bestaande riool dit regenwater

De aanleg van het regenwaterriool in de Meeuwerderweg (foto MvdF)

niet meer te verwerken. Dit geeft bij
hevige regen minder kans op water-

overlast op straat en is beter voor het
milieu.

FIETSPAD HEREWEGVIADUCT
GESTREMD
Binnenkort wordt gewerkt aan het
Herewegviaduct. Dit werk is een
vervolg op de renovatie van vorig
jaar. In het weekend van 18 en 19
juni en in het weekend van 13 en
14 augustus wordt de onderkant
van het viaduct aangepakt.
De staalconstructie wordt versterkt, geconserveerd en geschilderd. Daarvoor moet het viaduct
hier en daar eerst ontroest worden. Dat levert onvermijdelijk geluidsoverlast op. Het werk gebeurt
vanaf het spoor. Verkeer dat óver
het viaduct rijdt heeft geen last
van dit werk.

KLEURONDERZOEK

Er is onderzoek gedaan naar de
oorspronkelijke kleuren van het viaduct. Dit onderzoek wees uit dat de
leuningen vroeger ook groen geschilderd waren. De leuningen krijgen een
nieuwe verflaag in deze oorspronkelijke kleur.
Het schilderwerk van de leuningen
boven het spoor gebeurt in de weekenden dat er ook onder het viaduct
wordt gewerkt.

STREMMING VOOR FIETSERS

(rechts op de kaart). Het plantsoen op de
deksels van de nieuwe Ringweg staat al
ingetekend (links op de kaart).
Met de exacte invulling hiervan gaan we ons als

Het verkeer (fietsers en voetgangers)
onder het viaduct tussen de Lodewijkstraat en de Oude Stationsweg
wordt omgeleid via een alternatieve
route:
• van donderdag 16 juni van 6.00
uur tot maandag 20 juni 7.30 uur
• van vrijdag 12 augustus van 6.
00 uur tot maandag 15 augustus
7.30 uur

buurtbewoners nog bezighouden.
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Op 21 september 2016 om 20.00 uur
in de Waterloobar.
Zie servicepagina voor informatie.

HET VIADUKT GAAT
BOVENGRONDS IN
SCHOOLGEBOUW
Oefenruimtecomplex Het Viadukt
heeft een nieuw onderkomen gevonden aan de Euvelgunneweg
in de stad. Het Viadukt moet het
huidige complex onder de ringweg
aan de Wicherstraat verlaten vanwege de ombouw van de ringweg.
Het nieuwe onderkomen is gevonden
in samenspraak met de gemeente
Groningen, zegt beheerder Sieto
Kiewiet van Het Viadukt. Het betreft
een schoolgebouw dat tot voor kort
in gebruik was bij het Noorderpoort.
Voordat de bands kunnen repeteren,
moet het gebouw aangepast worden.
Er komen zeventien oefenruimtes,
evenveel als op de huidige plek. De
ruimtes moeten nog worden geïsoleerd. Kiewiet hoopt dat de verbouwing in september van start kan
gaan. Als alles meezit, kan er voor de
jaarwisseling al worden gerepeteerd.
Een concertzaal zoals in het huidige
complex wordt mogelijk in een later
stadium gerealiseerd. Exploitatie van
de nieuwe oefenruimte levert hogere
kosten op. Er moet iets meer huur
betaald worden dan voor de huidige
locatie.
Bron: DvhN

Na vier jaar is ons gedicht gerepareerd door
de gemeente Groningen en zal spoedig
worden herplaatst (foto Arjen Boswijk)

EERSTE GRONDBORING RINGWEG
In de H.L. Wichersstraat vindt in verband met de aanleg van de tunnel
voor de Zuidelijke Ringweg grondboringen plaats (sonisch boren).

Er wordt tot 40 meter diep geboord
voor bodemonderzoek. Het doel is
om vast te stellen welke grondsoorten in de bodem zitten en of deze
grondsoorten (bijvoorbeeld zand)
grondwater goed afvoeren. Met deze

wetenschap kan men straks het
juiste en meest geschikte materieel
inzetten. De uitvoerder is Bouten
Nederland BV.

PLANNEN RINGWEG
ZUID: ONVEILIG EN
INGEZONDEN
VERVUILEND

te overzien. De plannen voorzien niet
in een systeem om de vieze lucht die
tussen de deksels naar boven komt
weg te sluizen. In de tekeningen van
de plannen lijken de deksels een
groene verbinding te vormen tussen
de Oosterpoort en het Sterrebos. In
werkelijkheid worden ongeveer 800
bomen gekapt en zullen hoge hekken
nodig zijn omdat je anders vanaf de
deksels op de snelweg kunt vallen.
Er kunnen alleen kleine boompjes
groeien op de deksels en de biotoop
van vleermuizen wordt aangetast.
In de slechte lucht rond de deksels
zullen boompjes moeilijk groeien, laat
staan dat het een gezonde omgeving
is voor mensen.

Het sein staat nog niet op groen
voor de plannen met de Ringweg
Zuid. Na de zomervakantie houdt
de Raad van State nog een hoorzitting, omdat er twijfels zijn over
de veiligheid. Bovendien moet de
Tweede Kamer nog een definitieve
klap geven op de plannen voordat
het geld beschikbaar komt.
De grootste problemen in de huidige
plannen zijn verkeersveiligheid en
luchtkwaliteit. Omdat opritten verdwijnen komt er veel meer verkeer door
de wijken en dat gaat ten koste van
de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid voor kinderen, fietsers en voetgangers. De ringweg zelf wordt gevaarlijker en de kans op ongevallen
wordt onaanvaardbaar groot: de weg
is te smal, er zijn geen vluchtstroken
en de zes overgangen van donker
naar licht en van licht naar donker
vergroten de kans op ongelukken. Bovendien zullen er vanuit het
Eemsmondgebied vrachtauto’s met
vloeibaar gas gaan rijden. Wanneer
daar iets mee gebeurt is de ramp niet
6

Foto en tekst Edwin Klopstra

‘Groningen verdient beter’ dringt er
bij de tweede kamer op aan nu geen
geld beschikbaar te stellen voor de
aanleg van de Ringweg Zuid Groningen. De 200 miljoen mag pas
beschikbaar worden gesteld wanneer
er een beter plan is! Teken de petitie:
www.petitie24.nl/petitie/616/
ringzuid-groningen.
Namens Groningen verdient beter,
Ingrid Schutte, Barkmolenstraat
www.groningenverdientbeter.nl

Rondje kunst
Een paar weken geleden op een zaterdagmiddag (21 mei) liepen opvallend veel mensen op straat met een okergeel papier in de hand. Ze deden een ‘Rondje Kunst’ en waren op weg naar ateliers van deelnemende
kunstenaars. De gele routekaart kon worden opgehaald in 't Poortershoes. Er waren in totaal 16 locaties te bezoeken, waar vooral individuele
kunstenaars voor deze gelegenheid hun deuren open hadden staan.
wijst naar een apparaat op een plank
aan de muur: “Mooi ding hé.” Ze
heeft op de benedenverdieping van
haar huis een slaapkamer ingericht
als werkruimte. Deze grenst aan de
tuin en ook daar staan haar beelden.
Inmiddels ben ik met een medebezoekster aan de praat geraakt. Al
snel blijkt dat we gemeenschappelijke kennissen hebben. Gezamenlijk
gaan we op weg naar het volgende
adres.

Ans Horneman

In huis bij dichteres Lilian Zielstra zijn
alle zitplaatsen gevuld en wordt er
geboeid geluisterd naar haar voordracht. Een regel uit haar gedicht De
waarheid luidt: “Soms lieg ik en dan
geloof ik mijn eigen leugens. Ik verschoon mijn bed niet vaak genoeg.”
We zien haar bed in een hoek van
de woonkamer staan en kijken elkaar
vrolijk aan. We herkennen dit wel.

In het huis van Joke Schepers in
de Polderstraat is de woonkamer
vol kleur. Oude en nieuwe werken
hangen naast elkaar aan de muur.
Het valt op dat ze steeds uitbundiger
schildert. Ook langs de plinten staan
schilderijen, rijen dik. “Vroeger kochten bedrijven nog wel eens kunst
aan”, zegt ze. “Nu lenen ze wat. Als
je goed wilt verkopen kom je aan
schilderen niet meer toe.” Op tafels
liggen minischilderijtjes en allerlei
artikelen met opdruk van haar werk

Op zoek naar de volgende locatie

die door bezoekers worden opgepakt
en bekeken. Er wordt onderhandeld.
Dankzij het Rondje Kunst wordt het
publiek ook uitgenodigd om de bijzondere binnentuinen achter de Kleine Brandenburgerstraat met eigen
ogen te zien. Marjo van den Bekerom
die hier in haar atelier sieraden ontwerpt, vertelt dat de dag een succes
is. Er zijn tot een uur voor sluiting al
rond de honderd mensen geweest.
Of meer.
Tekst en foto’s Evelien Brak

Ans Horneman in de Annastraat
heeft voor deze gelegenheid haar
werk van de bovenste verdieping
naar beneden gehaald. “Dan hoeven
mensen niet mijn hele huis door en al
die trappen op”. Ze vertelt dat ze nog
niet zo lang geleden haar baan heeft
opgezegd om voltijds kunstenaar te
kunnen zijn. In de kamer staan onder
andere vogels met opvallende tenen
en snavels van steen of van glas lijkt
het.
De pyramides, bollen en vierkanten
die Els Wiering maakt bestaan uit
honderden ijzeren staafjes: “Die las
ik aan elkaar met een puntlasser.” Ze

Lilian Zielstra
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DUO EN BELASTINGDIENST
5-JARIG JUBILEUM NIEUWE GEBOUW

De zon schijnt zowaar als we vrijdagmiddag 26 mei om half zes naar de
tuin van de jubilarissen lopen. Het feest 'Dik doun in Toene' is al een
uurtje bezig en we verwachten dat de sfeer er lekker in zit. Het concept
is uitstekend: tijdens het feest kan personeel van beide organisaties zijn
artistieke – of andere – kunsten vertonen.

KUNST IN GLAS

Bij het kraampje vlakbij het jarige
gebouw vallen de kleurige glas-inlood ramen direct op. We maken
kennis met een aardige baardige 60
plusser die gepassioneerd over zijn
glaskunst vertelt. Hoe het glas altijd
tot 6 mm krimpt als je het verhit. Hoe
je keuzes moet maken, hij doet dat
allemaal intuïtief. Hij
heeft vakkennis na
tien jaar glas-in-lood
en praat als een
echte ambachtsman.
Af en toe werkt hij in
opdracht. Het verhaal
over de mevrouw
met sneeuwklokjes is
prachtig. Zij teelt bijzondere soorten en 'alles is
sneeuwklok aan haar'
zegt hij. Zielsgelukkig
is ze met het raam van
sneeuwklokjes dat hij voor
haar maakte.
BOEKEN VOOR ALLEN

leer je veel meer collega's kennen.
Ze zegt dat er 2600 mensen in het
gebouw werken. Wauw! Maar waar
ze zijn… en dat blijft ons verbazen
tijdens onze aanwezigheid, waar is
iedereen? Iets beters te doen, geen
zin? Het is toch vooral HUN feestje…

Een zijpaadje staat vol dozen met
boeken. Hier neuzen we even tussen
Engelstalig, tuinieren en Nederlandse
romans en spreken met de uitbater.
Hij legt uit dat mensen zowel boeken
mogen inleveren als meenemen.
Gratis! Het concept van 'delen, doorgeven, uitwisselen'. We zijn onder
de indruk, ook van de boeken die er
liggen. Ik kies bij de kookboeken een
prachtig, gaaf en gebonden exemplaar van de Culinaire Encyclopedie
uit de jaren zestig, vol illustraties en
instructies.

HORIZONTAAL SPORTEN

ALTIJD PRIJS

De prachtige tuin van het DUO- en Belastingdienstgebouw

Van veraf klinkt livemuziek en zien
we een klein groepje luisteraars aan
de voet van het witte, 25 verdiepingen tellende gebouw. Dichterbij op
het grasveldje bij de sportschool,
doet iemand een handstand omgeven door kunstige vogelfiguren op
staaldraad. Erachter een rijtje vrolijk
gekleurde onbezette kinderstoeltjes
en kraampjes met popcorn en creabea. Hier en daar een peutertje. We
lopen door.
IN BALANS WERKEN

De eerste interessante ontmoeting
in de tuin is met een mevrouw van
DUO die op de 19e verdieping werkt.
Het uitzicht is fantastisch, zegt ze.
Naast haar werk geeft ze Reiki behandelingen waardoor je je helemaal
opgefrist kan voelen en meer in balans. Ze vertelt ook over het nieuwe
werken in het hagelwitte cruiseschip,
dat het haar prima bevalt. Flexibele
werkplekken, grote open ruimtes; zo
ontmoet je elkaar veel makkelijker en

Hoewel wij ons prima vermaken zijn
er sowieso bar weinig kraampjes
op het grote buitenterrein te bespeuren. Wel liggen er twee slanke
55+ dames op een matje, op hun
onderarmen en tenen. Zij beoefenen 'planking' met naast hen twee
jongemannen in sportkleding die
de vrouwen aanmoedigen het nóg
langer vol te houden. We belanden
direct daarna bij een clubje wachtende mensen, het blijkt het startpunt
van de rondleidingen. Eentje handelt
over de historie, de ander over de
architectuur van het terrein en gebouwen. Wij hadden ons helaas niet
ingeschreven.
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Als laatste bezoeken we het grasveldje bij de sportschool. Eén kraampje zit vol vrolijke belastingambtenaren die het toch nog leuker proberen
te maken. Er hangen blauwe belastingbrieven met inhoud, wij mogen er
allebei eentje openen. Alweer prijs!
We kiezen een mini zandbaksetje en
een verbindend personeelsblikje met
blije zaden. “Het is niet zeker of ze
opkomen hoor”, is de gebruiksaanwijzing.
Dat idee hadden wij nou ook al.
Anke van den Brink (foto’s CvdL)

TROMPBORG BIJNA KLAAR
Nog even en de eerste bewoners nemen hun intrek in de Trompborg. De
appartementen en studio’s aan de Oostvleugel van dit voormalig ANWBgebouw aan de Oosterweg zullen op 20 juni worden opgeleverd en
verhuurd. De werkzaamheden aan de westvleugel gaan nog even door.
Waarschijnlijk zijn de appartementen aan die kant op 18 juli klaar. Hoog
tijd dus om eens te kijken hoe het er van binnen uitziet.

bemiddelaar MoyMoy. Herald Buss
van MoyMoy vertelt dat het storm
loopt, vooral bij de appartementen:
“Bij een zelfde oppervlak zijn de
prijzen van appartementen en studio’s bijna gelijk, dus dan kiezen de

Met Edward Wielens van projectontwikkelaar Vastgoed Groningen stappen we over het bouwpuin naar de
entree aan de zijde van de Palmslag.
Eenmaal binnen passeren we een
rits brievenbussen en de ingang naar
de inpandige fietsenstalling. Daar
kunnen bewoners straks hun fietsen
kwijt, zodat die in de omliggende
straten geen overlast veroorzaken.
APPARTEMENTEN EN STUDIO’S

We lopen verder en dan begint het
eindeloos dwalen door de gangen.
Aan weerszijden bevinden zich deuren die toegang verschaffen naar een
grote hoeveelheid wooneenheden.
Allemaal zijn ze voorzien van keukenblok, badkamer en toilet, maar
verder zijn ze bijna allemaal anders.
Sommige hebben een balkon, met
vooral aan de noordkant een prachtig

DE WOONEENHEDEN

De Trompborg heeft drie
verdiepingen en bevat in totaal 124
zelfstandige wooneenheden:
• 72 appartementen variërend
van 29 m2 tot 58m2.
Hiervan hebben er 25 een
buitenruimte.
• 52 studio’s
(1-kamerappartementen)
van 27 m2 tot 47 m2.
Hiervan hebben er 14 een
buitenruimte.
Gemeenschappelijk zijn de
inpandige fietsenstalling en een
wasserette. Een conciërge zal in
de begin periode toezicht houden
op het naleven van de regels. De
wooneenheden zijn geschikt voor
1 persoon of een stel. De kale
huurprijs is maximaal 710 euro.
Hierdoor is huurtoeslag mogelijk
voor personen die 23 jaar en ouder
zijn.

Hoe zal de ingang van de parkeergarage worden geïntegreerd met het toekomstige terras?

uitzicht op de Josefkerk, Oosterbrug,
Trompbrug of Martinitoren. Een
daarvan heeft nog een extra attractie:
deze loopt pal langs het slaapkamerraam van de buren. Dat lijkt ons dan
weer wat minder, vooral als je de
buurman of buurvrouw bent…
De grootte van de wooneenheden
verschilt behoorlijk. Er zijn ruime appartementen met twee slaapkamers,
hele kleine studio’s en alles wat daar
tussenin zit. Wielens: “Toen we in januari begonnen met de verbouwing,
hebben we eerst inpandig alle nietdragende muren weggehaald. De
grote ruimte die ontstond hebben we
vervolgens opnieuw ingedeeld. Zo
krijg je mooie appartementen, maar
je houdt ook restruimte over. Dat zijn
de kleine appartementen geworden.
Misschien wat minder mooi, maar
doordat deze goedkoop zijn is daar
ook zeker een markt voor.”
MOYMOY

En markt is er zeker. De verhuur
van de wooneenheden verloopt via
10

meeste mensen toch voor een aparte
slaapkamer. We hebben tot nu toe
331 aanmeldingen gekregen en er
zijn 124 wooneenheden te vergeven,
maar we verwachten niet dat we veel
mensen moeten teleurstellen. De
wooneenheden worden al vanaf januari aangeboden, sommige geïnteresseerden zijn inmiddels van andere
woonruimte voorzien. Belangstellenden die niet meteen een appartement
kunnen krijgen, worden in juli weer
uitgenodigd voor de tweede bezichtigingsronde als de westvleugel wordt
opgeleverd.”
RESTAURANT EN BEDRIJVEN

Terug naar de rondleiding, want
behalve appartementen komt er ook
bedrijvigheid in de Trompborg. Op
de hoek Oosterweg-Trompsingel is
een horecagelegenheid met terras
gepland. Hiervoor wordt een vergunning voor dag/avond horeca afgegeven, wat betekent dat de horecagelegenheid tot 24.00 uur geopend
kan zijn. Er zijn gesprekken met een
bijzondere kandidaat die volgens

MOYMOY

De appartementen en studio’s worden verhuurd door bemiddelaar
MoyMoy. MoyMoy werkt met een
puntensysteem. Hoe meer punten,
hoe meer kans op een woning.
Die punten moet je kopen en ze
zijn beperkt geldig. In de periode
dat de punten geldig zijn, kun je
onbeperkt reageren op aanbod en
appartementen bekijken. Als de
periode om is, vervallen de punten
en moet je nieuwe punten kopen.
Uitgebreide uitleg is te vinden op
de website www.moymoy.nl.
Wielens bezoekers uit de hele stad
zal trekken. Helaas kan hij daarover
nog niet in detail treden, want de
onderhandelingen lopen nog. Dat
geldt ook voor de bedrijven die aan
de noordkant (waar Uitzendbureau
Unique zat) zullen komen. Nog even
afwachten dus.
CHECK PARKEERDRUK

Tot zover prachtig allemaal, maar er
was beslist onrust bij omwonenden,
die er opeens meer dan honderd
overburen bij krijgen. Tijd om de
checklist er even bij te pakken. Met
stip op een staat de toenemende
parkeerdruk in de wijk. Daarover is
eigenlijk niets nieuws te melden: de
bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning,
maar kunnen een plek huren in de
parkeergarage van de Oosterpoort.
Ze kunnen wel een bezoekerspas
aanvragen. Volgens Wielens heeft
de gemeente twee jaar geleden een
0-meting gedaan en wordt straks de
parkeerdruk daarmee vergeleken.
Of en welke maatregelen worden
verbonden aan eventuele conclusies
is niet bekend…

De hoge schermen zijn geluidsschermen voor cultuurcentrum de Oosterpoort. De lagere hekken
belemmeren bewoners om bij de rand van het balkon te komen.

de balkonrand. Je kunt daar dus niet
bij de rand komen. Een nagekomen
afspraak met de bewoners, vertelt
Wielens. Zo’n hek komt ook op ‘ons’
balkon, dus stappen we een meter
naar achteren en proberen vanachter
het denkbeeldige hek bij onze buurtgenoten naar binnen te kijken. Dat
lukt niet met onze lengte. Dan toch
even proberen vanaf de rand van het
balkon, nu dat nog kan. We hebben
nu wel zicht op de ramen, maar naar
binnen kijken lukt nog steeds niet. En
dat komt vooral doordat de bewoners
zelf al anti-inkijkmaatregelen hebben
genomen. Waarschijnlijk omdat de
stoep beneden vlak langs hun ramen
loopt.

CHECK INKIJK

Op de tweede plaats van bezwaren staat de inkijk die omwonenden
aan de Palmslag zullen krijgen van
nieuwe bewoners met een balkon.
Het is lekker weer, dus het lijkt ons
het beste dat wij zelf even gaan
proberen om bij de overburen naar
binnen te gluren. Eenmaal op een
balkon met uitzicht op de Palmslag
aangekomen, zien we dat op andere balkons hekken staan op een
afstand van minimaal een meter van

Uitzicht op de binnenstad

CHECKERDECHECK

We lopen de rest van de checklist in
willekeurige volgorde af. De te ver11

wachten geluidsoverlast is voor ons
lastig in te schatten. Wij kunnen ons
gemakkelijk voorstellen dat het bij
zomeravond goed toeven is op een
balkon. Hoe luidruchtig dat zal gaan
hangt natuurlijk vooral af van het fatsoen van de bewoners. Om groepsvorming tegen te gaan zijn er in ieder
geval geen gemeenschappelijke
buitenruimten gemaakt. Dat zal best
wat schelen. De beloofde conciërge
is niet permanent in het gebouw
aanwezig, maar komt dagelijks langs
en is bereikbaar voor klachten en
overleg. Verder wordt er binnenkort
een nieuwe ondergrondse container
geplaatst, want ook een eerste bewoner heeft wel eens rommel. Waar hij
precies komt is Wielens niet bekend:
daar gaat de gemeente over.
Met de beloofde groenvoorziening
komt het vast goed. Vastgoed Groningen stelt een bedrag beschikbaar
dat omwonenden naar eigen inzicht
mogen besteden. Het kan gebruikt
worden voor inrichting van de grond
bij de ingang van de Trompborg
(aan Palmslag), maar als er meer
behoefte is om iets leuks te doen met
het grasveld daarnaast, is dat ook
goed. En daarmee komen we aan
het einde van de rondleiding. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen
en wensen de nieuwe bewoners en
huidige omwonenden een hele fijne
samenleving.
Ellen Westerveld (foto’s Joost van
den Berg)

HET WIJKKOMPAS
DE 36 KLEUREN VAN DE OOSTERPOORT

Iets minder tevreden (de kleur oker)
zijn de Oosterpoorters over ‘Voorzieningen’, vooral over het ‘Winkelaanbod’ (voor de dagelijkse boodschappen). Ook met de ‘Veiligheid’ kan
het dus iets beter. ‘Veiligheid’ vormt
samen met ‘Overlast’ en ‘Betrokkenheid’ het weer groter vak ‘Sociale
Leefomgeving’.
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Hoe is het om te wonen in de Oosterpoort? Valt er genoeg te doen voor
jongeren? Is het een veilige wijk? Hoe zit het met de sociale samenhang? Is er sprake van veel verloedering? Hoe staat het met het winkelaanbod? Voor het beantwoorden van al deze vragen heeft de gemeente
nu wijkkompassen in het leven geroepen. Daarin valt af te lezen hoe de
wijk het doet ten opzichte van andere
wijken in
de stad. Hoe het gaat met de wijk
kun
je aflezen aan zogenaamde
indicatoren. Lees hieronder hoe het werkt.
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Vlak bij ‘Inbraak’ staan de
indicatoren ‘Mishandeling’ en
HET BLAUWE GEDEELTE
‘Onveiligheidsgevoelens’: beiden
Een kwart van het wijkkompas kent
zijn vergelijkbaar met het stadsgealleen blauwe kleuren, het bevat
alleen zogenaamde demografische
middelde (geel). In sommige andere
den over de ontwikkelingen rond het
gegevens. Gegevens over de bewijken komt vaker mishandeling voor
thema ‘Jeugd en Onderwijs’, bijvoorvolking. Daarbij gebruiken we geen
en hebben bewoners meer last van
beeld het ‘Basisonderwijs’.
waardeoordeel (groen of oranje)
onveiligheidsgevoelens, bijvoorbeeld
in de Binnenstad. Sommige andere
wijken hebben er juist weer minder
last van, zoals de wijk Hoornse Meer
of Kostverloren.
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VEILIGHEID EN
VOORZIENINGEN(WINKELS) ZIJN
AANDACHTSPUNTJES

Als je de kleuren van ‘Inbraak’,
‘Mishandeling’ en ‘Onveiligheidsgevoelens’ door elkaar mengt krijg je
het oker van het groter vak ‘Veiligheid’. Dat heb je met alle vakken
van de tweede ring van buitenaf
gerekend. Die vormen daarmee een
soort samenvatting van drie vakjes
van de buitenste ring. Dan zie je ook
al een beetje waar de Oosterpoort
goed scoort (groene kleur). Weinig
‘Overlast’, fijne ‘Woonomgeving’. We
doen het ook niet slecht als het gaat
om ‘Werk en inkomen’ en de bewoners van de Oosterpoort zijn tevre-

In de Oosterpoort wonen verhoudingsgewijs veel jongeren in de leeftijd 13-17 jaar (foto EB)
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af. Op het kaartje zie je twee hele
grote ‘groene’ wijken: het zijn Meerdorpen en Noorderhogebrug. Dit zijn
‘buitengebieden’, zoals dat zo mooi
heet. Grote lappen grond met relatief
weinig bewoners. Gebieden die
maximaal scoren op ‘Fysieke leefomgeving’ en ‘Sociale Leefomgeving’
(weinig tot geen jongerenoverlast en
ook wordt er relatief weinig ingebroken).
WAAR KOMEN AL DEZE CIJFERS
VANDAAN?

Het gemiddelde van de wijkkompassen van alle wijken bijeen

maar een meer (donkerblauw) of
minder (lichtblauw) aanduiding. Zo
heeft de wijk relatief weinig kinderen
in de basisschoolleeftijd, maar wel
weer meer jongeren (13-17 jaar).

Het geel van de Oosterpoort zien we
terug op het kaartje bij de O. Je kunt
zien dat een aantal aangrenzende
wijken, zoals de Herenwegbuurt, ook
gemiddeld scoren. De Binnenstad

Een deel van de cijfers haalt Onderzoek en Statistiek Groningen uit
bestaande registraties. Bijvoorbeeld:
‘NWW 1 t/m 3 Jaar’. Dit zijn de werklozen in de wijk die tussen de een en
drie jaar staan ingeschreven bij het
UWV. Een andere indicator, de ‘WOZ
waarde’ van uw huis wordt door de
gemeente vastgesteld en geregistreerd in de zogenaamde Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG).
TWEEJAARLIJKSE GROTE ENQUÊTE

De gegevens die horen bij de ‘Sociale Leefomgeving’ en het merendeel van de gegevens bij ‘Fysieke
Leefomgeving’ zijn afkomstig van de
inwoners zelf (jullie dus eigenlijk).
Eén keer per twee jaar worden ongeveer 6.000 (!) inwoners van de stad
vragen gesteld over de leefbaarheid
en veiligheid in hun eigen woonomgeving.
VERDER KIJKEN NAAR DE
GEGEVENS VAN DE OOSTERPOORT

Iets minder blij zijn we met de voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen,
al geldt dat niet voor iedereen (foto EB)

ALLE WIJKKOMPASSEN SAMEN

De afdeling Onderzoek en Statistiek Groningen van de gemeente
heeft voor alle wijken in de stad een
wijkkompas gemaakt, vergelijkbaar
met dat van de Oosterpoort. Als we
de kleur van de binnencirkel (het
totaalgemiddelde dus) van al die
wijken in een figuur zetten, ziet dat er
als volgt uit (zie de figuur hierboven).

scoort dan weer minder goed. Dat
heeft alles te maken met ‘Overlast’
en ‘Veiligheid’.
‘GROENE’ WIJKEN

Op het overzichtskaartje zie je
ook grote stukken groen (gunstig)
en donkergroen (zeer gunstig).
Zo op het eerste gezicht komt de
Oosterpoort er dan toch wat bekaaid
13

De wijkkompassen van alle wijken
en nog veel meer gegevens over
het (samen)leven in onze stad (en
onze wijk) staan ook op internet
os.groningen.nl/basismonitor. Daar
staat ook meer uitleg over wat
de verschillende indicatoren zoal
betekenen. Het is leuk en leerzaam
daar digitaal een beetje rond te
neuzen. Op de Facebookpagina van
de Oosterpoorter Facebook.com/
deoosterpoorter kunnen jullie vragen
stellen die bij jullie bovenkomen naar
aanleiding van dit artikel of de wijkkompassen op internet. Wij gaan die
zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Klaas Kloosterman
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NIEUWE BUREN AAN HET EEMSKANAAL
Vroeger woonden er veel schippers in de Oosterpoort. Op het
Winschoterdiep en het Eemskanaal meerden de schepen af en aan om
te laden en te lossen. Op de kades zwaaiden kranen en handkarren ratelden over de keien. Op deze plekken is bijna geen bedrijvigheid meer,
er is nu ruimte om te wonen. Langs het Eemskanaal en aan de Sontweg
wordt nu druk gebouwd. Op zaterdag 4 juni was de bouwplaats van ‘Het
Eemskwartier’ opengesteld voor belangstellenden. De Oosterpoorter
ging langs om de stand van zaken te bekijken.
Als ik richting de bouwplaats loop,
komt een jong stel me tegemoet. Ze
hebben een folder onder de arm en
zijn druk met elkaar in gesprek. Er
staat een springkussen klaar om kleine kinderen bezig te houden, zodat
de ouders rustig de nieuwe woningen
kunnen bekijken. Een bouwkeet is
tijdelijk als kantine ingericht, je kunt
er koffie en limonade krijgen. Het geheel wordt bewaakt door een aantal
mannen van de firma Heijmans, de
bouwer van Het Eemskwartier. Bert
de Vries wordt door zijn collega’s gebombardeerd tot woordvoerder. “Dat
is goed hoor, ik kan wel wat vertellen,” lacht De Vries.
RUIMTE VOOR 170 WONINGEN

In Het Eemskwartier komen ongeveer 170 koopwoningen, 66 daarvan
hebben een eigen tuin. Langs de
Sontweg is ruimte voor drie blokken
met in totaal 111 appartementen. De
woningen langs het water zijn royaal
opgezet. De eerste 29 woningen van
het plan zijn net klaar. De nieuwe
bewoners zijn druk bezig om hun
tuin gezellig te maken. De Vries: “We

krijgen niet alleen belangstellende
kopers op bezoek. Vandaag zijn een
aantal mensen die hier al wonen ook
langs geweest. Die zijn benieuwd
hoe de woningen van hun buren er
uit komen te zien.”

wel: met dit weer gaan mensen liever
wat anders doen. De Vries en zijn
collega’s zijn nog wel even bezig
met de bouw van het Eemskwartier:
halverwege 2017 zijn de woningen
klaar. Ondertussen profiteren de
omliggende bedrijven van de aanwezigheid van de bouwvakkers. “Tussen de middag halen we vaak een

NA DE CRISIS: KLEINERE WONINGEN

“We waren eerder betrokken bij de
ontwikkeling van de Kop van Oost,
de hoge gebouwen die vlakbij de
kruising met de Europaweg staan.
We hadden plannen om hier luxe
koopwoningen te bouwen, maar toen
kwam de crisis,” vertelt De Vries. “Er
werden bijna geen woningen meer
verkocht. Daarom hebben we een
paar jaar gewacht en ondertussen
het plan bijgesteld. Vooral de appartementen zijn goed te betalen voor
mensen die voor het eerst samen
gaan wonen.”
BROODJE BIJ DE BUREN

Tijdens de open dag is het mooi
weer, de zon schijnt, er staat een
klein briesje. “Het had vandaag wel
wat drukker mogen zijn van ons,”
vindt De Vries. Maar hij begrijpt het
16

De opengestelde bouwplaats

broodje om de hoek. En vrijdag is het
meestal snackdag, dan gaan we naar
de overkant,” grinnikt De Vries. “Maar
dat doen we niet altijd hoor.”
Meer informatie? Op de website
www.eemskwartier.nl staat alle informatie over de nieuwe woningen.
Tekst en foto’s Ynskje van Meurs

CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 31
1. Trekkende familie van het ooglid
en de haarbal. (6)
2. Verticaal op de
naturistencamping is niet zonder
gevaar. (10)
3. Zonder logés, hoewel ze zeer
welkom zijn. (7)
4. Adam en Eva kunnen hier niet
verder. (13)
5. (Geen) zomerse periode. (5)
6. (Niet altijd) een zomerse periode.
(8)
7. Plaats voor verhitte baby’s. (7)
8. Stankafsluiter. (10)
9. Vruchten om haar in orde te
brengen. (8)
10. Vakantieartikel waarmee je een
risico neemt. (7)
11. De verbinding met het eiland
ontneemt haar het zicht. (9)
12. Aanhangsel. (7)
13. Neemt een acteur mee op
vakantie. (9)
14. Wandkleed. (7)
15. Elk jaar hetzelfde vakantiehuisje.
(8)
16. Effect van een hoofdpijndossier.
(8)
17. Een visje op de camping… (10)
18. … is met een dagtrip nog
completer. (5)
19. Hier is genoeg water om pulp te
maken. (11)
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 vrijdag
1 juli binnen zijn bij de redactie
van de Oosterpoorter, Oosterweg
13, 9724 CA, Groningen o.v.v.
Cryptofilippine nr. 31. 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.
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Oplossing Cryptofilippine de Luxe 30
Onderhoudswinkel
1. Onderhoudswinkel 2. Waterpas
3. Kraspen 4. Lijmpers 5. Hakbijl
6. Steekwagen 7. Rare kwast
8. Verfstripper 9. Spijkerboor
10. Trilplaat 11. Alleszuiger
12. Vijl 13. Aanhangwagen
14. Steekladder (stee-kladder)
15. Bahco 16. Kantplank
17. Wetsteen 18. Bladblazer
19. Combinatietang
20. Niethamer
21. Kettingzaag.
De oplossing is: DE SPIJKER
OP ZIJN KOP SLAAN
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De winnaar is Paul Akker,
woonachtig op de Boumaboulevard.
Gefeliciteerd!
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BOE
ZO GEK ALS EEN KRAAI
Het is niet fraai, ik ben er allesbehalve trots op maar ik moet eerlijk
toegeven dat ik haar meestal probeer te ontwijken. Ik wuif dan wel
een beetje vaag met mijn hand,
maar tegelijkertijd ontwijk ik haar
blik. Bang dat ze 20 seconden van
mijn o-zo-kostbare-tijd opeist.
Afijn, vandaag besluit ik om haar
eindelijk met volle aandacht te
begroeten. Misschien omdat ze niet
meer zo breekbaar oogt als vlak na
het overlijden van haar man? Ik heb
toen, het zal zo’n twee jaar geleden
zijn, nog wel een condoleancekaartje
naar haar gestuurd maar verder is
het dus bij dat ontwijkende gewuif
gebleven. U heeft gelijk, waarde
lezer, ik zou me de ogen uit de kop
moeten schamen. Wees gerust, dat
doe ik ook.

Goed, ik stop NU waarmee ik bezig
ben, kijk haar recht in de ogen en
vraag met oprechte belangstelling
hoe het nu inmiddels met haar gaat.
Waarop zich een gesprek ontwikkelt
dat me nog lang zal heugen.

huis! Bovendien vindt iedereen haar
een lieve schat!” Ze buigt zich naar
me toe en fluistert samenzweerderig:
“En geloof me, dat was ze vroeger
echt niet hoor. Een verdraaide heks
dat was het!”

“In goede gezondheid, kind”, is haar
antwoord. Verbaasd kijk ik haar aan.
“Dat is alles wat je nodig hebt?”
“Geloof me, het is een groot goed als
je je gezondheid op mijn leeftijd nog
hebt”, knikt ze blijmoedig, “ik ga één
keer per week bij mijn schoonzus
op bezoek, nou kind, die is zo gek
als een kraai, dan heb ik toch niks
te klagen?!” In haar ogen flonkeren
ondeugende lichtjes. “Ach”, zucht ik
meewarig, “dat is toch eigenlijk ook
stom hè, dat je hoofd je in de steek
laat en je lichaam maar door gaat?”

Ik uit mijn verbazing dat ze zo positief
is over het bejaardenhuis. In mijn
optiek is dat een metafoor voor luiers
en eenzaamheid. “Ben je mal kind, ik
heb mijn hele leven in de bejaardenzorg gewerkt en het is in meer dan
80% van de gevallen perfect geregeld hoor, hier in Nederland! Je hoort
alleen maar de negatieve verhalen.
Maar nu moet ik er echt vandoor
hoor. Doeiiiii!” Waarop ze zich omdraait en mij perplext achterlaat.

“Welnee meid,” schatert ze, “ze
woont prachtig in dat bejaardente-

Waarom ben ik haar in vredesnaam
al die tijd uit de weg gegaan?

xxxBoe

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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KOEK

OP DE HOEK

HOEK FREDERIKSPLEIN EN DE NIEUWSTRAAT
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 Heidi Renkema (38) en Sytze Bentveld
(56). Ze wonen op de hoek van het Frederiksplein en de Nieuwstraat, samen met kat Moshe (nét 1). Heidi is opgeleid als tropisch landbouwkundige. Ze is sinds een paar maanden directeur van museum Wierdenland
in Ezinge (www.wierdenland.nl).
HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

Sytze: “Ik woon hier bijna 25 jaar.
Ik stond lang ingeschreven bij de
woningbouwvereniging. Toen ik ging
informeren bleek ik bovenaan de
wachtlijst te staan. De volgende dag
al werd me dit huis aangeboden. Ik
woonde toen in de Gelkingestraat,
dus vond ik dit wel erg ver van het
centrum. Ik kwam terug bij de woningbouw en aarzelde enorm. “Ja,
graag of niet hoor”, zei die mevrouw
daar. Oké, ik neem het, zei ik toen
snel. Daar heb ik nooit spijt van
gehad.” Heidi: “Ik woon hier sinds november vorig jaar. Daarvoor woonde
ik aan de Oosterweg. Ik heb bewust
naar een huis gezocht in deze wijk
omdat ik geen auto heb en wil. Dichtbij het centrum en bij het station. En
ik houd van wat oudere buurten.”
WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK?

Sytze: “Iedereen zegt altijd dat dit
zo’n gezellige wijk is. Nou, sorry
hoor, maar dit is een gemiddelde
wijk. Met net zo goed ook chagrijnige
mensen en auto’s die te hard rijden.
Niks speciaals vergeleken met andere wijken.” Heidi: “Dat ben ik totaal
niet met je eens. Ik vind het wel een
gezellige buurt, meer dan elders. Je
hebt hier makkelijk aanspraak en het
fijne is, als je dat niet wil, dan hoeft ’t
ook niet.”
HEBBEN JULLIE EEN
LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT?

Heidi: “Sinds gister is dat een nieuwe
plek, in de Linie is een heel fijn
zwemstukje, met een steiger en een
trapje. Daar heb ik gister gezwommen, het water is daar heerlijk en
heel schoon. Dat ga ik vaker doen.”
Sytze: “Mijn op één na favoriete plek
in de wijk is aan het Winschoterdiep,

daar woont Roland, een vriend van
mij. Maar de beste plek is thuis. Dit is
echt een fijn huis. De mensen in dit
blok zijn heel rustig, je hebt nooit last
van elkaar. Sterker nog, ik denk dat
ik de enige ben waar de anderen wel
eens last van hadden. Ik gaf ooit een
feestje met zo’n herrie dat de politie
om vier uur ’s ochtends onder mijn
balkon stond. Ik kon niet horen wat
ze naar boven riepen, ik moest eerst
de muziek zachter zetten.”
MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?

Sytze: “Ik mis de slager die vroeger
in de Jacobstraat zat, daar kwam ik
regelmatig. Maar eigenlijk mis ik hier
niks in de buurt.” Heidi: “Een bakker
misschien? Maar ik mis ook niks.
Helemaal niet sinds ik hier in de wijk
kan zwemmen.”
HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

Sytze: “Schilderen, een nieuwe
vloer gelegd. De gewone dingen.”
Heidi: “Ik mis een tuin, dus heb ik het
balkon gezellig gemaakt en vol met
planten gezet. De gezamenlijke binnentuin maakt dat gemis een beetje
goed. Ook fijn voor Moshe, zij kan
daar rondstruinen zonder dat ik bang
ben dat ze onder een auto komt.”
BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG
WONEN?

Heidi: “Als we op Tuinwijck aan de
Helperzoom nog een tuintje zouden nemen, dan zou ik hier nog
lang willen blijven of sowieso in de
Oosterpoort.” Sytze: “Ja dat zie ik wel
voor me. Ik heb nog nooit samengewoond, maar dat gaat goed op deze
plek.”
MvdF

Sytze en Heidi (foto MvdF)
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

en organisaties elkaar ontmoeten en kennis

GEEN OUD-PAPIER INZAMELING IN

Zaterdag 18 juni DE ALLES DUT MIE ZEER

maken. Als bewoner krijgt u de eerste twee

OOSTERPOORT OP WOENSDAG 3

BAND blues aanvang 22.30 uur toegang gratis

consumpties van het WIJ-team! Aanmelding

AUGUSTUS

Elke zaterdag LIVEMUZIEK aanvang 22.30

via Diet Zandvoort, 06-40462651, wijrivieren-

Iedere eerste woensdag in de maand halen

uur. Elke zondag 17.00 - 21.00 uur AFRIKA

buurt@wij.groningen.nl. Wilt u meedenken en

vrijwilligers van Karnavalsvereniging de

JAM PARTY, Afrikaans eten voor 5 euro.

meedoen om dit idee verder vorm te geven?

Trefplonsers oud papier op in de wijk. In de

Bel of mail afsaneh.moghadam@wij.gronin-

grote vakantie gebeurt dat niet. Dus niet op

gen.nl, tel. 06 25 63 58 15

woensdag 3 augustus.

SELBANK IN DE OOSTERPARKWIJK!

BUURTFEEST

Woensdag 7 september kan iedereen vanaf

Vakantie... heerlijk maar de Voedselbank

Donderdag 23 juni organiseren kinderen van

17.00 uur weer oud papier op straat zetten,

Stad Groningen draait gewoon door, zes

groep 8 van de borgmanschool een sportdag

dan wordt het papier wel weer meegeno-

dagen per week. Om al die 600 klanten van

voor vluchtelingenkinderen uit de buurt. Ze

men.

de Voedselbank in onze stad van broodno-

willen graag de situatie van de vluchtelingen

dig vers voedsel en houdbare producten te

beter begrijpen en een onvergetelijke dag voor

31 augustus, van 16.00 tot 19.00 uur, met

kunnen voorzien. De zomer is uiteraard ook

ze organiseren. De hele Oosterpoortbuurt is

informatie over de activiteiten, live muziek en

de vakantieperiode voor de 100 vrijwilligers

uitgenodigd voor het feest na afloop van de

voor iedereen gratis koffie en thee en lekkere

en er zijn daarom veel minder mensen aan-

sportdag. Dus: kom langs tussen 14.00-16.00

hapjes. We wensen iedereen een prettige

wezig om de boel draaiende te houden.

uur in de Zandspeeltuin!

zomer en ontvangen jullie weer graag in het

VRIJE TIJD OVER IN DE ZOMER?
GA EEN DAGJE HELPEN BIJ DE VOED-

nieuwe seizoen!
De Voedselbank kan wel wat extra handen

NU IN HET CBK: OH NATUURLIJK!

gebruiken dus meld je aan! Iedereen vanaf

Joachim Nieuwhof – Old Chairleaders

BUURTOVERLEG

16 jaar is van harte welkom. Openingstijden

De jonge Groninger kunstenaars Koos Buist,

Het Buurtoverleg vergadert iedere twee

zijn van maandag tot en met zaterdag tus-

Joachim Nieuwhof, Mieke Raatjes en Joyce

maanden in het Poortershoes, aanvang 20:00

sen 09:00 en circa 13:00 uur. Je kan helpen

ter Weele hebben een fascinatie voor de na-

uur. Geplande data: 27 juni, 26 september, 31

in het magazijn, bij het sorteren van spullen

tuur. Alle vier abstraheren ze op eigen wijze de

oktober, 28 november.

en voedsel en in de winkel. Je werkt samen

oorspronkelijke in-

met ervaren en gezellige vrijwilligers.

spiratiebron waardoor organisch

Als je je wilt opgeven stuur dan een pri-

samengestelde

véberichtje via de Facebookpagina of bel

beelden ontstaan.

050-3117936. De Voedselbank zit aan de

De tentoonstelling

Oosterhamrikkade ZZ 119.

is tot 10 juli te zien
in het CBK.

INITIATIEVENCAFÉ

POORTERSHOES

Op 21 september 2016, 20.00 uur in de Wa-

Het Poortershoes

terloobar. Tot uiterlijk 30 juni kunt u wensen of

is gesloten vanaf

ideeën mailen. Aanmelden of meer informatie:

vrijdag 15 juli t/m

RHO@initiatievencafe.nl, of kijk op Facebook

zondag 29 augus-

(initiatievencafé Groningen) of Twitter

tus. De cursussen

(@initiatief050).

beginnen weer
in de week van 5

STERREBOS - LIVE 2016

september.

Elke tweede zondag van de maand, dus 10
juli, 14 augustus en 11 september, is er een

Het nieuwe program-

gevarieerd muzikaal programma in de muziek-

maboekje van het

koepel van het Sterrebos. Bij twijfelachtig weer

Poortershoes wordt

kan een concert wordt afgelast. Voor meer

verspreid in de week

informatie zie de facebookpagina of www.

van 22 augustus. Uit-

wijkhelpman.nl.

gebreidere informatie
over de activiteiten

BUURTBORREL

staan tegen die tijd op

Donderdag 30 Juni van 17:00 tot 18:30 in MFC

onze website.

de Stroming, Merwedestraat 54 is er weer de
maandelijkse buurtborrel voor de zuidelijke

Ons Open Huis

stadswijken. Het doel is dat de bewoners

is op woensdag
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