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WISSELVALLIG

Na twee maanden zomerstop is de Oosterpoorter weer present. Tijd 
om even bij te praten en foto’s te bekijken. Want ook tijdens de zo-
merstop bruist de wijk gewoon door. Soms in de brandende zon en 
soms in de stromende regen. 

Het opgeknapte Cubapleintje werd met een zomerse zonovergoten barbe-
cue feestelijk geopend, maar bij de renovatie is wel degelijk rekening ge-
houden met wisselende weersomstandigheden. De omwonenden hebben 
daar bewust gekozen voor een kunststof grasmat. Zo voorkomen ze een 
hoop blubber bij zware regenval. 

Bij de Barkmolenstraat wordt op echt gras gesport, maar misschien had-
den ze daar tijdens de Barkmolensportdag ook wel een kunststof grasmat 
kunnen gebruiken. Deze dag begon droog, maar later op de dag gooiden 
stevige buien roet in het eten. Het is dankzij de speeltuinvereniging dat ook 
deze dag een goed einde kreeg. 

En dan de jaarmarkt… Die heeft op het gebied van het weer een reputatie 
hoog te houden. Zelf leg ik op de derde zaterdag van juni altijd een paraplu 
klaar. Want het lijkt wel of de buien standaard met de kraampjes worden 
meegeleverd. Maar niet getreurd. Ook dit jaar was de jaarmarkt weer erg 
gezellig en hebben we er veel leuke mensen ontmoet. 

Nu kunnen we weer vooruit. Hopelijk met een nieuwe hoofdredacteur, want 
tijdens de zomerstop ben ik begonnen met een nieuwe baan die lastig te 
combineren is met het hoofdredacteurschap. De nieuwe hoofdredacteur 
hoeft niet te vrezen. Er is veel kennis op de redactie en iedereen is bereid 
elkaar te helpen. En ook niet onbelangrijk: er wordt niet geslagen zoals 
we kunnen lezen in het artikel over vrijwilligerswerk in Tanzania. Wij slaan 
na de vergadering hooguit een biertje achterover. Als hoofdredacteur wil 
ik het stokje doorgeven, maar als redacteur blijf ik dan ook graag bij de 
Oosterpoorter betrokken!

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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VACATURE HOOFDREDACTEUR
De redactie van de Oosterpoorter is op zoek naar een nieuwe Hoofdre-
dacteur. De redactie vergadert 10 keer per jaar en bepaalt in overleg de 
inhoud van het komend nummer. De Hoofdredacteur is de spin in het 
web. De wijkkrant wordt verspreid in de Oosterpoort, De Linie, De Meeu-
wen, Kop van Oost en Eemskwartier.

WAT VRAGEN WE?
• Een enthousiaste bewoner uit 

één van de gebieden waar de 
Oosterpoorter verspreid wordt.

• Iemand met organisatietalent, 
gevoel voor taal, hart voor men-
sen en hart voor buurt en stad.

• Iemand die ervan houdt om in 
een team te werken, een netwer-
ker.

• Beschikbaarheid van gemiddeld 
2 á 3 dagdelen per week (met 
pieken en dalen).

• Een achtergrond in de journalis-
tiek is helemaal mooi meegeno-
men.

WAT bIEDEN WE?
• Een goed bezette redactie: er 

zijn schrijvers, fotografen, opma-
kers, eindredacteuren, mensen 
die de sociale media beheren 
en voor de advertenties wordt 
gezorgd.

• Taakverdeling verloopt soepel, 
iedereen staat voor elkaar klaar, 
we staan open voor elkaars 
ideeën.

• Gezellige vergaderingen met 
nazit in een café in de buurt.

JOUW TAKEN
• Je bewaakt het overzicht van 

de inhoud (prioriteiten stellen bij 
onverwachte veranderingen in 
kopij).

• Je bewaakt het productieproces 
(onder andere afspraken drukker, 
bezorgers).

• Je bereidt vergaderingen voor 
(opstellen agenda met overzicht 
ideeën voor artikelen).

In overleg: nog meer taken waar we 
heel blij van worden als je daar zin in 
hebt:
• Je houdt de e-mail bij en ver-

spreidt die wanneer nodig onder 
de redactie.

• Je kort ingekomen bijdragen vast 
in tot bruikbare kopij, bijvoor-
beeld voor de servicepagina

• Je bent de linking-pin naar het 
Buurtoverleg Oosterpoort (bijwo-
nen vergaderingen om de twee 
maand op een maandagavond).

• Je schrijft de intro van de wijk-
krant “Beste Lezer” met kort een 
blik op de onderwerpen van die 
editie.

VACATURE ILLUSTRATOR 
/ TEKENAAR
Voor een binnenkort te starten 
feuilleton in de Oosterpoorter zijn 
we op zoek naar een Illustrator / 
tekenaar.

WAT VRAGEN WE?
• Iemand die 10 keer per jaar 

een tekening maakt die wordt 
geplaats bij een feuilleton in de 
Oosterpoorter.

• Iemand die goed om kan gaan 
met deadlines en het leuk vindt 
om samen met de auteurs onze 
lezers elke maand weer aange-
naam te verrassen.

• Onze voorkeur gaat uit naar een 
Illustrator / tekenaar die werkt in 
een ‘realistische stijl’.

WAT bIEDEN WE?
• Werken met een stel ambitieuze 

tekstschrijvers / redactieleden
• Een mooi platform om je werk 

onder de aandacht te brengen.
• En natuurlijk de zaken die hierbo-

ven in de Vacature-Hoofdredac-
teur al zijn genoemd.

Nieuwsgierig naar een van beide 
vacatures? Stuur een e-mail naar 
oosterpoorter@gmail.com met je 
motivatie of je vragen.

AANLEG 
REGENWATERRIOOL 
MEEUWERDERWEG 
bIJNA KLAAR

De aanleg van het regenwaterriool 
aan de Meeuwerderweg is bijna 
klaar. De nieuwe riolering voert 
straks het regenwater af van cul-
tuurcentrum De Oosterpoort naar 
het Winschoterdiep. 

bETONPLATEN
Er moet alleen nog een nieuw stuk ri-
ool komen op het terrein van cultuur-
centrum De Oosterpoort. Dat gebeurt 
later nog in overleg met het conser-
vatorium en het cultuurcentrum. De 
betonplaten aan de Griffeweg, op 
de kruising met de Meeuwerderweg, 
verdwijnen zodra de Griffeweg later 
dit jaar een nieuwe asfaltlaag krijgt.

SERIE INGREPEN
De nieuwe regenwaterafvoer is de 
laatste in een reeks aan maatrege-
len om de kans op wateroverlast op 
straat in de Oosterpoort te verminde-
ren. Eerder al werd een extra afwate-
ringsriool vanaf de Meeuwerderweg 
naar het Winschoterdiep aange-
bracht. Ook kwamen er in de riolering 
in de straten tussen de Oosterweg en 
Meeuwerderweg inwendige drem-
pels. Het nieuwe riool voorkomt ook 
dat schoon regenwater wordt afge-
voerd naar de rioolwaterzuivering. 

MvdF

GEMEENTE- EN bUURTNIEUWS

Bij klaar.. (foto MvdF)



5

OPGEKNAPT CUbAPLEINTJE
In overleg met de gemeente heb-
ben bewoners van de Polder-
straat, Palmslag, Cubastraat en 
Oosterweg in mei vorig jaar een 
plan gemaakt voor het opknap-
pen van hun binnentuin. Ruim een 
jaar later is het zover en op een 
uitbundig zonnige 22e juni werd 
de vernieuwde tuin met een buurt 
barbecue in gebruik genomen.

De nieuwe inrichting zorgt er voor dat 
bewoners elkaar beter leren kennen 
en kinderen meer buitenspelen. De 
Oosterpoorter werd ook uitgenodigd 
en bleef hangen tot de ijscokar langs 
was geweest met een lekker ijsje als 
uitsmijter. Een heel gezellige pleintje 
vonden wij. We wensen de bewoners 
veel plezier. Buurtbarbecue op het Cubapleintje (foto’s EB)

EERSTE INITIATIEVENCAFÉ IN DE RIVIERENbUURT, 
HEREWEGbUURT & OOSTERPOORT
Het Initiatievencafé is een ontmoetingsplek waar bewoners hun ideeën 
en initiatieven met elkaar én met hulp van ons verder kunnen brengen. 
Actieve bewoners en bewoners die mee willen denken en doen treffen 
elkaar hier!

Op 21 september vindt het eerste 
Initiatievencafé plaats. In de gezellige 

Waterloo Bar (hoek Waterlool-
aan / Verlengde Oosterweg) 
heerst een ontspannen sfeer 
waar goede ideeën samenko-
men. 

Er zijn verschillende buurt-
genoten en organisaties die 
over hun ideeën en initia-
tieven komen vertellen. Er 
is vooral veel ruimte om 
met elkaar in gesprek te 
gaan over onderlinge 
ideeën. 

Kom langs vanaf 
20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). 
Onder het genot van 
een hapje en een 
drankje, dat wordt 
aangeboden door 
het Initiatieven-
café, maken we 
plannen om de 

Rivierenbuurt, Herewegbuurt 
& Oosterpoort nog mooier te maken!
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FIETSEN OP HET TROTTOIR
Ergert u zich ook zo aan het fietsen en brommeren op de stoep?

Het is tegenwoordig schering en 
inslag! Als je de deur uitstapt is het 
uitkijken geblazen dat je niet over-
reden wordt door een fiets of scooter. 
Dat is toch te gek?! Ook kinderen en 
huisdieren zijn niet meer veilig op de 
stoep. Wij, bewoners van de Frede-
rikstraat, vinden dat het tijd is voor 
actie! We willen dit doen dmv het ver-
spreiden van flyers en het ophangen 

van een banner bij ons in de straat, 
zodat iedereen zich weer bewust 
wordt van het gevaar van fietsen en 
brommeren op de stoep. We hopen 
dat andere straten deze actie gaan 
overnemen.

Kortom doe mee! Spreek mensen die 
fietsen en brommeren op de stoep 
aan. Geef zelf het goede voorbeeld 

door te fietsen en te brommeren daar 
waar het hoort, namelijk gewoon op 
de straat!

Met z’n allen kunnen we er wat aan 
doen!

Bewoners van de Frederikstraat, 
Renske en Sieta

INGEZONDEN

NIEUW bORD
Afgelopen vrijdag 2 september heeft wethouder Paul de Rook een ver-
keersbord onthuld aan de Verlengde Meeuwerderweg. 

Het bord is gemaakt door Rosi (10) 
uit De Frontier. Er zijn twee identieke 
borden geplaatst aan de beide ingan-
gen van de straat. Deze actie was 
een initiatief van een aantal bewo-
ners van de Frontier die de afgelopen 
jaren de drukte in hun straat hebben 
zien toenemen door de ontwikkelin-
gen rondom de Euroborg en in de 
Industriebuurt. 

Met name in de ochtend- en avond-
spits wordt deze straat als sluiproute 
gebruikt van en naar de op- en afrit-
ten van de Ring Zuid. Helaas houdt 
een groot deel van deze weggebrui-
kers zich niet aan de toegestane 
snelheid van 30 km per uur waardoor 

er een onveilige situatie ontstaat voor 
kinderen en andere bewoners. 

Er waren diverse buurtbewoners en 
kinderen aanwezig bij de onthulling 
van het bord door Rosi en de wet-
houder. Na de onthulling werd wet-
houder de Rook een petitie aangebo-
den waarin aanwonenden vragen om 
veiligheidsmaatregelen in de vorm 
van het aanbrengen van groen in de 
straat. Hierdoor worden de auto-
mobilisten zich er meer van bewust 
dat ze door een woonwijk rijden en 
dat ze hun snelheid aan dienen te 
passen. Hopelijk belandt de petitie 
op de goede plek in de gemeente 
en wordt er op korte termijn gehoor 

aan gegeven. De straat heeft er in 
ieder geval twee mooie en originele 
verkeersborden bij. Een mooi begin 
van een veilige straat. 

Mischa Verboon

INGEZONDEN

WARM ONTHAAL
Afgelopen zaterdag 9 juli vond de 
jaarlijkse sportdag van de barkmo-
lenstraat plaats.

De sportactiviteiten zouden afge-
sloten worden op het veld met een 
muziekoptreden van de Ghanese 
band ´Hello-Hello’. 

Door de plotselinge weersomslag 
was het echter niet mogelijk om het 
optreden buiten plaats te laten vin-
den. Op het laatste moment konden 
we gelukkig terecht bij speeltuin- vereniging ‘de Oosterpoort’. Binnen 

hebben we genoten en gedanst op 
de swingende Ghanese ‘Highlife’, 
Afro-beat, Reggae en percussiemu-
ziek. Dankzij de speeltuinvereniging 
konden we droog én voorzien van 
drankjes toch nog ons programma af 
maken.

We willen de speeltuinvereniging en 
de vrijwilligers hartelijk danken voor 
dit warme onthaal! 

De feestcommissie en bewoners van 
de Barkmolenstraat.

INGEZONDEN

Sportdag Barkmolenstraat in volle gang

Onthulling bord (foto John Martinus)
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PEUTERSPEELZAAL 
‘MAATJES’ bIJ SKSG 
ROEZEMOES

Vanaf dinsdag 6 september 2016 
wordt er bij SKSG Roezemoes aan 
de Oliemulderstraat gestart met Peu-
terspeelzaal ‘Maatjes’ voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar. 

Binnen de peuterspeelzaal is er veel 
aandacht voor muzikale vorming. Zo 
is er een peutertuin met een mooie 
muziekmuur waar de kinderen kun-
nen spelen en ontdekken. Ook zijn 
de medewerkers geschoold in het 
aanbieden van muzikale activiteiten. 

De groep is ingericht met verschil-
lende speelleerhoeken. Door het 
werken met VVE- programma Start-
blokken krijgen de kinderen de kans 
om spelend te leren. Aansluiten bij 
de ontwikkeling van jonge kinderen 
is een belangrijk uitgangspunt van dit 
programma.

Op ‘Maatjes’ wordt elk kind geplaatst 
in een stamgroep en krijgt het een 
vaste mentor. Dit geldt ook voor 
kinderen die op wisselende dagen 
(flexibel) opgevangen worden. 

De peutergroep bevindt zich in een 
Integraal Kind Centrum (IKC) waar 
nauw wordt samengewerkt met BSO 
Roezemoes, BSO Decibel en de 
Borgmanschool 

De peuterspeelzaal is open op 
dinsdag en donderdag van 8.30 tot 
11.30. Indien nodig kunt u de op-
vang verlengen tot 13.30 zodat het 
aansluit bij de schooltijden van de 
Borgmanschool.

ALTIJD OP DE HOOGTE 
VAN VERGUNNINGEN IN 
EIGEN bUURT

Op woensdag 29 juni heeft wethou-
der Roeland van der Schaaf of-
ficieel de app ‘OmgevingsAlert’ van 
de gemeente Groningen in gebruik 
genomen. Stadjers kunnen zich via 
de app laten informeren over vergun-

ningen die bij hen in de buurt zijn 
aangevraagd. Het gaat onder meer 
om omgevingsvergunningen, be-
stemmingsplannen, verkeersbeslui-
ten, sloopmeldingen en evenemen-
tenvergunningen.

Iedereen kan straks, dankzij de 
nieuwe app, op de hoogte zijn van 
aangevraagde en afgegeven vergun-
ningen in de eigen buurt. De bewoner 
kan in de app zelf een straal om de 
eigen woning instellen waarbinnen 
hij of zij de meldingen wil ontvangen, 
bijvoorbeeld het postcodegebied.

ACTIEF INFORMEREN
Wethouder Roeland van der Schaaf 
is verheugd over de nieuwe manier 
waarop de gemeentelijke bekendma-
kingen onder de aandacht worden 
gebracht. “We hoorden vaak de 
klacht dat bekendmakingen moeilijk 
te vinden waren op de website van 
de gemeente Groningen. Nu ont-

vangen Stadjers de informatie over 
zaken bij hen in de buurt automatisch 
via hun smartphone of in hun mail-
box. Daarmee voldoen we nu echt 
aan de vraag van de burger. Van 
passief publiceren naar actief infor-
meren.”

DOWNLOADEN
Gebruikers kunnen de app downloa-
den in de app stores van Windows, 
Google play en IOS van iPhone en 
iPad onder de naam ‘Groningen - 
OmgevingsAlert’. 

E-MAILSERVICE
Stadjers zonder smartphone of iPad 
kunnen zich abonneren op een 
e-mailservice om de laatste ontwik-
kelingen te volgen. Bovendien zijn 
alle vergunningen nu ook makkelijker 
te vinden via een loket op de website 
van de gemeente Groningen: www.
gemeente.groningen.nl/bekendma-
kingen
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CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 32

9

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van 
€ 20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 31 
Zomervakantie

1. Rugzak 2. Blootstaan 3. Gastvrij 

4. Naaktstranden 5. IJstijd 6. Zondag 
7. Koelbox 8. Windscherm 
9. Kamperen 10. Goktent 11. Bikinilijn 
12. Caravan 13. Rolkoffer 
14. Hangmat 15. Sleurhut 
16. Fileleed 17. Tentharing 18. Uitje.

De oplossing is: ZO VRIJ ALS EEN 
VOGELTJE

1. De Germaan gebruikt een vel 
papier om mee te slaan. (8)

2. Familie van 16 die ze tegen moet 
houden. (8)

3. Loof of naald. (8)
4. Keurig het balletje heen en weer 

slaan. (7)
5. Hiermee schrijven veel 

Aziaten het wedstrijdverslag. 
(14)

6. Dus daar mag hij niet 
overslaan. (9)

7. Nederlands tafeltennisattribuut 
dat de vrede moest bewaren. 
(8)

8. Dansje dat heen en weer 
gaat. (8)

9. Gemaskerde tafeltennisser. 
(6)

10. Kan je zonder geld op de 
computer te spelen. (7)

11. Lucratief gevolg. (6)
12. Die tafeltennissende ego’s 

maken er een kleurrijk geheel 
van. (8)

13. Opdracht om niet teveel 
variatie aan te brengen. (9)

14. Als je bij het begin goed 
bedient… (7)

15. … krijg je meer geld. (6)
16. Anansi, hoog in de kankantri. 

(7)
17. Slotfeest. (11)
18. GTTC-Jubileum dat nog 

vervelende vruchten af kan 
werpen. (5)

 
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 
zaterdag 1 oktober binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 32. 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. 

1 8 1 4 7

2 8 6 3 2

3 5 8 1

4 2 3 5

5 3 2 7 7 4

6 8 2 1

7 1 8 1

8 5 5 4

9 8 2

10 3

11 4 1

12 8 6 6 2

13 3 4 5 6

14 4 7 4

15 3 5

16 1 3 2

17 2 5 3 7 1

18 4 6
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GTTC VROEGER EN NU
Tafeltennisclub GTTC bestaat tachtig jaar. In al die jaren is er heel veel 
gebeurd. De connectie met de wijk Oosterpoort gaat terug tot 1969. Toen 
betrok GTTC de gymzaal aan de Parklaan. In 1990 verhuisde de club 
naar haar huidige onderkomen, de zaal aan de Verlengde Lodewijkstraat 
(vlakbij de spoorwegovergang). In dit artikel bespreek ik kort de ge-
schiedenis van GTTC en verder interviewde ik twee leden, Hans Muskee 
en bestuurslid en trainer Jan-Willem van der Werf.

DE OPRICHTING EN DE bEGINJAREN
GTTC wordt op 1 september 1936 
officieel opgericht. Ze noemen zich 
eerst DONO (Door Oefening Naar 
Overwinning), maar een paar dagen 
later kiezen ze voor de naam GTTC 
(Groninger Tafeltennisclub). In de 
oorlog is het een moeilijke tijd. Bal-
len zijn nauwelijks verkrijgbaar en 
worden daarom weer opgelapt als ze 
kapot gaan. Van 1942 tot 1945 ligt de 
competitie stil.

Na de oorlog begint een periode van 
gestage groei. In de jaren vijftig en 
zestig organiseert GTTC jaarlijks een 
groot toernooi in de Korenbeurs. U 
ziet een foto uit 1950. Verder vinden 
er af en toe uitwisselingen plaats met 
buitenlandse clubs. 

Tot aan begin jaren zeventig speelt 

GTTC in het zwart. Dan wordt beslo-
ten voor een andere kleur te kiezen. 
Uiteindelijk kiezen de leden voor de 
kleur groen, mede omdat deze ook 
in de Groningse vlag voorkomt. En 
GTTC verhuist naar de gymzaal aan 
de Parklaan, waar ze 22 jaar zullen 
spelen en trainen.

EIGEN KANTINE
In 1990 verhuist de club opnieuw. 
In de nieuwe zaal aan de Verlengde 
Lodewijkstraat krijgen ze een eigen 
kantine. Tot op de dag van vandaag 
exploiteert GTTC deze zelf.

In de jaren negentig slagen de da-
mes erin de eredivisie te bereiken. 
Het team bestaat uit Martine Jansen, 
Mariska Postma en Kirsten Heijnen 
onder leiding van de coach Koos Kui-
per. Een bijzonderheid van dit team 

is dat de dames alle drie een totaal 
verschillende speelstijl hebben – dat 
is lastig voor de tegenstanders, ze 
moeten zich steeds op zeer verschil-
lend spel instellen.

In de jaren negentig begint GTTC 
weer met een jeugdafdeling. Deze 
bestaat voort tot de dag van van-
daag: momenteel heeft de club zo'n 
25 jeugdleden (en 75 seniorleden).

In 2011 wordt het 75 jarig bestaan 
gevierd. Een groot aantal clubleden 
gaat een dag naar het WK tafeltennis 
in Ahoy (Rotterdam). Ze zijn live van 
vele wedstrijden getuige, waaronder 
de kwartfinales mannen enkel.

Tegenwoordig is GTTC een van de 
grotere tafeltennisclubs in het noor-
den. Het ledental is rond de honderd. 
Het eerste herenteam speelt nu in 
de laagste landelijke afdeling. De 
club heeft elf seniorenteams en vier 
jeugdteams.

Verder heb ik voor geïnteresseerden 
in de geschiedenis van GTTC een 
tip: het archief van de club bevindt 
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zich bij de Groninger Archieven en is 
daar in te zien onder nummer 2697.

HANS MUSKEE EN JAN-WILLEM VAN 
DER WERF
Ik sprak het lid Hans Muskee. Hij 
is zo'n tien jaar geleden met een 
delegatie van GTTC naar China, het 
Mekka van het tafeltennis, geweest. 
Dit was een tegenbezoek, omdat 
eerst een aantal Chinese trainers 
naar Nederland gekomen waren om 
daar training te geven. “We hebben 
wedstrijden in China gespeeld. Dat 
ging zeer officieel. Compleet met vlag 
en volkslied.” De Chinezen bleken 
sterke spelers; geen enkele GTTC'er 
slaagde erin ze te verslaan

Ook sprak ik met Jan-Willem van der 
Werf. Hij is al heel lang trainer en 
speler. Ik vroeg hem wat de charme 
van tafeltennis is. “Wij zeggen dat het 
de moeilijkste balsport is omdat het 
alles in zich heeft. Hoe serieuzer je 
het gaat nemen hoe interessanter het 

wordt. Het heeft zoveel facetten. De 
snelheid, de directheid, het spelen 
met effect. Het is tactisch ook inte-
ressant. En er zijn ook nog mensen 
die met materiaal spelen waardoor je 
heel verschillende speelstijlen krijgt.” 

Jan-Willem heeft ook een aantal sei-
zoenen in het eerste team gepeeld. 
“Dat vond ik wel een eer. Ik heb 
derde divisie gespeeld. Je bent je be-
wust dat je je club vertegenwoordigt. 
Je speelt door het hele land en komt 
op de meest interessante plekken. 
Bijvoorbeeld een zolder in Amster-
dam met een heel laag plafond. Dat 
was lastig opslaan.”

Tot zover deze interviews. Ik wil nog 
even vermelden dat er zaterdags 
(van half september tot begin decem-
ber en van half januari tot half april) 
vanaf vijf uur bij GTTC wedstrijden 
gehouden worden die gratis toegan-
kelijk zijn. Er is dan ook de mogelijk-
heid om warm te eten voor vijf euro.

Mocht u overwegen zelf te gaan ta-
feltennissen, ga dan naar de website 
van GTTC: www.gttc.nl.

Chris van Boetzelaer

Jan-Willem van der Werf (foto Henk Hommes) 
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OPROEP bEWONERS: DRAAG bIJ AAN DE 
VERDUURZAMING VAN ONZE WIJK!

beste Oosterpoorters, sinds enige tijd is de Stichting 3p0 met een aan-
tal Oosterpoorters actief om onze buurt toekomstbestendig te maken 
op het gebied van wonen, mobiliteit, voeding, productie en energie. We 
ontwikkelen concrete projecten die uitgevoerd worden door en voor 
Oosterpoorters. 

Eén van deze initiatieven is het mo-
tiveren van woningbouwcorporaties 
binnen onze buurt om zonnepanelen 
op hun huizen te plaatsen. De be-
doeling is dat door deze plaatsing de 
huur niet meer omhoog gaat dan de 
zonnepanelen voor de huurder aan 
energiekosten besparen. Wij denken 
dat woningbouwcorporaties meer 
openstaan voor een dergelijk project 
in onze buurt als hun huurders zo’n 
initiatief steunen of nog beter zelf 
aankaarten bij hun corporaties. 

Nijestee biedt de huurders van 
geschikte huizen in onze buurt dit na-
jaar al aan om zonnepanelen te laten 
plaatsen. Dit doen ze in samenwer-
king met Grunneger Power. De Nijes-
tee huurders worden uitgenodigd 
voor een bijeenkomst op donderdag 

29 september in 
het Poorters-
hoes. Inloop is 
om 19:30 en 
we starten om 
19:45 met de 
voorlichting. 

In verband met 
de beperkte ruimte en koffie/thee 
graag aanmelden voor de bijeen-
komst via: marieke.wiersma@grun-
negerpower.nl 

Vanaf 20:30 zijn ook andere huur-
ders (van o.a. Patrimonium, Lefier en 
De Huismeesters) welkom voor infor-
matie over zonnepanelen. Dit geldt 
ook voor woningeigenaren. In het 
verleden is er door woningeigenaren 
al een succesvol zonnecelproject 
uitgevoerd in de Barkmolenstraat, 

de Kwintlaan en de Blekerslaan en 
recentelijk is er een initiatief gestart 
vanuit de Albertstraat en Alexander-
straat. Heb je als woningeigenaar 
ook belangstelling om zoiets in jouw 
straat op te zetten, kom dan ook op 
29 september om 20.30 naar het 
Poortershoes. Ook gaarne aan-
melden hiervoor via het hierboven 
genoemde emailadres van Grunne-
ger Power. 

Heb je belangstelling maar kun je 
op 29 september niet komen, geef 
je naam en adres dan door via dit 
emailadres. Wij (3P0 Oosterpoort 
en Grunneger Power) brengen dan 
huurders van dezelfde woningbouw-
corporaties of woningeigenaren in 
een straat met elkaar in contact. We 
zijn ook gaarne bereid een reactie 
richting woningbouwcorporaties te 
helpen formuleren of te ondersteu-
nen.

3p0 Oosterpoort en  
Grunneger Power
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JAARMARKT 2016 EN UITSLAG KWIS 
‘KEN JE OOSTERPOORT’
Net voor de start van de zomervakantie, zaterdag 18 juni jongstleden 
was de Meeuwerderweg opnieuw het toneel voor een gezellige Jaar-
markt. Kraampjes tot aan de Griffeweg, heerlijke hapjes en drankjes, 
muziek van live artiesten: alle ingrediënten waren aanwezig. Tel daar 
nog aardig wat zonneschijn bij op en je hebt een ouderwets gezellige en 
geslaagde dag. 

Bezoekers aan de kraam van de 
wijkkrant de Oosterpoorter konden 
dit jaar meedoen aan de kwis ‘Ken 
je Oosterpoort’. Iedere deelnemer 
mocht een geinig koelkastmagneetje 
meenemen en maakte bovendien 
kans op een opmerkelijke prijs. 
De twee beste deelnemers mogen 
namelijk eenmalig redactielid van 
de krant zijn. Eerst een vergadering 
bijwonen – een leuk kijkje achter de 
schermen van de krant – en dan een 
artikel of foto maken in een onder-
werp naar keuze.

VEEL VIJFTIGPLUSSERS KWISTEN 
AAN KRAAM
Zo’n 45 bezoekers aan de kraam 
vulden de kwis in, vooral 50 plussers 
hadden er zin in. Ruim 85% van alle 
deelnemers waren rond de 50 en ou-
der. De kennis over de wijk blijkt aar-
dig op peil, dat de Onderhoudswinkel 
verhuist vanwege de aanleg Zui-

delijke Ringweg was goed bekend. 
Lettertype van onze krant is Arial, die 
was iets lastiger. De letters RM in het 
rode hek bij de speeltuin staan voor 
Reinier Muller. De wijken Kop van 
Oost, de Linie, de Oosterpoort, Eu-
ropapark en de Meeuwen ontvangen 
de krant. In totaal 3400 huishoudens. 
Mark Rutte at een eierbal bij Friet 
van Piet, zo wisten ook veel men-
sen. De moeilijkste vraag; “wanneer 
werd de allereerste Oosterpoorter 
gedrukt?” werd slecht 1 maal goed 
beantwoord en wel door onze oud-
hoofdredacteur Wim Maat. Dat was 
namelijk in 1951!

De uiteindelijke winnaars zijn: Douwe 
Bonnema, 25 jaar en Martine Veen-
huis, 49 jaar. De redactie feliciteert 
ze van harte met hun goede parate 
kennis over de Oosterpoort. Zij mo-
gen een artikel of foto maken naar 
eigen smaak en inhoud. Binnenkort 

krijgen ze een uitnodiging voor een 
vergadering, we zijn benieuwd naar 
hun bijdrage!

“ALS JIJ IETS IN DE KRANT WIL 
SCHRIJVEN, WAAROVER WIL JE HET 
DAN HEbbEN?”
Deze laatste kwisvraag was een 
open vraag. Douwe Bonnema gaf als 
antwoord: historie en geografie, wij 
zijn zeer benieuwd! Martine Veenhuis 
wil het graag over ‘de kantoorwande-
laars’ hebben; waar gaan ze heen en 
wat gaan ze doen? Dat laatste willen 
wij nou ook al zo lang weten dus dat 
komt mooi uit. 

Waar de andere deelnemers het 
graag over willen hebben in de krant:

Verkeer en veiligheid
• parkeerproblematiek;
• de bus Meeuwerderweg;
• leefbaarheid;
• fietsen op de stoep.

Overlast
• hondenpoep;
• afvalcontainers;
• duivenoverlast Winschoterdiep;
• geluidsoverlast studenten.

1
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Wonen
• verwaarlozing panden;
• opkoop huizen door huisjesmel-

kers;
• de bouw van lelijk uit de toon val-

lende panden.

Cultuur en Sociaal
• cultuuractiviteiten in de wijk;
• onderwijs, sociale verbanden, 

burgerinitiatieven;
• verslag van discussie en derge-

lijke wijkwethouder, bewoners en 

WIJ team wat betreft diversiteit/
cultuur;

• saamhorigheid;
• lief en leed, achtergrondinfo.

Ook
• dieren;
• groen;
• milieu.

zijn gewenste onderwerpen. Als laat-
ste onderwerp een hele ludieke:
• oosterpoort in de fifties!

Wij bedanken alle deelnemers voor 
hun zinvolle bijdrage! Als we een 
van de bovenstaande onderwerpen 
behandelen kan het zomaar zijn dat 
we contact met u opnemen. Dan kunt 
u uw onderwerp verder toelichten.

Als u daar geen prijs op stelt kunt u 
dat uiteraard in het telefoongesprek 
aangeven.

AvdB (foto’s 1, 2, 5 Joost van den 
Berg; 3, 4, 6, 7, 8 Evelien Brak)
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OOSTERKIDZZZ Borgmanschool groep 1/2B
Vormgeving Evelien Brak
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VRIJWILLIGERSWERK IN TANZANIA
Na de HAVO succesvol te hebben afgerond, besluit Mieke Nap, opge-
groeid in de barkmolenstraat, dat het tijd is voor avontuur. Ze neemt een 
‘tussenjaar’ en besluit iets nuttigs met haar tijd te doen. Mieke belandt 
uiteindelijk in Tanzania waar ze vrijwilligerswerk gaat doen op een basis-
school en is zo onder de indruk van de omstandigheden dat ze, eenmaal 
thuisgekomen, een actie start om het schooltje vooruit te helpen. Vol 
enthousiasme vertelt Mieke over haar ervaringen en beweegredenen.

HOE KWAM JE IN TANZANIA 
TERECHT? 
“Mijn eerste plan was om naar 
Ghana te gaan, maar dat ging uitein-
delijk toch niet door. Via via kwam ik 
in contact met de stichting Khaya. Zij 
boden verschillende mogelijkheden, 
zoals een project op Zanzibar of in 
Zuid Afrika maar uiteindelijk ben ik 
terechtgekomen bij Charles Mazulla, 
die een particulier schooltje heeft op-
gezet in noord Tanzania. Ik woonde 
bij hem thuis samen met zijn vrouw, 
drie kinderen en zeven weeskinde-
ren.” 

WAT IS ER ZO bIJZONDER AAN DEZE 
SCHOOL?
“Op basisscholen in Tanzania wordt 
normaal gesproken alleen Swahili 
gesproken, terwijl het sinds kort zo is 
dat al het middelbaar onderwijs in het 
Engels moet worden gegeven. Dat 

sluit dus totaal niet op elkaar aan. De 
kinderen krijgen wel het vak Engels 
op de basisschool maar het niveau is 
echt heel laag. Veel verder dan “how 
are you, I am fine” komen ze niet. 
Charles heeft de school opgezet om 
kinderen vroeg Engels te leren waar-
door ze later meer kansen hebben. 
Hoewel de school nog lang niet af is, 
zitten er zo’n 100 kinderen op. Onge-
veer 70 daarvan betalen schoolgeld, 
de rest is daar te arm voor.” 

WAT HEb JE DAAR GEDAAN? 
“De eerste weken heb ik veel na-
kijkwerk gedaan, maar dat vond ik 
eigenlijk niet zo heel nuttig. Ik pro-
beerde wel om ze duidelijk te maken 
dat het belangrijk is om kinderen van 
hun fouten te laten leren, in plaats 
van alleen maar te zeggen dat iets 
fout is zonder verdere uitleg. Op 
een gegeven moment ontdekte ik 

een enorme berg spelletjes die door 
eerdere vrijwilligers waren meege-
nomen. Niemand deed daar ooit iets 
mee omdat ze geen idee hadden hoe 
ze die spelletjes moesten spelen. 
Dus heb ik alles geïnventariseerd, 
alle puzzels gemaakt om te kijken 
of ze compleet waren bijvoorbeeld, 
en heb een spelletjesmiddag geor-
ganiseerd met uitleg. Dat was echt 
een enorm succes. De laatste paar 
weken heb ik besteed aan het maken 
van een handboek voor toekomstige 
vrijwilligers, want het viel me op dat 
er geen informatie was en iedereen 
het wiel opnieuw moest uitvinden. 
Dus heb ik opgeschreven wat ik had 
gedaan en waar nog uitdagingen 
lagen, zoals leren klokkijken bijvoor-
beeld, dat kunnen zelfs de juffen niet. 
Of grammatica; het leren van het 
verschil tussen tegenwoordige en 
verleden tijd. Daar help je de kin-
deren zo enorm mee. Iedereen legt 
nu alleen zijn eigen steentje en dan 
bouw je niet echt iets op. Als je de 
ervaringen van je voorgangers kent, 
kun je daar mee verder. Dan kom 
je pas echt vooruit. Ik hoop dus dat 
toekomstige vrijwilligers mijn verhaal 
zullen aanvullen.”

Spelletjesochtend op de particuliere school van Charles Mazulla (foto Mieke Nap)
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WAT WAS DE GROOTSTE 
CULTUURSCHOK?
“Het is daar heel normaal om kinde-
ren te slaan, dat vond ik best schok-
kend. Ik was daar wel op voorbereid 
want de organisatie vertelt je dat van 
tevoren. Dat is een echt cultuurding. 
Je kunt daar wel iets aan willen doen, 
maar dat lukt je niet. Elke vrijwilliger 
komt terug bij de organisatie met het 
verhaal dat hij of zij de juffen het licht 
heeft laten zien en ze sindsdien niet 
meer geslagen hebben. Helaas ver-
telt de volgende dus hetzelfde...” 

WAT HEEFT DE SCHOOL ALLEMAAL 
NOG NODIG?
“De eerste prioriteit was het dak, dat 
is ondertussen gelukt. Mijn volgende 
prioriteit zou schoon drinkwater zijn. 
Voor Charles geldt dat niet omdat ze 
het altijd al zonder hebben gedaan 
en dat gaat best goed, vindt hij. Maar 
het komt ook omdat dit het duurste 
project is. Ik heb gezien dat kinderen 
’s ochtends soms een uur moeten 
lopen, dan van 8 tot 3 uur op school 
zitten en weer terug lopen. Al die 
tijd drinken ze niets, echt helemaal 
niets. Dat lijkt mij niet bevorderlijk 
voor de prestaties. Bovendien eist 
de overheid ook dat er drinkwater 
komt, samen met een aantal andere 
voorzieningen, anders dreigen ze de 
school te sluiten. 

Maar het kost € 680,- om een wa-
terleiding aan te leggen, dat is voor 
Charles heel veel. De wc’s moeten 
ook afgemaakt worden, dat kost € 
260,- en er moet een nieuwe keuken 
komen voor € 460,-. Daarnaast zijn 
er natuurlijk nog allerlei kleinere din-
gen zoals ramen, deuren, schoolbor-
den etc. Ik heb daarom ter plaatse al 
besloten om in Nederland een actie 
te starten om dit allemaal mogelijk 
te maken. Ondertussen heb ik al € 
700,- binnen, dus de waterleiding 

kan in ieder geval worden aange-
legd. Daar ben ik heel blij mee.” 

HOE WEET JE ZEKER DAT HET GELD 
GOED bESTEED WORDT? 
“Charles is een hele lieve man en ik 
vertrouw hem volledig, maar ik heb 
ook gezien dat de geldzaken nogal 
vaag zijn. Privé en zakelijke dingen 
worden totaal niet gescheiden. Ik 
heb hem laten beloven dat als ik 
geld stuur, ik ook bewijs te zien krijg 
dat het besteed wordt waarvoor het 
bedoeld is. Hij moet mij foto’s sturen 
van het begin tot het einde van het 
project, zodat ik donateurs op de 
hoogte kan houden. Daarnaast ga ik 
het geld per project doneren. Als het 
eerste project goed verloopt, volgt 
pas het geld voor het volgende pro-
ject. Toevallig gaat een moeder van 
een vriendin van mij in oktober die 
kant op. Zij kan dan met eigen ogen 

zien hoe het verloopt. Ook denk ik er-
over om haar geld mee te geven voor 
een eventueel volgend project. Dat 
scheelt toch weer een paar tientjes 
voor het overmaken. En dat is best 
veel op zo’n relatief klein bedrag.” 

HOE KIJK JE OP HET AVONTUUR 
TERUG?
“Het was de beste beslissing van 
mijn leven. Ik heb zoveel gezien en 
meegemaakt, dat is moeilijk uit te 
leggen aan anderen. Als je thuiskomt 
is iedereen geïnteresseerd in jouw 
verhaal maar de volgende dag gaat 
het leven gewoon weer door. Dat 
geldt voor mij natuurlijk ook maar het 
is toch anders. Daarom ben ik blij dat 
ik mij nu vanuit Nederland kan inzet-
ten voor dit goede doel.” 

Carolina van der Lande

17

ZELF bIJDRAGEN
Wilt u de St. Paskazia school in 
Tanzania steunen? Mieke heeft 
een rekeningnummer geopend 
voor donaties:  
M. Nap NL70 INGB 0703964038. 
Voor meer informatie kijk op de 
facebookpagina van de school:  
www.facebook.com/stpaskazia.

Charles en Mieke (foto Mieke Nap)

Spelletjesochtend op de particuliere school van Charles Mazulla (foto Mieke Nap)
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DE GROTE, DIKKE HObbYROCK ENCYCLOPEDIE DEEL 1, AbC

Afgelopen maand gaf de in de Oosterpoort 
woonachtige uitgever Anton Scheepstra een 
opmerkelijk boekwerk uit: De Grote, Dikke 
Hobbyrock Encyclopedie. Het gaat hier om 
het eerste deel (de letters A, b en C) van 
een standaardwerk, dat vooral moet worden 
gezien als “handboek voor de allround den-
ker”. Aangezien wij van de redactie zeker 
tot die doelgroep behoren, bladerden wij 
dit eerste deel alvast even door.

We 
laten het na-

slagwerk op een willekeurige pagina 
openvallen en komen uit bij het 
lemma: Black en Deckering; “Agres-
sieve handeling waarbij een persoon 
een andere onschuldige persoon 
te lijf gaat met een stuk timmerge-
reedschap.” Het voert hier te ver 
om op alle, veelal gruwelijke details 
bij dit lemma in te gaan (waarbij de 
rol van Willem Ruis niet onvermeld 
mag blijven) en pakken een tweede 
pagina. We komen uit bij Beijum. 

Vrij uitgebreid wordt ingegaan op 
de ontstaansgeschiedenis van deze 
“werkelijk prachtige woonwijk [..] In 
Beijum had je vroeger vooral kool-
boeren die met paard en wagen (tot 
de nok toe volgestouwd met kolen) 
via Noorderhogebrug, Adorp, Win-
sum naar Zuidhorn reden om hun 
kolen – steeds per twee – te verko-
pen. In een van die oude koolschuren 
huist tegenwoordig een commune, ze 
verkopen geen kolen meer, maar er 
zijn nog wel een stuk of wat vrouwen 
met grote bloemkolen”.

Als over enige tijd het deel met de 
letter ’O’ uitkomt zal de Oosterpoort 
daar zeker een plaats in krijgen. 
Naast het feit dat hun uitgever er 
woont, verzorgen drie van de samen-
stellers van de encyclopedie (de he-
ren Talma, de Jonge Boschfazant en 
de Kesanova) immers elke tweede 
donderdag van de maand een cur-
susavond in het allround denken in 
de kroeg van Klaas. 

Helaas laat het verschijnen van het 
deel met de ‘O’ nog even op zich 
wachten. Voor de productie van het 
eerste deel werd maar liefst 16 jaar 
uitgetrokken. Deel twee D, E en F 
wordt verwacht zo rond 2035. Het 
eerste deel van de encyclopedie, ver-
zorgd door de stichting Hobbyrock, 
kost € 24,90. Het wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Passage en is te koop 
bij de betere boekhandel.

K.K.

VAN ALbERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met 
een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze 
wijk. In deze aflevering is dat bij Milan Grunewald (21). Hij woont met 
zijn moeder Jeannette op de hoek van de Kwintlaan en de Meeuwerder-
weg. 

Of eigenlijk woonde: want Milan, die 
samen met zijn zus Kim opgroeide 
in de Oosterpoort, staat op het punt 
om te verhuizen naar een studen-
tenhuis aan de Verzetsstrijderslaan. 
Hij studeert Industrial Engineering 
& Management aan de Rijksuniver-
siteit en begint aan het derde jaar. 
Als middelbare scholier was Milan 
een fanatiek wedstrijdzwemmer. 
‘Iedere dag stond ik om vijf uur op, 
dan ging ik eerst trainen en dan naar 
school.’ Hij zwom bij Trivia en was als 
zestienjarige Nederlands jeugdkam-
pioen rugslag. Een jaar eerder was 
hij juniorenkampioen op de 100 en 
200 meter rugslag. Waarom hij met 
zwemmen is gestopt? ‘Ik was goed, 
maar niet uitzonderlijk goed.’

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Ik heb altijd in dit huis gewoond.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? 
“Best wel chill, alles lekker dichtbij. 
Ook een veilige buurt, je kunt je fiets 
gewoon buiten laten staan zonder je 
daar al te veel zorgen over te maken. 
Tenminste, dat is mijn ervaring. En de 

wijk is een mooie middenweg tussen 
jonge mensen en oudere bewoners.”

HEb JE EEN LIEVELINGSPLEK IN DE 
bUURT?
“Toen ik nog klein was speelde ik 
veel in de speeltuin hierachter en op 
het voetbalveld en de tennisbaan 
hier.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE 
PLEK?
“Daar weet ik echt helemaal niks 
van.”

MIS JE IETS DE WIJK? 
“Nee, eigenlijk niet.”

HEbbEN JIJ EN JE FAMILIE VEEL 
CONTACT MET DE MENSEN IN DEZE 
STRAAT? 
“Ja, we gaan met een aantal buren 
wel om.”

KOM JE OOIT WEER IN DE 
OOSTERPOORT WONEN?
“Dat sluit ik beslist niet uit. Maar ik 
denk dat de kans reëel is dat ik met 
mijn studie straks ergens anders in 

het land terecht kom. Toch ben ik ook 
niet echt een Randstad-jongen. Ik zie 
wel waar ik beland.”

MvdF

KOEK OP DE HOEK

Milan Grunewald (fot MvdF)

INSTALLATIE ZONNEPANELEN VOOR bUURTbEWONERS OP ALFA-COLLEGE

Volgende maand wordt begonnen 
met de plaatsing van 352 zonne-
panelen in het kader van de Alfa 
Postcoderoos: het gezamenlijke 
zonnedak op het Alfa-college. Alfa 
Postcoderoos is een samenwer-
kingsverband van lokale energie-
coöperatie Grunneger Power, het 
Alfa-college en 47 particulieren. De 
zonnepanelen zullen gezamenlijk 
ieder jaar bijna 80.000 kWh aan 
stroom opwekken. 

De 47 deelnemers aan het project 
komen uit de zogeheten ‘postco-
deroos’ van de zonnepaneleninstal-
latie. Zij wonen in het viercijferige 

postcodegebied van de installatie of 
in één van de aangrenzende postco-
des. Heeft u deze kans gemist? Op 
het dak van het Alfa-college passen 
nóg eens 650 panelen. Grunneger 
Power start daarom binnenkort met 
een tweede fase van het project. Als 
er 300 zonnepanelen gereserveerd 
zijn, wordt overgegaan tot de plaat-
sing van deze panelen. Wilt u zich 
alvast aanmelden voor deze tweede 
fase? Dat kan door een mail te sturen 
naar alfa-postcoderoos@grunneger-
power.nl. Iedereen die in het postco-
degebied 9718 (Schilderswijk), 9726 
(Zeeheldenbuurt), 9711 (Binnenstad-
Zuid), 9724 (Oosterpoortbuurt), 9725 

(Rivierenbuurt), 9727 (Stadspark) en 
9743 (Vinkhuizen-Zuid) woont en zelf 
energie afneemt, kan meedoen! 

HOE WERKT HET? 
Meedoen aan het gezamenlijke 
zonnedak kan met één of meerdere 
certificaten voor zonnepanelen van 
€ 275,-. Een certificaat staat gelijk 
aan ongeveer 220 kWh, die u een 
energiebelastingkorting van 12,2 cent 
oplevert. Dat is ongeveer 27 euro per 
jaar. Dat brengt de terugverdientijd 
van de panelen op ongeveer 10 jaar. 
Dit is vergelijkbaar met de terugver-
dientijd van zonnepanelen op uw 
eigen dak.
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KROEG VAN KLAAS
Elke zaterdag LIVE MUZIEK aan-
vang 22.30.

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

Zaterdag 17 september FALCON 
FLUX aanvang 22.30. Toegang 
gratis.

Donderdag 22 september CLUB 
PROZA. De schrijvers van Club 
Proza dragen elk tweemaal een 
blokje met nieuw geschreven korte 
verhalen of columns voor. Aanvang 
20.30. Toegang gratis.

Zaterdag 24 september THE BRIN-
KLZ Bluez with a Twizt! Aanvang 
22.30. Toegang gratis.

Dinsdag 27 september Kroeg van 
Klaas Popquiz. Een muziekquiz met 
vragen evenredig verdeeld over alle 
decennia van de popmuziek van de 
jaren ‘50 tot nu. Teams tot maximaal 
5 personen. Deelname € 2,50 p.p. 
Opgave via email: kroegvanklaas-
quiz@gmail.com. Aanvang 20.00.

Zaterdag 1 oktober OPEN PODIUM 
mmv KVKHUISBAND olv MC LOU-
RENS LEEUW. Aanvang 22.30. 
Toegang gratis.

Zondagavond 2 oktober THE SONG-
CLUB. De deelnemende songwriters 
spelen elk één nieuw en één eerder 
geschreven eigen nummer. Met: o.a. 
CT Heida en Annemarieke Coenders. 
Aanvang 20.00. Toegang gratis.

INITIATIEVENCAFÉ 
Op 21 september vindt het eerste 
Initiatievencafé Rivierenbuurt, Here-
wegbuurt & Oosterpoort plaats. Kom 
vanaf 19.30 uur langs in de Waterloo 
Bar (hoek Waterloolaan / Verlengde 
Oosterweg)! Voor meer informatie zie 
elders in dit blad. 

CbK
Tentoonstelling met kunst over de 
impact van suiker en zout in het CBK

Made of Sugar and Salt is van 3 
september t/m 26 november 2016 
vrij te bezichtigen in het CBK aan de 
Trompsingel 27 van woensdag t/m 
vrijdag van 9 tot 17 uur en zaterdag 
van 13 tot 17 uur. Zie ook www.cbk-
groningen.nl.

OPENING WIJ-TEAM
Op vrijdag 7 oktober opent Wij-Rivie-
renbuurt, waar het verspreidingsge-
bied van de Oosterpoorter ook onder 
valt, van 15.30 - 18.30 uur, officieel 
en feestelijk de deuren van het 
geheel vernieuwde Talmahuis aan 
de Merwedestraat. Wij nodigen alle 
wijkbewoners van harte uit daarbij 
aanwezig te zijn. De openingshande-
ling wordt gedaan door wijkwethou-
der Ton Schroor. 

POORTERSHOES
Het Poortershoes is weer gestart met 
een nieuw seizoen barstensvol activi-
teiten. Het buurtrestaurant heeft weer 
een veelzijdig weekmenu met vlees, 
vis en een vegetarische schotel. Dit 
is altijd te zien op onze website. 

De prijzen van de maaltijd zijn ver-
hoogd omdat er sinds dit jaar een 
betaalde kok de keuken bestiert, wat 
duidelijk zijn invloed heeft gehad op 
de kwaliteit van de maaltijden! 

Het hoofdmenu kost € 7,40. Soep en 
het toetje kosten € 2,40. Iedereen is 
weer van harte welkom in het Poor-
tershoes

SPEELTUINVERENIGING
Iedere maandag klaverjassen en 
sjoelen aanvang 20.00 uur. Nieuwe 
leden: welkom.

Iedere dinsdag tafeltennissen aan-
vang 20.00 uur.

Iedere laatste dinsdag van de maand 
creatieve club aanvang 20.00 uur. 
Nieuwe leden: welkom.

Iedere eerste woensdag van de 
maand Super BINGO aanvang 20.00 
uur. Bij voldoende deelname € 1550 
aan prijzengeld.

Ieder 1e donderdag van de maand 
Koppelkaarten aanvang 20.00 uur. 
Nieuwe koppels: welkom.

Ieder 1e zaterdag kinderdisco aan-
vang 18.45 tot 21.00 uur.

INFORMATIELEZING OVER 
TRANSCENDENTE MEDITATIE.
Woensdagavond 5 oktober is er in 
het Poorstershoes een lezing.

Aanvang (waarschijnlijk) 20.00 uur. 
Opgave en/of informatie: iwcvos@
gmail.com of bel/sms 06 3818 0225

bUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20:00 uur. Geplande data: 
26 september, 31 oktober, 28 novem-
ber.

MAAK JE STERK TEGEN MS
Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. De collecte is 
de belangrijkste bron van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. We 
ontvangen geen subsidies en zijn 
volkomen afhankelijk van donaties en 
giften. Door de collecte kunnen we 
ons werk blijven doen en investeren 
in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen.

We zijn op zoek naar nieuwe col-
lectanten en coördinatoren. Een 
avondje collecteren kost maar 2 uur 
van je tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 10 
uur over, dan kun je al aan de slag 
als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan.

SERVICE
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