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BESTE LEZER

REDACTIONEEL

Hé, een ‘Beste lezer’ van een andere schrijver? Klopt! In de overbruggingsperiode tussen de oude hoofdredacteur (dank voor je jarenlange
inzet, Ellen!) en de nieuwe (creatieve duizendpoot, we zoeken je!) vullen de overige redacteuren bij toerbeurt deze ruimte.
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Ik begin graag met het cliché dat de dagen weer korter worden. Het moment dat winkeliersvereniging KCO de novemberverlichting van de Meeuwerderweg weer aansluit. Hoe het gaat met het KCO en de aangesloten
ondernemers uit onze buurt leest u op de middenpagina.
Een bijzonder type ondernemer huisde 100 jaar geleden in het Albinopakhuis aan de Brink. In deze krant staat een mooi verhaal over de ontwikkelingen rond Albinoboter en ‘koloniale en regionale grutterswaren en aanverwante artikelen’ die in het pakhuis waren opgeslagen. Tegenwoordig heeft
het pand een woonbestemming. Een van onze redacteuren heeft er in de
jaren 90 gewoond. Het beviel hem er prima: “Ik ging in die tijd vaak eten bij
de mensa in de Oosterstraat, ik kon daar te voet naar toe.”
Veel natuur vindt u ook in deze Oosterpoorter. Naast de mooie herfstkiekjes op pagina 7 verdiepen we ons in de flora en fauna binnen onze wijk.
En ondanks het feit dat onze wijk niet rijkelijk bedeeld is met groen, ging
er een wereld (van planten en dieren) voor ons open. Zo liepen we in de
Heemtuin op tegen de stinkende gouwe, een fraaie plant ‘met zeer elegante bloemetjes en helgeel plantensap’. Waar je ook niet altijd bij stil staat,
maar wat zeker het vermelden waard is, is het Winschoterdiep met zijn
vele soorten vis. Waarschijnlijk is menig exemplaar vroeger in de braadpan
beland en lekker goudbruin gegaard in een flinke dot Albinoboter! Al dan
niet op smaak gebracht met een toefje koloniale kruiden!
Wij wensen u weer veel leesplezier!
Klaas Kloosterman

Foto voorpagina Joost van den Berg
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
SINT PANNEKOEK
De Rotterdamse traditie van Sint
Pannekoek wordt steeds populairder. De door tekenaar Jan
Kruis verzonnen traditie wordt al
een aantal jaar op 29 november
in Rotterdam op diverse plekken
gevierd. Maar het evenement vindt
dit jaar ook plaats in onze wijk.
Het fictieve feest is afkomstig uit een
stripje uit de legendarische reeks
‘Jan, Jans en de Kinderen’, die Kruis
halverwege de jaren tachtig maakte.
Omdat Catootje zin heeft in pannenkoeken, stelt Opa dat het een oude
Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten. Het hele
gezin wacht de vader des huizes dan
’s avonds op met een pannenkoek op
het hoofd.

KRAKERS VERTREKKEN
UIT KLAPROOS

COOP GAAT
HERINRICHTEN

De Krakers in de Klaproos, waar
we vorige maand uitgebreid over
berichtten, moeten voor 16 november uit het pand zijn vertrokken.

De Coop aan de Meeuwerderweg
gaat een paar dagen dicht omdat
de winkel opnieuw wordt ingericht.
Er komt in totaal zes meter schapruimte bij. En al deze meters worden gevuld met kruidenierswaren,
zoals dat in vaktermen heet.

Dat heeft de rechter op dinsdag
1 november bepaald. Het pand is
van woningcorporatie Lefier, die de
woningen in ongeveer de helft van
het pand verhuurt. Het overige deel
van het pand wordt gehuurd door De
Noorderbrug, die er tot anderhalf jaar
geleden jongeren met een beperking
huisvestte. Toen de jongeren naar
elders verhuisden en het pand leeg
kwam te staan, is de Klaproos op 21
augustus gekraakt. De Noorderbrug
heeft nog steeds een huurcontract
met Lefier, maar wil daar vanaf.
Lefier gaat daar echter alleen mee
akkoord als de krakers weg zijn.
Daarom heeft De Noorderbrug een
rechtszaak aangespannen. Als
de krakers 16 november het pand
hebben verlaten, heeft Noorderbrug
nog twee weken om alles netjes op
te leveren. Per 1 december kan het
contract dan worden ontbonden.
(bron DvhN)

Jans met pannenkoek (illustratie Jan Kruis)

HEKKEN EN SLOOPWERK
H.L. WICHERSSTRAAT

Op dinsdag 29 november van 14.3016.00 uur organiseert het Poortershoes samen met de Borgmanschool
een pannenkoekenfestival. Er
worden pannenkoeken gebakken en
verkocht. De opbrengst gaat naar het
Stripmuseum. Zij starten een project
om vluchtelingen, aan de hand van
strips, onze taal te leren. Voor kinderen van groep 1,2 en 3 is het feest in
de BSO, voor groep 4,5,6,7 en 8 in
het Poortershoes.

Ontluisterend beeld laatst in de
Wicherstraat: je knippert met je ogen

Opgave en informatie bij
Jannaensing@hotmail.com.

en hop, er staat een hek en er komt
beveiliging van de bouwplaats en
er staat een grote container voor
sloopafval.

EWD

Patrick van Zanten, afdelingschef
kruidenierswaren licht toe: “We hebben hier best veel buitenlandse studenten die vragen naar producten die
wij nu niet kunnen bieden. Het ontbreekt ons gewoon aan ruimte. Toch
willen wij daar graag meer aandacht
aan besteden. Met deze herinrichting
wordt dat mogelijk. Wat er precies in
de extra schapruimte komt te staan,
kan ik nu nog niet zeggen. Met
betrekking tot de wensen van ‘buitenlandse studenten’ kun je denken aan
bijvoorbeeld speciale varianten en
smaken van bekende producten zoals chips of frisdrank. Maar we gaan
ook wat extra ruimte vrij maken voor
andere varianten frisdranken, bier
en koek. Natuurlijk zouden wij deze
herinrichting het liefst open blijven,
maar wij zijn een kleine supermarkt.
Alle producten moeten uit de schappen om te kunnen schuiven. Er zou
geen klant meer langs kunnen!”
De Coop gaat dicht op dinsdagavond
15 november 18.00 uur. Vanaf vrijdag
18 november om 8.30 uur bent u welkom om de herinrichting te bekijken.
EWD

STEWARDS
AANSPREEKPUNT
TIJDENS
WERKZAAMHEDEN AAN
DE ZUIDELIJKE RINGWEG
Hekken in de Wichersstraat (foto MvdF)
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Volgend jaar gaat de aannemerscombinatie Herepoort, hoofdaannemer van de werkzaamheden aan
de zuidelijke ringweg stewards in
huren om de onrust die zal ont-

staan rondom de werkzaamheden
zoveel mogelijk in te dammen. De
stewards zullen alle werkdagen
aanwezig zijn. Buurt- en wijkbewoners die overlast van de ombouw
van de zuidelijke ringweg ervaren
en snel een aanspreekpunt zoeken, kunnen bij deze stewards
terecht.
De aannemerscombinatie van vier
noordelijke bouwbedrijven en twee
landelijk opererende bouwers levert
gedurende de klus jaarlijks direct 365
fulltimebanen op en indirect nog eens
132. Van de oorspronkelijk 838 te
rooien bomen kunnen er 200 blijven
staan. Voor de 638 bomen die tegen
de vlakte gaan moet een even groot
aantal terugkeren.

BUURTOVERLEG
In het buurtoverleg van 31 oktober
kwamen weer een aantal onderwerpen aan de orde die te maken
hebben met de Oosterpoort en de
omliggende wijken. Met dit verslag houden we u op de hoogte
van wat er de revue passeerde
die avond. Maar goeie kans dat
we niet volledig zijn. Als we volgens u dingen zijn vergeten die er
toe doen, laat het dan weten via
oosterpoorter@gmail.com.
Zoals bij elke vergadering worden
ergernisjes afgewisseld met gelukjes.
BUURTERGERNISJES

Eerst de ergernisjes die tijdens het
Buurtoverleg naar voren kwamen:
• Hondenpoep en huisvuil bij de
ondergrondse containers als gevolg van niet frequent leeghalen
van containers. De gemeente zal
hierover geraadpleegd moeten
worden.
• Parkeerplekken die door campers en (te) grote auto’s permanent worden bezet, als gevolg
van het nieuwe P-beleid.
• Een particulier initiatief Winschoterdiep met briefjes onder de
ruitenwissers van geparkeerde
auto’s met het verzoek om ‘sociaal’ te parkeren. Kennelijk heeft
het verwijderen van de ‘kruizen’
geleid tot inefficiënt parkeren.

Herepoort trad gisteren voor de
eerste keer gedetailleerd naar buiten
over de plannen die de verkeersstroom over de Ring Groningen voor
700 miljoen euro in betere banen
moet leiden. Eerder was niet mogelijk, omdat pas vorige week de
Raad van State na een langdurige
beroepsprocedure van tegenstanders groen licht gaf voor het nieuwe
tracé. Nu de Raad van State heeft
gesproken wordt druk gewerkt aan
de formulering van honderd omgevingsvergunningen die nodig zijn
voor de verschillende onderdelen
van het plan. Het nieuwe tracé telt 42
tunnels, bruggen, viaducten en
waterwegen. Duidelijkheid over
INGEZONDE
N
een fietstunnel onder het spoor
in de Esperantostraat komt pas
Op dit moment
wordt de feestv
medio volgend jaar. Volgend
erlichting
weer opgebouw
d.
Het is jammer
jaar beginnen de werkzaamdat de
verlichting ni
et door loopt
heden bij de op- en afritten bij
tot aan het
eind van de Me
euwerderweg. Mi
Hoogkerk. De grootste klussen
jn vrouw
en ik hebben al
navraag gedaan
zijn daarna de ombouw van
bij de
mensen die deze
palen plaatsen
het Julianaplein en de ver, doch
er zijn geen pa
len meer over
dieping van het weggedeelte
. Het zou
te veel kosten
wa
nt de winkelie
tussen het Julianaplein en het
rs die
lid zijn van de
winkeliersvere
Europaplein, waardoor een
niging
betalen de pale
n. Doch er staa
nieuw groengebied met de
n maar
liefst 21 palen
bij woningen
naam Zuiderpark ontstaat. De
en
die
particulieren
of huurders be
wegenbouwers benadrukten
talen er
ook niet voor.
Kunnen die pa
gisteren de hinder, overlast
len niet
beter verdeeld
worden over de
en ergernis zoveel mogelijk
gehele
Meeuwerderweg?
te willen beperken, maar die
niet altijd te kunnen voorko(inzender beke
nd bij de Redac
tie)
men.
Bron: DvhN/Menno Hoexum
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Het nieuwe P-beleid is een
bespreekonderwerp voor het beheeroverleg. Over de te verwijderen bomen in de wijk wordt nog
overlegd.
Het gedoofde licht van de Julsingabrug is nu een knipperlicht.
Overleg hierover is gaande.
Wordt vervolgd dus allemaal.
Groen licht voor de Ringwegzuid en huizensloop aan de H.J.
Wichersstraat. Reden voor de
sloophaast is dat het vanwege
de flora en fauna wet / vleermuizen, voor december rond moest
zijn. Kennelijk zijn vleermuizen
voor de gemeente belangrijker
dan mensen. De H.J. Wichersstraat noordzijde is inmiddels
ontruimd.

GELUKJE

De meeste van de gezinnen uit de
Wichersstraat hebben inmiddels vervangende woonruimte of deze komt
binnenkort beschikbaar. Dit door een
strak geregisseerde media actie van
een groepje bewoners onder aansturing van Hanneke Moed, bewoner
en moeder van 2 kinderen, richting
Groninger politiek en woningbouwverenigingen.
BUURTGELUKJES

Er werden tijdens het buurtoverleg
ook gelukjes gedeeld:
• Bestuur Poortershoes: Jouke
de Jong en mede bestuurslid
Ingeborg Abrahamse zijn als
afgevaardigden op dit buurtoverleg uitgenodigd om het initiatief
‘vrienden van het Poortershoes’
uit te leggen. Een aantal wijkbewoners/organisaties is gevraagd
hierin zitting te nemen, zo ook
het Buurtoverleg. Hierop wordt
positief gereageerd en de bedoeling is om binnenkort een brainstormavond te houden. Wordt
vervolgd.
• Marguerite Le Poole heeft zich
beschikbaar gesteld als bestuurslid: welkom Marguerite.
• Winschoterdiep open: de plannen om het Winschoterdiep
onder de ringweg-zuid te laten
duiken is van de baan. Alhoewel
het een doorvaart wordt met
beperkte diepgang, is dit positief
nieuws.

•

•
•

•

Ook het fietstunneltje onder het
Winschoterdiep-Esperantolaanblijft gehandhaafd mits er zich
geen financiële debacles voordoen.
Ideeën over invulling van het
nieuwe groenpark zijn er te over,
bleek op een overleg 3 oktober jl.
10 november is in de Martiniplaza een inloopbijeenkomst gepland waar de ringweg-plannen
worden gepresenteerd.
Wegens te verwachte verkeersproblemen in de Oosterpoort
maar ook in Helpman en de Herewegbuurt zal de wijkagent binnenkort worden uitgenodigd op
het buurtoverleg. Wellicht dat zij
kan aangeven waar de klachten
neergelegd kunnen worden en
hoe deze mogelijk zullen worden
verzacht.

Buurtgroet,
Anjo van Apeldoorn

Wijkkrant de Oosterpoorter
z.k.m. hoofdredacteur (m/v)
Wijkkrant de Oosterpoorter is een succesvolle wijkkrant met een oplage van
3.400 exemplaren die maandelijks in de wijken Oosterpoort, de Meeuwen,
de Linie, Europapark en Kop van Oost van de stad Groningen uitkomt.
De krant wordt professioneel geschreven, geredigeerd, vormgegeven en
gedrukt. We zijn als redactie trots op ‘onze’ krant die geheel door vrijwilligers
wordt gemaakt en die door gemeente en wijkbewoners wordt gewaardeerd.
De redactie wil graag kennismaken met een nieuwe hoofredacteur (m/v)
omdat de huidige hoofdredacteur de redactiewerkzaamheden niet meer
kan combineren met haar nieuwe baan. De aspirant hoofdredacteur zal
een goedlopend redactieproces aansturen waarbij iedereen bereid is
op alle momenten van de dag even bij te springen of advies te geven.
We zijn op zoek naar iemand die de wijk kent, goed met mensen om kan gaan
en zijn of haar schouders onder het hoofdredacteurschap wil zetten. Zin in?
Neem dan contact met ons op en kom kennis met ons maken. Wie weet ben
jij binnenkort de nieuwe hoofdredacteur van wijkkrant de Oosterpoorter!

EETCIRKEL LEKKER DIVERS
LEKKER ETEN EN VERRASSENDE GESPREKKEN

(bijvoorbeeld geen vlees of geen
vis) en houdt hier rekening mee. Het
is geen culinaire wedstrijd, dus is
het uitgangspunt: kook met plezier!
Gasten schuiven tussen 18.45
en 19.00 aan bij de gastvrouw of
gastheer.
Eetcirkel Lekker Divers is een initiatief voor iedereen die nieuwe mensen
wil leren kennen of zijn of haar stadsgenoten (beter) wil leren kennen én
van gezellig samen eten houdt! Een keer per maand op woensdagavond
schuiven er op verschillende locaties in de stad Groningen deelnemers
aan tafel voor lekker eten, maar bovenal een gezellige avond.
Het is geen eetclub met een vaste
samenstelling, maar juist een groep
die zoveel mogelijk varieert. Zo is
het elke maand weer een verrassing waar je eet, met wie en wat je
eet: kortom in alle opzichten 'Lekker
divers'!
HOE WERKT HET?

Ruim voor elk etentje krijg je een
e-mail waarin je kunt aangeven of

je de eerstvolgende Lekker diversavond mee doet. Indien dat het
geval is geef je aan of je als gast of
gastheer of -vrouw deel wilt nemen.
Als alle reacties binnen zijn worden
diegenen die zich hebben aangemeld
aselect over de diverse groepen
verdeeld. De gastvrouw of -heer
stuurt de gasten een uitnodiging
met adres en telefoonnummer
en informeert naar (di)eetwensen
6

EN VERDER?

Je bent vrij om zo vaak of zo weinig
als je wilt deel te nemen. Omdat
iedere deelnemer naar verhouding
van deelname zelf ook zo nu en dan
gastheer- of gastvrouw is, zijn er
geen kosten aan verbonden. Je kunt
dus verschillende keren aanschuiven
bij een tafel, maar er wordt wel verwacht dat je zelf ook een keer voor
een aantal mensen kookt.
Aanmelden kan via lekkerdivers@
gmail.com. Vragen kunnen ook gestuurd worden naar dit e-mailadres.
Lekker Divers heeft ook een eigen,
leuke Facebook pagina Facebook.
com/groups/EetcirkelLekkerDivers

AAN AL HET GROENE
KOMT EEN EIND!
Dan lijkt binnen een weekend de kleur om te slaan.
Wat nog een beetje belegen groen was wordt bruin.
Wat al bruin was dwarrelt naar beneden en wordt samen met vele anderen op één hoop geveegd. Redactieleden en vrienden pakten de camera en legden een
van de laatste mooie herfstdagen voor u vast.

Foto Evelien Brak

Foto Ellen Westerveld

Foto Arjen Boswijk

Foto Anne Laure Kloosterman

Foto Anja Aaldering
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DE
SIERAPPELS
Voor de bewoners aan de Kwintlaan is het dit seizoen weer oppassen geblazen met de kilo’s
sierappeltjes op stoep en straat.
Veel bewoners zijn deze jaarlijks
terugkerende overlast goed zat en
willen de bomen niet meer. Wordt
vervolgd...
Foto Joost van den Berg

Dichter bij de Oosterpoort
De school

.

De school maakt het verschil.
Al woonde ik langer in de Oosterpoort
Dan in mijn geboortedorp,
Een oprechte Oosterpoorter wil
Ik mij niet noemen.

Spelen, de kinderen vroegen ‘t kortaf,
Al voor de les was geëindigd.
Gingen ze bij een of ander gezin
Of kwamen bij ons over de mat
Zich met elkaar vermaken.

Mijn kinderen zaten op de Borgman.
Ik hielp er mee aan veilig oversteken
Over de Meeuwerderweg bij Dreize.
Maar hoe ook, ik kan
Niet praten over de school van vroeger.

En toen kwam de achtste klas,
Ze gingen zich oriënteren
En een eindstuk in studeren.
Muziek, zang, toneel en dans
De basisschool was af.

Ik las voor, ging mee met zwemles,
Toen de gemeente dat nog verplichte,
Naar het Helperbad, waar ze leerden
Te overleven bij een klets
In het Oude Winschoterdiep.

Mijn kinderen zijn echte Oosterpoorters
Van geboorte en er de school gehad
Maar de wijk heeft met de Borgman
Mijn hart voorgoed gewonnen.
Al woon ik nu in Helpman.

Vaak kom ik in dat andere gebouw,
Nu Poortershoes geheten
Daar heb ik dikwijls lekker gegeten.
Maar het heeft al jaren niet tot doel
Kinderen te verheffen.

De eerste inzending voor ons wedstrijdje 'Dichter bij
de Oosterpoort' is binnen! U kunt ook nog meedoen,
tot 5 december. Het thema is 'SCHOOL'.
Zend uw bijdrage met vermelding van naam en
telefoonnummer en emailadres naar
www.deoosterpoorter.nl.
Alvast heel veel schrijfplezier!
ps: we houden de naam en leeftijd van inzenders
nog even geheim

Oh, dierbare juffen, meesters,
Wat hebben mijn kinderen genoten
Met veel plezier elke dag gelopen
Voor hun dagelijkse portie kennis
En lol en gillen op het plein.
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Foto: Joost van den Berg

VAN ALBINOBOTER TOT STUDENTENHUISVESTING
100 JAAR ALBINO

‘ANNO 1916’, staat er met grote letters op het pakhuis aan de Brink,
vlakbij de Bontebrug. Honderd jaar oud dus inmiddels. Tegenwoordig
zijn er in dit pand appartementen gevestigd. Eén van onze redacteuren
heeft er gewoond; in het kader beschrijft hij zijn herinneringen daaraan.
Maar wat is eigenlijk de oorspronkelijke bestemming van dit gebouw en
wat is er de afgelopen honderd jaar
gebeurd? Antwoorden vonden we bij
RHC Groninger Archieven en natuurlijk in het boek over de geschiedenis
van de Oosterpoort van de vorig jaar
overleden Gerard Offerman. Op de
zijkant van het enorme pakhuis is te
lezen welk bedrijf het pand in 1916
liet bouwen: de N.V. Albino Maatschappij.

soort Albert Heijn-formule dus. In de
loop der jaren brengt Albino steeds
meer eigen producten op de markt.
Eigen margarine bijvoorbeeld, onder
de naam Albino-boter. In het kerstnummer van het Nieuwsblad van
het Noorden van 25 december 1906
wordt er al rijmend voor geadverteerd:
“Wat wel de beste boter is!
Geloof ons allen vrij,

KOLONIALE - EN GRUTTERSWAREN

De Albino Maatschappij wordt in
1900 opgericht als groothandel in
‘koloniale - en grutterswaren en
aanverwante artikelen’. Albino levert zijn waren aan eerst tientallen,
later honderden kleinere en grotere
kruidenierswinkels in de noordelijke
provincies, de ‘Albino-winkels’. Een

Dat is toch zeker en gewis
Van de Albino-Maatschappij.
Zij wordt de beste soort genoemd
Door Boer en Burgerstand.
Albinoboter is beroemd
Door heel ons Nederland.
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Refrein:
Dàt is Albino!
De beste Margarien,
de toekomstboter,
Want zij is superfien.
Een ieder roemt om strijd
Albino’s deeglijkheid.
Geen tweede is er zoo,
Als Albino”

… en zo gaat dat nog een paar coupletten door. De ‘Albinoboter’ wordt
in 1906 onder meer verkocht bij twee
winkels in de Oosterpoort: bij Nienhuis aan de Nieuwstraat hoek Annastraat en bij Kuil aan de Oosterweg
“nabij de Veemarkt”.
UITBREIDING

Met het uitbreiden van de activiteiten
en het aantal winkels heeft Albino

meer ruimte nodig. Reden om in
1916 het nu nog bestaande pakhuis
bij het Winschoterdiep te bouwen,
vlakbij het Eemskanaal zodat gemakkelijk uit alle windstreken goederen
kunnen worden aan- en afgevoerd.
Albino krijgt een eigen koffiebranderij,
een eigen likeurstokerij en een verfmakerij. In 1927 heeft het concern in
het Noorden 300 winkels. Overigens
is de N.V. Albino Maatschappij dan
niet meer zelfstandig: de aandelen
zijn sinds 1918 in handen van margarinefabrikant Van den Bergh, de
voorloper van Unilever.
De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog doen Albino geen goed.
De eigenaars verplaatsen de hoofdvestiging in 1942 naar Rotterdam
en het pand bij het Winschoterdiep

raakt leeg. In 1945, na de bevrijding,
wordt het gebruikt als tijdelijke gevangenis. In de provincie Groningen
worden 15.000 mensen gearresteerd
op verdenking van collaboratie. Er
is volstrekt geen gevangenisruimte
beschikbaar voor zo veel mensen.
Daarom gebruikt het Militair Gezag
onder meer schoolgebouwen, maar
bijvoorbeeld ook Café de Beurs, de
Grönniger Sproak, de Korenbeurs en
het Albino-pand als tijdelijke gevangenis.
AAGRUNOL

Daarna begint een periode in de
geschiedenis van het pand die
grote invloed heeft op het leven in
de Oosterpoort. Het pand komt in
handen van de NV Kunststoffen

Maatschappij, een onderdeel van het
Aagrunol-concern. Vanaf de kade
aan het Winschoterdiep breidt Aagrunol zich uit in de richting van wat nu
de Barkmolenstraat is. De productie
van bestrijdingsmiddelen en andere
chemische stoffen vlak bij een woonwijk leidt tot grote protesten, zeker
nadat de fabriek een paar keer in de
fik vliegt. Het duurt nog tot eind jaren
zeventig voordat het verplaatsen van
de fabriek begint; Aagrunol is pas
helemaal weg in 1983. In 1979 wordt
het oude Albino-pakhuis verkocht
aan de Stichting Studentenhuisvesting, die er 19 tweekamer- en 16
eenkamerwoningen laat bouwen.
Die woonbestemming heeft het pand
anno 2016 nog steeds.
Gino Huiskes
Foto: Het pakhuis van de NV
Albino Maatschappij rond 1920.
Voor de deur een eigen benzinepomp. Ook de panden naast
het pakhuis waren eigendom
van de Albino Maatschappij.
Met dank aan RHC Groninger
Archieven.

WONEN IN ALBINO

Van 1992 tot 1997 woonde ik in het Albino-pakhuis. Bijzonder aan het gebouw is dat alle appartementen een eigen
vorm en grootte hebben. Ik kwam eerst in een wat kleiner appartement op de tweede verdieping, nummer 14-28.
Op zeker moment kon ik doorverhuizen naar een veel groter onderkomen op de bovenste (vierde) verdieping op de
hoek: een kans die ik met beide handen aangreep. Ik had de woning die je ook vanaf de straatkant aan de voorkant
ziet, onder ‘Anno 1916’.
Het was prettig wonen daar, ook omdat je op loopafstand van de binnenstad zit. Ik ging in die tijd vaak eten bij
de mensa in de Oosterstraat, ik kon daar te voet naar toe. We hebben daar ook nog een vervelend incident
meegemaakt: op zeker moment werd de grond ten zuiden van het pand gesaneerd, en toen moesten wij allemaal
twee maanden naar andere tijdelijke huisvesting. Het pand was toen onbeheerd, en helaas hebben inbrekers deze
kans te baat genomen en alle deuren geforceerd en veel spullen meegenomen.
Een klein nadeel aan mijn woning was dat hij onder het platte dak zat: met zomers weer warmde het altijd erg op.
Van de buren hoorde je niks: het gebouw heeft heel dikke muren en plafonds. Een fraai onderdeel van het gebouw
is ook het dakterras met een mooi uitzicht over de Oosterpoort.
Chris van Boetzelaer
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ONDERNEMERS UITGELICHT
De dagen worden in rap tempo korter en nu de wintertijd is ingegaan,
is het ’s avonds snel donker. Het Koop Centrum Oosterpoort (KCO)
heeft de gewoonte om rond Sint Maarten feestverlichting te plaatsen bij
winkels, horeca en andere bedrijven die lid zijn van de ondernemersvereniging. Ook dit jaar organiseerde het bestuur van het KCO dat er licht
kwam in de duisternis. Hoe gaat het eigenlijk met het KCO en hoe kijken
ondernemers aan tegen de toekomst van hun bedrijf in de Oosterpoort?
We zochten een aantal leden van het KCO op.
HET BESTUUR

Voorzitter Rienk Weening van de
Hubo en de keukenzaak is even met
vakantie, we spreken daarom af met
bestuurslid Jaap Zwaagman. “Tot
voor een paar jaar geleden had ik
een groentezaak op de hoek van de
Jacobstraat en de Meeuwerderweg,”
vertelt Jaap. “Die heb ik 25 jaar op
die plek gehad, al die tijd zat ik in
het bestuur. Ik ben nu met pensioen,
maar ik ben wel bestuurslid gebleven. Een van mijn taken is om de
palen te plaatsen voor de verlichting.
Dat doe ik samen met nog iemand.
We zijn twee dagen bezig om alles
goed aan te sluiten.”
Het bestuur van de KCO zorgt er
ook voor dat er ieder jaar in juni een
jaarmarkt op de Meeuwerderweg is.
Daar is onder andere overleg met de
gemeente voor nodig. Het bestuur
van de ondernemersvereniging heeft
ook over andere onderwerpen contact met de gemeente, bijvoorbeeld
over de plannen voor de Zuidelijke
Ringweg en de spoorovergang bij
de Esperantostraat. Jaap: “We zijn
zeker niet alleen een feestvereniging,
we behartigen de belangen van de
ondernemers. Maar we merken dat
het moeilijk is om bestuursleden te
vinden, we zouden af en toe best wat
hulp kunnen gebruiken.”
ETEN EN DRINKEN

Bo Nijdam is eigenaar van Dinner
Served, een kleine zaak waar je eten
op restaurantniveau kunt bestellen. Dat kan in de winkel, maar ook
online. Bo: “Ik zit hier nu vier jaar
en het gaat goed. Ieder jaar breid ik
wat uit. Dan komt er een espressoapparaat of een ijsmachine bij. Het
afgelopen jaar heb ik voor het eerst
wat tafels op het terras neergezet. Ik

heb een mooie plek kunnen vinden
tussen cafetaria Friet van Piet en
café Merlijn in. Met z’n drieën vormen we een soort centrumpje om te
eten en te drinken. Op een gegeven
moment zag ik Jaap in de weer met
de feestverlichting en toen ben ik lid
geworden van het KCO. Je moet het
met elkaar wel levend houden in de
buurt. Ik zou best wat willen helpen,
maar ik heb eigenlijk geen idee wat
ze allemaal doen.”
MEER SOCIALE MEDIA?

Helemaal aan de andere kant van
de buurt spreken we Esther van der
Houwen. Ook voor makelaardij Van
der Houwen waren de lichtjes die
Jaap ophangt de reden om lid te
worden van het KCO. “Wij zitten aan
de Griffeweg, aan het eind van de rij
en bij ons was het in november en
december een beetje een donker gat.
Natuurlijk voelen wij ons betrokken
bij de Oosterpoort, maar van alleen
de verkoop van huizen in deze buurt
zouden we niet kunnen bestaan.
We werken in de hele omgeving,”
legt Esther uit. “Ik weet dat het KCO
met de gemeente gesproken heeft
over bijvoorbeeld problemen met
de riolering. Het is belangrijk dat de
ondernemers hun stem dan laten
horen. Ik weet dat er eigenlijk nieuwe
bestuursleden nodig zijn. Dat bestuurswerk komt altijd bovenop ander
werk. Dat is voor veel ondernemers
het probleem. Misschien zouden we
als ondernemers nog eens moeten
denken over de manier waarop we
gezamenlijk gebruik kunnen maken
van sociale media, Facebook. Spannende filmpjes. Dat doen we als KCO
eigenlijk niet en dat kan wel klanten
trekken, ook van buiten de wijk. Nu
ik dat zo zeg, daar zou ik wel over
willen meedenken.”
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JAARMARKT IS GOED VOOR DE
SFEER

Ook Supermarkt Coop is lid van het
KCO. Bedrijfsleider Gerald Kleiker
vindt de feestverlichting een goede
zaak: “Die is gewoon onmisbaar.
Fantastisch als je ziet dat dat op
vrijwillige basis gebeurt. Vanuit het
bestuur wordt iedereen die stroom
levert ook nog eens aan het eind van
het jaar bedankt met een kerstpakket, dat vind ik geweldig. Ik heb de
wijk leren kennen als een bijzondere
buurt, een dorp in de stad en grote
betrokkenheid bij de bewoners. De
jaarmarkt past daarbij, die is goed
voor de sfeer in de wijk. Die binding
is belangrijk, de omzet op die zaterdag van de jaarmarkt is niet bepaald
hoog, maar die verbondenheid met
de wijk betaalt zich later uit.”
MEEUWERDERWEG: DOORGAANDE
WEG OF NIET?

De gemeente en ProRail hebben
plannen om de spoorwegovergang
bij de Esperantostraat af te sluiten
voor alle verkeer. Misschien dat
er een fietstunnel voor terugkomt,
maar het autoverkeer gaat straks
niet meer via de Meeuwerderweg.
Het bestuur van het KCO ziet in een
afsluiting van de Meeuwerderweg de
doodsteek voor winkeliers en ondernemers. “Dan gebeurt hier hetzelfde
als in de Kerklaan, bedrijven trekken
weg,” voorziet Jaap Zwaagman. “Er
is hier ook al geen bakker, groenteman en slager meer.” Makelaardij
Van der Houwen ziet een afsluiting
voor doorgaand verkeer niet zo
somber in. “Over de toekomst van de
winkels: dat is moeilijk voorspelbaar.
De afsluiting van de spoorwegovergang bij de Esperantostraat heeft
misschien invloed, maar ik weet niet
of de zorgen terecht zijn. Er verandert natuurlijk veel, ook door online
aankopen en andere behoeften. Hoe
het zich ontwikkelt is moeilijk te voorspellen. De gevolgen hoeven niet
negatief te zijn.”
MEER RUIMTE VOOR FIETSERS

De Coop en Dinner Served zien
eigenlijk alleen maar voordelen.

Aan het begin van de herfst wordt door het KCO de vrolijke feestverlichting geïnstalleerd (foto Joost van den Berg)

“Veranderingen zijn altijd spannend,
ik snap de bezorgdheid. Maar als
de Meeuwerderweg een verkeersluwe straat zou worden en is dat is
voor de winkels juist wel interessant.
Fietsers blijven wel komen en van
het doorgaande autoverkeer moeten
wij het niet hebben. Volgens mij is
het nu zelfs te druk. Ik vind het best
problematisch dat al dat verkeer
hier rond de tijd dat de school begint
langskomt, al die auto’s, de bus-

sen, die grote vrachtwagens die ons
komen bevoorraden – we proberen
dat al met kortere wagens te doen,
na aanvang van de school, maar ik
vind het al met al nog best gevaarlijk
zo nu en dan. Dus minder verkeer in
de Meeuwerderweg vind ik niet erg,”
meent Gerald Kleiker.
Bo Nijdam: “Voor mijn gevoel is
die afsluiting geen probleem. Ik zie
liever meer ruimte voor fietsers en
13

voetgangers. Wat moeten wij met die
jakkerende auto’s door de wijk? Die
hebben niets met de buurt te maken.
Nog mooier: als die auto’s weg zijn,
kan iedereen in alle rust genieten
van een Italiaans ijsje bij mij op het
terras.”
Ynskje van Meurs met medewerking
van Gino Huiskes
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OOSTERKIDZZZ

15

Vormgeving Evelien Brak
Borgmanschool, NSO - Groene Groep

FLORA EN DE FAUNA IN DE OOSTERPOORT
Natuurlijk weet u dat we in de Oosterpoort mooie straten en mooie panden hebben. Maar hoe zit het met de natuur in onze wijk? Voor degenen
die goed om zich heen kijken valt er genoeg te ontdekken. In bijgaand
artikel vindt u een impressie van de flora en fauna in de Oosterpoort.

het Koninginnekruid, dat nu mooie
pluizen heeft (het is al uitgebloeid).
Ook heel mooi is stinkende gouwe:
zeer elegante bloemetjes en helgeel
plantensap. Dit is een typische stadsplant, hij groeit vaak tegen muren
aan.
STINKENDE BALLOTE

Toevallig treffen wij ook de beheerder van de heemtuin, Peter Bulk. Hij
wijst ons nog op een bijzondere en
zeldzame plant: de stinkende ballote.
Zoals u op de foto ziet groeit hij heel
voorspoedig tegen een muur met
tegels op.

FAUNA

We beginnen net iets buiten de
Oosterpoort, maar wel heel dichtbij:
het Sterrenbos herbergt een aantal
bijzondere dieren: een familie eekhoorns. Wellicht een tip om daar
eens te gaan kijken. In de wijk zelf
vinden we ook inheemse wilde dieren. Bijzonder zijn de gierzwaluwen,
die in de zomerperiode altijd weer
naar de Oosterpoort komen. Naast
de gierzwaluwen komen er nog veel
meer vogels voor, zoals mussen en
merels.
Ook de vleermuizen in de wijk mogen niet onvermeld blijven. Deze
vind je in het Zuiderpark en bij de
verbouwde kerk aan de Oosterweg.
Egels worden her en der in de wijk
aangetroffen. Minder zichtbaar, maar
wel degelijk aanwezig zijn de vele
soorten vis in het Winschoterdiep.
FLORA

Om iets te weten te komen over de
planten die je in de Oosterpoort vindt,
hebben we afgesproken met bioloog Gert-Jan Huiskes (zie foto). We
brachten met hem een bezoek aan
de heemtuin in de Mauritsstraat (tegenover nummer 10, achter het hek).
Deze tuin is dagelijks vrij toegankelijk

zolang het licht is. We waren er op
een mooie oktobermiddag. In deze
tijd van het jaar zijn veel planten al
uitgebloeid. Desondanks valt er nog
veel te genieten.

K

K

Elders in de wijk komen we nog
een bijzondere plantensoort tegen.
Het zijn de muurvarens die in het
Herewegviaduct groeien (zie foto).
Zij groeien daar goed omdat bij het
viaduct een oude soort mortel is gebruikt waarin ze goed aarden.

Chris van Boetzelaar met Gert-Jan Huiskes

Gert-Jan vertelde over het fenomeen
‘tuinontsnapping’. Dat zit zo: veel
wilde planten in de stad komen uit
tuinen van mensen, afijn, u begrijpt
het. Bijzonder aan de heemtuin is
dat er veel planten staan die elders
uit de stad opgehaald zijn door de
beheerder.
Als wij in de tuin zijn zien we ook nog
een paar vlinders, het zijn fraaie atalanta’s (zie foto boven).
Gert-Jan wijst op vele soorten planten in de tuin. Fraai is bijvoorbeeld
16

Mocht u nu zelf op pad willen gaan
en de plantensoorten die u in de stad
tegenkomt willen herkennen, dan
heeft Gert-Jan nog een tip: schaf de
gids “Stadsplanten – veldgids voor
de stad” van Ton Denters aan. Tot
zover dit kleine overzicht van de natuur in onze wijk.
Chris van Boetzelaer, foto's Joost
van den Berg
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CRYPTOFILIPPINE 34

KCO
1. Financiële noot. (6)
2. Staat centraal op de markt. (11)
3. Winkel voor masturbeeerders.
(14)
4. Bezwaarschrift. (11)
5. Hier kun je hamer en stijgbeugel aanschaffen. (8)
6. Fusie van Friet van Piet en
3
Haar & Zo? (7+8)
7. Het is een ingewikkelde
zaak. (13)
8. Amusementswaarde.
(8)
6
9. Zij is het zonnetje
achter de toonbank.
7
(11)
10. Winkeldief. (13)
11. Dit bericht ontlast je
van een hoop. (9)
12. Dat winkeltje stelt
10
weinig voor. (4+4+5)
13. Doet een koopjesjager. (12)
14. Shoppende Bono. (9)
12
15. Champagne in de reclame. (9)
13
16. Slooppremie. (11)
17. Donald ‘grab ‘em by the
pussy’ Trump. (10)
15
8
18. Klant. (6)
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Na het correct invullen van
de cryptofilippine leest u in
de gekleurde vakjes een uitdrukking.
Dat is de oplossing. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters.

KCO
De oplossing moet uiterlijk op
maandag 28 november binnen zijn
bij de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 34. 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.
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Oplossing Cryptofilippine de Luxe 33
– De Klaproos

1. Bezetting 2. Koevoet 3. Onderpand 4. Eethuisje 5. Afkraken
6. Klaproos 7. Broedplaats 8. Huisrecht 9. Woningnood 10. Slopen
11. Non-commercieel 12. Ontmoeten
13. Kraakbeen 14. Bakbrommer
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KCO
De winnaar ontvangt een gevulde
boodschappentas ter waarde van
€ 20,-, ter beschikking gesteld door
Coop Meeuwerderweg.
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15. Leegstand 16. Volkskeuken
17. Weggeefwinkel 18. Kraak noch
smaak.
De oplossing is:
EEN HARDE NOOT KRAKEN.

KCO

De winnaar is Peter Elsinga uit de
Nieuwstraat. Gefeliciteerd!
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OPENING WIJTEAM
Op vrijdag 7 oktober 2016 opende WIJ Rivierenbuurt samen
met MFC de Stroming (en overige gebruikers), officieel en
feestelijk de deuren van het geheel vernieuwde Talmahuis
aan de Merwedestraat. Dit WIJteam bedient ook het verspreidingsgebied van wijkkrant de Oosterpoorter.
De openingshandeling werd gedaan
door wijkwethouder Ton Schroor en
WIJ-manager Monique Hofman. Het
feest is een groot succes dankzij de
inzet van de wijkbewoners, vrijwilligers van MFC de Stroming, optredens van de leerlingen van Parcival
college, Conservatorium en Valerio.
De buurtvereniging, wijkraad en
anderen hebben hun aanbod in de
vorm van een informatiemarkt gepresenteerd. De wijkwethouder heeft
zich als vrijwilliger aangeboden om
tijdens de koffieochtend in de Zeeheldenbuurt koffie voor de bewoners
in te schenken en met de bewoners
in gesprek te gaan. Een datum wordt
later bekend gemaakt.

Om dit idee uit te werken
hebben wij uw input en
inzet nodig.
Wilt u meedenken, meehelpen dan kunt u contact
opnemen met Afsaneh
Feestelijke opening Talmahuis (foto WIJ Rivierenbuurt)
Moghadam, opbouwwerker
bij WIJ Rivierenbuurt, teleWij willen graag de door het opefoon 06 25 63 58 15 of email:
ningsfeest ontstane (hechte) band
afsaneh.moghadam@
voortzetten om er een jaarlijks terugwij.groningen.nl
kerende evenement van te maken.

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
De Vriendschap in de Linie
In deze Linie ademt de geschiedenis
langs het water naar Winschoten
waarop we schaatsen
waarin we zwemmen
waarin de boomstammen uit Zweden
dreven om gewaterd
en verzaagd te worden
De Vriendschap was
de historische molen en is de straat
met de mooiste naam van deze stad
langs het balkgat in de Linie
vol verdwenen hout van Nanninga
maar de elementen van de geschiedenis
zijn nog voelbaar hier in deze buurt
En zie de bewaarde bomen
uit verre jaren samen staan
symbolen van de Vriendschap
ongeknot en onverzaagd

Martine Nannen en Arjen Boswijk

foto eb

foto eb
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KOEK

OP DE HOEK

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met
een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze
wijk. In deze aflevering is dat bij Emil Bosloper (37) en Friso (4). Ze wonen met Roelfke Benedictus (37) en Jente (5) in een van de hoekhuizen
in de Barkmolenstraat die door de Meeuwen slingert.
Roelfke is naar een cursus
en Jente speelt bij vriendjes verderop in de wijk.
Emil en zijn zoontje Friso
maken op zaterdagmiddag
een appeltaart en vinden
het prima om ondertussen
de Oosterpoorter te woord
te staan. Emil werkt bij de
Hanzehogeschool als docent aan de Academie voor
Sociale Studies. Roelfke
is verbonden aan het
Instituut voor Financieel
Economisch Management,
ook aan de Hanzehogeschool. Zij is bezig aan een
promotieonderzoek naar
duurzame businessmodellen in de zorg. Hun jongste
zoon Friso zit in groep 1
van de Borgmanschool en
heeft veel vriendjes in de
buurt. “Ivar, Jort, Thomas,
Kalle en Kalle, Hidde,
Yfke, Ole, Leon, Dim en
Jente natuurlijk,” somt hij
op. Friso vertelt dat ze met
z’n allen vaak op het grote
grasveld tussen de huizen
spelen. ‘Een van de grote
voordelen van dit buurtje”,
vult zijn vader aan. “Ook
als ze nog jong zijn kunnen
de kinderen er al zelf op
uit om hun vriendjes op te
zoeken.”
HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

Emil: “Precies zeven jaar nu. We
hebben naar meer huizen in de
Oosterpoort gekeken. De wijk sprak
ons aan en dit huis was perfect.
Op de hoek, net iets ruimer dan de
naastgelegen huizen. Dichtbij het
centrum en je bent hier zo de stad
uit. En dit is een gezellige buurt, door
het gezamenlijke grasveld heb je
gemakkelijk contact met de buren.
Tegelijkertijd is het ook weer groot

rugblik op de bodemsanering van dit
voormalige Aagrunol-terrein en alles
wat daarbij kwam kijken. We wonen
nu op het schoonste stukje grond van
Groningen.”
HEB JE VEEL AAN HET
HUIS GEDAAN?

Emil: “We hebben niet
verbouwd, wel hebben we
een nieuwe badkamer laten maken en na twee jaar
nog een nieuwe keuken.
Verder is alles opnieuw
geschilderd en we hebben zonnepanelen op het
dak laten aanbrengen. En
we hadden aardbevingsschade, hier en daar zitten
wat scheuren in de muren,
daar moeten we ook nog
mee aan de slag.”
MIS JE WAT IN DE WIJK?

Emil: “Het is jammer dat
er geen drogist meer is.
En als er een bakker in
de buurt was, had ik dat
ook gewaardeerd. Maar ik
kijk ook vooral naar wat er
wel is. Er zitten veel leuke
zaken in de wijk. Pizzeria
Michel, de Grote Frederik.
En de Hubo aan de Meeuwerderweg en fietsenzaak
Gorter, daar maken we
ook gebruik van. Dat er
hier in de Meeuwen niks is,
dat is logisch. En ook fijn,
dat maakt ook dat het een
rustige woonbuurt is.”
HEB JE EEN
LIEVELINGSPLEK IN DE

Emil en Friso in de Barkmolenstraat (foto MvdF)

genoeg dat het niet allemaal onskent-ons is. Ik denk dat ik van alle
huizen in de Meeuwen ongeveer van
de helft weet wie er woont.”
KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE
PLEK.

Emil: “Ja, dat wist ik al toen we hier
kwamen wonen. Toen de afwatering
van dit gebied was afgerond kregen
we een krantje van de gemeente, dat
heb ik bewaard. Daarin stond een te21

BUURT?

Emil: “Wat ik al zei, door het gezamenlijk groen kom je elkaar makkelijk
tegen. Dus mijn favoriete plek is toch
hier in en rond het huis. We hebben
met twee buren een gezamenlijke
picknicktafel. Die staat op het grote
grasveld, dan weer eens hier, dan
weer daar. Daar zitten we regelmatig
even, heel gezellig is dat.
MvdF
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

aanvang 20.00 uur. Iedere laatste dinsdag van

Op deze editie optredens van Roelie Vuitton,

Elke zaterdag: LIVEMUZIEK aanvang 22.30

de maand creatieve club, aanvang 20.00 uur.

KIRA, Pushin Wood Soundsystem, O, Kutjes,
Edo de Vlieger en Trig. Sacha Landkroon

uur. Elke zondag: 17.00 - 21.00 uur AFRIKA
Iedere eerste woensdag van de maand Super

en Marleen Nagtegaal presenteren er hun

BINGO, aanvang 20.00 uur. Bij voldoende

boeken. Expositie van de kunstenaars Rosa

Zaterdag 12 november THE BLUESDIGGERS

deelname € 1550 aan prijzengeld. Ieder 1e

Everts, Lisa de Goey, Marthe van de Grift,

blues aanvang 22.30 uur.

donderdag van de maand Koppelkaarten, aan-

Dennis Molema, Bert Scholten en Sander

vang 20.00 uur. Ieder 1e zaterdag kinderdisco,

Wiersma. Het event begint om 17.00 uur in het

aanvang 18.45 tot 21.00 uur.

CBK aan de Trompsingel. Vrij toegang, meer

JAM PARTY, Afrikaans eten voor 5 euro.

Donderdag 17 november Club Proza (elke

info en timetable vind je op www.cbkgronin-

derde donderdag van de maand). Nieuw
geschreven korte verhalen of columns door Bill

Sint Nikolaas middag op zondag 27 november,

Mensema, Tjitske Zuiderbaan, Lilian Zielstra,

alleen voor leden. Extra: Sint Nikolaas Disco

José Cutileiro, Erik Hulsegge, Sonja Schulte.

op 3 december.

gen.nl.

Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis.
GRONINGEN ROCK
Zaterdag 19 november MC NOLIA covers,

CITY

aanvang 22.30 uur. Gratis toegang.

Op 24 november
geeft Igor Wijnker een

Zaterdag 26 november ZO NU EN STEELY

gastcollege Over zijn

DAN Steely Dan covers, aanvang 22.30 uur.

boek ‘Groningen Rock

Gratis toegang.

City’. De Groningse
muziekwereld is een

POORTERSHOES

bron van prachtige

Donderdag 24 november, 16-18 uur is er weer

verhalen. Journalist en

een gezellige buurtborrel in het Poortershoes.

fotograaf Igor Wijnker

Elkaar ontmoeten, praten over wat er speelt

werkt op het moment

in de buurt, nieuwe initiatieven en plannen be-

aan ‘Rock City’, een

spreken, enzovoort. U bent van harte welkom,

multimedia-document

er zijn gratis hapjes en een gratis drankje.

over de bruisende
muziekstad. Tijdens

Er worden weer diverse activiteiten georgani-

dit gastcollege krijg je

seerd voor kinderen in het Poortershoes, sa-

een levendige preview

men met de Borgmanschool en het WIJteam.

van het document, dat

Alle activiteiten staan op de website: www.

begin 2017 verschijnt.

poortershoes.nl
Donderdag 24 novemPOORTERSHOES WIJK EVENEMENT

ber, De Oosterpoort,

Op 11 december zal het Poortershoes een

Ronde Kamer, 19:30

‘Wijk evenement’ organiseren. Toegang is

- 22:00, € 5.00.

gratis.
AVOND VOL KUNST,
PROGRAMMA

MUZIEK, POËZIE EN

Muzikale optredens van studenten van de

ETEN IN CBK

Borgmanschool samen met studenten van het

Zaterdag 10 december vindt in het Centrum

BUURTOVERLEG

Prins Claus Conservatorium.

Beeldende Kunst (CBK) Wildvang plaats,

Het Buurtoverleg vergadert iedere twee maan-

het jaarlijkse event dat de spotlights richt

den in het Poortershoes, aanvang 20:00 uur.

op het talent van Groningen.

erstvolgend overleg: 28 november.

KUNST WORKSHOPS
Optredens van muziek studenten samen met
artiesten uit de Oosterpoort: folklore concerten

Met beeldende kunst, literatuur, muziek en

door internationale studenten van het Prins

eten.

Claus Conservatorium. Het gaat hierbij om
traditionele muziek van de landen waaruit zij
afkomstig zijn.

Tijdens Wildvang wordt bovendien bekendgemaakt wie dit jaar het Hendrik de Vriesstipendium winnen, een aanmoedigingsprijs van de

SPEELTUINVERENIGING

gemeente Groningen voor professionele jonge

Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, aan-

kunstenaars.

vang 20.00 uur. Iedere dinsdag tafeltennissen,

23
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