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Als u dit leest zitten we alweer met zijn allen rond de kerstboom. Je
zou het bijna vergeten door al het gedoe rondom Zwarte Piet, maar
tientallen jaren lang was het juist het kerstfeest dat bij veel mensen
tegenstrijdige gevoelens opriep.
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Je hebt enerzijds de kerstfans die hun volledige dertiende maand er bij de
Blokker en de Xenos doorheen jassen en hun huizen volproppen met minikerstmannen en op schaal ontworpen chalets in winterlandschappen. Zo
rond een uur of vijf kun je de lichtjes in zo’n miniatuur sneeuwhut aansteken, zodat gezellig licht door de kleine nepraampjes over de kunstsneeuw
strijkt. Anderzijds zijn er de kersthaters: mensen die tijdens de kerstdagen altijd ruzie willen maken met hun schoonouders (waarom juist dan?)
en die onsmakelijk kijken bij een overvloedige kerstdis, daarbij steevast
verwijzend naar gebieden waar nooit wat te vieren valt. Mensen die terecht
opmerken dat op het moment dat wij het feest van de vrede vieren er altijd
plekken op de wereld zijn van inktzwarte duisternis, gekenmerkt door honger en geweld.
De Oosterpoorter laat beide groepen even links liggen en gaat op bezoek
bij een aantal internationale studenten die voor een paar jaar aan Groningen verbonden zijn. Wat betekent het kerstfeest voor hen? Hoe vieren zij
kerst, met of zonder familie?
Op pagina 7 kunt u lezen hoe Astrid kerstfeest viert. Astrid wordt een
bekend gezicht binnen de Oosterpoorter. Maandelijks volgen we het wel
en wee van deze alleenstaande moeder aan het Winschoterdiep in ons
nieuwe feuilleton. Astrid viert de Kerst zoals veel van onze lezers dat ook
zullen doen. Met het voornemen er gezellige dagen van te maken, al werken de omstandigheden soms even niet mee. En dan, als het lijkt dat alles
tegenzit, gebeurt er soms toch een klein wondertje, dat iedereen dan weer
verbindt. Liefde voor onze naasten en voor hen die het even wat minder
hebben. Wij wensen u fijne kerstdagen en een heel mooi en gezond 2017.
Klaas Kloosterman
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
OPROEP AAN
OMWONENDEN VAN DE
RING ZUID

HET LAATSTE
BUURTOVERLEG VAN
2016 OP MAANDAG 28
NOVEMBER
Het was voor het eerst heel koud,
de eerste serieuze nachtvorst kondigde zich ook in de Oosterpoort
aan maar in het Poortershoes was
het net als de koffie en thee gelukkig aangenaam warm.
In het buurtoverleg van 28 november kwamen onderwerpen aan de
orde die te maken hebben met de
Oosterpoort en de omliggende wijken. Wat er de revue passeerde die
avond vindt u hieronder in het kort.
Als er volgens u dingen zijn die er toe
doen en niet genoemd worden, laat
het weten via oosterpoorter@gmail.
com, dan kunnen wij daar volgende
keer wellicht aandacht aan geven.
Het grootste deel van het overleg
werd besteed aan de voortgang van
de plannen voor de ringweg. Op 10
november was er in Martiniplaza een
presentatie en informatiemiddag.
Hier konden op groot formaat animaties en tekeningen van de toekomstige ringweg en de groenvoorziening worden bekeken. Verhelderend
voor velen. Zie ook https://www.
aanpakringzuid.nl waar in een video
meningen worden uitgewisseld.
Er vanuit gaande dat het toekomstige
Zuiderpark een sociale functie krijgt,
vergelijkbaar misschien met het
Noorderplantsoen, rijzen er terecht
vragen voor een aantal omwonenden van wie hun huizen dicht bij de
ringweg zijn gebouwd:
• Hoeveel last gaan we ondervin-

•
•

den tijdens de werkzaamheden
en gaan de huizen hier mogelijk
schade door oplopen?
Wat is de kwaliteit van het toekomstige Zuiderpark?
Hoe verhoudt het park zich tot
de woningen en het toekomstig
woongenot?

Voorgesteld wordt om voor alle
omwonenden een voorlichtingsavond
te organiseren in het Poortershoes
samen met de Projectgroep Aanpak
Ring Zuid/Herepoort. Meer informatie
volgt in de volgende Oosterpoorter.
Elders in deze Oosterpoorter staat al
een oproep voor direct omwonenden
om zich te melden voor een bijeenkomst op 10 januari in het Poortershoes. Daarnaast is er het plan
om de wijkagent uit te nodigen voor
verkeerstechnische zaken.
BUURT-PLUSSEN

Halloween was een groot succes
met tenminste 150 kinderen en wel
35 spoken. Zie het verslag elders in
deze krant.
De sfeerverlichting in de Oosterpoort
is weer een feestelijk succes.
BUURT-MINNEN

Van hondenpoep, huisvuil, containerleging, verdwenen bomen, parkeerleed tot knipperende bruglichten: alle
punten zijn aan de orde gekomen in
een overleg met de gemeente-vertegenwoordiger voor de Oosterpoort.
Een en ander heeft de aandacht en
er wordt aan gewerkt.
Een hele mooie Kerst en Nieuwjaar
en tot in 2017.
Buurtgroet,
Anjo van Apeldoorn
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Het komt steeds dichterbij; het
moment dat we écht iets gaan
merken van de ingrijpende bouwplannen voor de Ring Zuid. Iedereen is erg benieuwd hoe het er
uiteindelijk komt uit te zien. Direct
omwonenden van de ringweg hebben daarnaast concrete vragen
en zorgen over het jarenlange
bouwtraject. Over bijvoorbeeld
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Misschien gaat het nog
wel verder dan vragen, en zijn er
wensen, verzoeken of zelfs eisen
aan de bouwers. Bijvoorbeeld over
het communiceren met omwonenden, het monitoren van schade en
overlast, het in kaart brengen van
de huidige bouwkundige staat van
je woning, etc.
Het lijkt ons een goed idee dat we
ons als direct omwonenden organiseren, zodat we namens bewoners
en huiseigenaren kunnen overleggen met de bouwers (Combinatie
Herepoort) en met de gemeente. We
organiseren daarom een bijeenkomst
voor direct omwonenden, om daarin
de vragen, zorgen, wensen en eisen
te inventariseren en te kijken of we
uit ons midden een paar buurtgenoten kunnen vinden die de komende
tijd namens ons willen overleggen
met Herepoort, de gemeente en
eventueel andere partijen. De bijeenkomst is op dinsdagavond 10 januari
in het Poortershoes.
Vind je het een goed idee om op
deze manier als omwonenden van
de Ring Zuid samen op te trekken
en samen onze belangen te behartigen, meld je dan aan door uiterlijk 31
december een e mail te sturen naar
buurtoverleg@gmail.com . Zet in die
e-mail ook je adres. Dan weten we
wie we wel en niet hebben bereikt
(verder gebruiken we de adresgegevens niet). En laat even weten of
je er 10 januari bij bent (uitnodiging
volgt dan per e mail). Ben je huur-

der? Breng dit bericht dan als je
wilt ook onder de aandacht van de
huiseigenaar.
Deze oproep is het initiatief van
een aantal direct omwonenden aan
Meeuwerderbaan, Winschoterdiep
en Verlengde Nieuwstraat in samenwerking met het Buurtoverleg
Oosterpoort.

SPOOKTOCHT
“Op zaterdag 5 november was er
een spooktocht in het Sterrenbos.
Ik speelde als spook samen met
een vriendin van mij.

LEREN MEDITEREN OP
DE ZEN BOOT AAN HET
WINSCHOTERDIEP
Ongeveer in het midden van het
Winschoterdiep ligt Woonark ‘De
Grote Gele Kwik’. Zelden was een
naam zo van toepassing op een
woonboot als in dit geval. De Gele
Kwik staat ook wel bekend als de
‘Zen Boot’. Je kunt er leren mediteren. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom voor
verschillende meditatiebijeenkomsten. Je mag gewoon een avond
langskomen zonder enige verplichting, de dinsdag is daarvoor
het meest geschikt.
Je wordt op weg geholpen met een
degelijke instructie. Elke eerste
dinsdag van de maand verzorgt
een Zenleraar een volledig ondersteunde meditatie. Vervolgens
wordt je voortgang ondersteund.

Spokerij in het Sterrebos (foto JvdB)

De spoken moesten verzamelen bij
het speeltuingebouw. Als we geschminkt wilden worden moesten
we wat eerder komen. We hebben
daar patat gegeten. Toen we klaar
waren gingen we het Sterrenbos in
om de plaatsen te bepalen waar de
spoken moesten staan. Vanaf 19.00
uur kwamen de kinderen in groepjes.
Die moesten wij laten schrikken. Na

Het programma op de Zen Boot is informeel en gebaseerd op de vier oefenelementen van het klooster ‘Zen
River’. Een team van vier monniken
uit het klooster verzorgt het gehele
jaar alle meditatie- en studieklassen.
Zij hebben officiële lesbevoegdheid
als Zenleraar ontvangen van Zenmeester Tenkei Coppens, de abt van
het klooster.

De eerste keer dat je langskomt kost
niks, de keer erop betaal je € 7,50
per week, per maand kost het € 25,-.
Dan ben je welkom bij alle klassen.
Wees op tijd, de deur gaat twintig
minuten voor aanvang open.
WEKELIJKS PROGRAMMA

Dinsdagavond: Zen-meditatie (2 keer
30 minuten ‘zazen’ met tussendoor
het behandelen van vragen van
cursisten of het bespreken van een
ingebracht thema).
Donderdagavond: Meditatie met
aansluitend tekststudie (1 keer 30
minuten zazen en dan studie en
gesprek aan de hand van Boeddhistische brontekst).
Zondagochtend: Zen-meditatie (2
keer 30 minuten zazen).
Adres Zen Boot: Winschoterdiep
1027
Contact: Zen River Temple, 0595435039, http://www.zen-groningen.nl.
ps: Zazen is in de letterlijke betekenis
de techniek van zittend mediteren in
de Zenbeoefening. Zazen wordt beoefend om bevrijd te raken van lijden,
door het realiseren van een kalme,
wakkere geest die niet wordt gehinderd door hevige emoties en illusies.
(bron encyclo.nl)
AvdB

Spooktocht afterparty (foto JvdB)

afloop van de spooktocht was er nog
een griezeldisco in het speeltuingebouw, maar dat was vooral bedoeld
voor de kinderen die de tocht hadden
gelopen.”
Renske Westerveld

De opvallende Gele Kwik in het Winschoterdiep
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ZAL IK NU WEL, OF ZAL IK NU NIET...?
Misschien herkent u wel dat gevoel van: zal ik nu wel, of zal ik
toch nog even wachten met de
aanschaf van zonnepanelen?
Ik ben op bezoek bij Wim Hartman*.
Na de Barkmolenstraat, de Kwintlaan en Blekerslaan is er ook in de
Albertstraat iemand opgestaan om
het voortouw te nemen om te kijken
of er in die straat meerdere mensen
te vinden zijn die zonnepanelen willen hebben.

SAMEN STA JE STERK

Op mijn vraag hoe het begonnen is,
vertelde Wim mij het volgende: ''Ik
was al een jaar aan het nadenken
over de aanschaf van zonnepanelen.
Het lijkt mij duidelijk dat er over een
aantal jaren niemand meer is die
GEEN zonnepanelen of iets dergelijks wil en daarnaast wil ik graag iets
positiefs bijdragen aan een beter
milieu. Ook schaadt het de eigen
portemonnee niet, zeker niet omdat
zonnepanelen tegenwoordig heel
betaalbaar zijn. Het leek me veel
leuker om zoiets met de hele straat
te doen dan alleen. Samen sta je
sterk in de zoektocht naar kwaliteit
en een goede prijs. Daarbij komt, dat
het natuurlijk veel gezelliger is om
zoiets samen te doen! Eerst heb ik
een klein groepje geformeerd om de
taken wat te verdelen. We hebben
besloten ook de Alexanderstraat erbij
te betrekken. Het zijn dezelfde soort
huizen met dezelfde soort daken. We
hebben geflyerd en van deur tot deur
met de mensen gesproken. Opvallend was het enthousiasme dat wij
tegenkwamen en dat is natuurlijk erg
leuk!”

bare instelling zoals wel gebleken
is bij andere projecten. We zijn nu
bezig de projecten te vergelijken. Dat
is ook erg leuk om met een groepje
samen te doen. Begin februari
hebben we een informatieavond
in het Poortershoes en worden de
bewoners van beide straten uitgenodigd. De mensen kunnen dan na de
informatieavond beslissen of ze ook
zonnepanelen willen.”

GRUNNEGER POWER
Grunneger Power doet meer dan alleen
het geven van zonnepaneeladvies. Samen
met woningcorporatie Nijestee plaatst GP
bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van
Nijestee-huurders die hierin zijn geïnteresseerd. De zonnepanelen en de volledige
installatie worden betaald door Nijestee
als de kale huur lager is dan 650 euro. De
huurder betaalt alleen een kleine huurverhoging. Maar die is áltijd lager dan de
opbrengst van de panelen. Er hebben zich

Op mijn vraag op hoeveel deelnemers Wim hoopt, antwoordt hij: ''Ik
zou het al heel mooi vinden als er 10
mensen meedoen, maar van de andere kant, de verduurzaming hou je
niet tegen. Uiteindelijk doen we toch
allemaal mee....''

al tien huishoudens uit de Oosterpoort aangemeld. De inschrijving staat nog open.
Daarnaast kijkt Grunneger Power samen
met Groningen 3P0 (de Stichting die de
Oosterpoort CO2-neutraal wil maken) naar
meer mogelijkheden om zonne-energie op
te wekken. Als individueel huishouden óf

Wim bedankt voor je verhaal en heel
veel succes! Mocht u nu denken, hé
dat lijkt me ook wel wat voor onze
straat, dan kunt u Wim een mailtje
sturen op het volgende adres:
wf.hartman@home.nl.

samen met andere buurtbewoners op een
gezamenlijk zonnedak. Investeren in een
zonnepaneel op een gezamenlijk dak is
een uitkomst wanneer je zelf geen eigen of
geen geschikt dak hebt voor panelen. Op
de site van Grunneger Power vind je meer
informatie (www.grunnegerpower.nl).

Annemiek Vos*
* Wim en Annemiek zijn beiden
vrijwilliger voor de werkgroep 3P0
Oosterpoort die als doelstelling heeft:
De Oosterpoort energieneutraal in
2025!

UITEINDELIJK DOEN WE ALLEMAAL
MEE

“We hebben bij een aantal bedrijven
een offerte aangevraagd en we zijn
bij Grunneger Power geweest voor
informatie. Grunneger Power adviseert en helpt bij de aanschaf van
zonnepanelen, dat is een betrouw-

anse

iel J

Dan

Wim Hartman bij zijn zonnepanelen (foto Joost van den Berg)
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PORTIEK
WINSCHOTERDIEP
NIEUW FEUILLETON

“Wat een vage bende!” Met die
woorden stormt Juliet de woonkamer van de bovenwoning aan het
Winschoterdiep binnen. “Pubers”,
verzucht Astrid. Met een klap gooit
Juliet haar rugzak op de grond:
“Ja, als je zo begint pak ik m’n koffer en ga ik naar papa!”

nieuwe vriendin in. En dochter is
net met veel kabaal vertrokken….
Veel contact valt er voorlopig niet te
verwachten.

Met een schuin oog kijkt Astrid naar
het formulier ‘Kansen in Kaart’ dat ze
net aan het invullen is. Een vragenlijst die de gemeente stuurt naar
mensen die al lang in de bijstand
zitten. “Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden”, leest ze hardop. “Jij
ook Juul!”, vult ze de geschreven
tekst aan.

Ja, net nog. Om de zoveel tijd loopt
ze naar onderbuurvrouw Anouk om te
vragen of die muziek niet wat zachter
kan: “Kunt u anders geen koptelefoon
opzetten?” “Zet zelf een koptelefoon
op!” Met een dichtslaande deur eindigt ook dit staaltje buurtparticipatie.
Van dat stel benedenvloers heeft ze

Vraag 18 c. Hoe vaak heeft u contact
met buren of mensen die bij u in de
straat wonen?

Juliet ziet eerder een ‘vage
bende’ dan kansen en mogelijkheden in haar nieuwe
VMBO-klas. “En jij dan
mam, als jij zoveel talenten
en mogelijkheden hebt,
waarom zit jij dan al zo lang
thuis zonder werk!”
“Zorg jij nu maar dat je ’s
ochtends je bed uitkomt
en op tijd op school bent!”
Zegt Astrid niet, nadat ze
even tot tien heeft geteld.
Juliet hijst de rugzak weer
over haar schouder: “Dikke
doei, ik ben bij papa!” Een
slaande deur, geklos op
de betonnen trap en Astrid
is weer alleen met haar
formulier.
Vraag 14. Bent u in het afgelopen
half jaar behandeld voor psychische
problemen? Ja/Nee
Nee, maar als dit zo doorgaat zal dat
niet lang meer duren, denkt Astrid.
Vraag 18 a. Hoe vaak heeft u contact
met een of meer familieleden?
Ja gekkie! Man woont nu bij zijn

nse

Daniel Ja

weinig last, stille mensen. Armeniërs.
Dat hoogzwangere vrouwtje met die
nerveus rokende man die zeker tien
jaar ouder is… al tijden niet gezien.
Als de eerste sneeuwvlokken van het
jaar aarzelend naar beneden dwarrelden stopt er een taxi voor haar
portiek. Het Armeense stel schuifelt
voorzichtig uit de zwarte Mercedes.
De chauffeur met zijn steil achterover
gekamde haar en zijn blauwe overhemd met stropdas zet zich schrap in
7

de knispersneeuw. Hij houdt beiden
stevig vast.
Snel schiet Astrid haar sloffen aan en
rent de trap af. Het kleine pakketje in
de armen van haar onderbuurvrouw
maakt haar moederinstinct wakker.
Beneden treft ze Anouk, ook haar
moederhart tikt: “Jullie binnenkomen,
baby warm”, luidt haar kernachtige
advies. Al snel dichten de portiekbewoners, als een stel wijzen uit de
Oosterpoort, de nieuwe wijkbewoner
de mooiste kwaliteiten toe. Je weet
nu al dat hij nooit een ‘Kansen in
Kaart’ formulier van de gemeente zal
hoeven invullen.
De thee vloeit rijkelijk, er
wordt gelachen en ook
een traantje weggepinkt.
“Wij passen wel op buurvrouw!”, roepen Anouk
en Astrid eensgezind.
Na een uurtje zit iedereen weer in zijn eigen
onderkomen. Van Anouk
en haar stereo zullen
ze voorlopig wel geen
last meer hebben want
“baby moet slapen!” De
dwarrelsneeuw heeft
ondertussen voor een
flink wit tapijt gezorgd als
Astrid de benedendeur
hoort dichtslaan. Juliet!
“Hoi mam, ik heb het
vijfde seizoen van ‘Game
of Thrones’ van Wim
geleend en een pak chips gekocht
bij de Coöp”. Zonder er verder veel
woorden aan vuil te maken kruipen beiden bij elkaar op de bank.
Onder een lekker fleece dekentje.
Juliet knipt de DVD aan. Hier in die
Oosterpoort ga ik me nog helemaal
thuis voelen, denkt Astrid nog, terwijl
een van de hoofdrolspelers van seizoen vier – spoileralert(!) – net wordt
gevierendeeld.
Wordt vervolgd…
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O, KOM ER EENS KIJKEN...
Vol verwachting klopte ons hart op 5 december. Sinterklaas had de
speeltuinvereniging al bezocht en nu was de Borgmanschool aan de
beurt.
Elk jaar weer een verrassing hoe de
goede Sint daar zijn entree maakt.
Alle kinderen stonden er klaar voor

op het schoolplein. Toen een handvol
vaders driftig in de Warmoesstraat
begon te fotograferen kon het niet

lang meer duren. Sinterklaas arriveerde niet op een witte schimmel,
maar in een witte open auto! Paardje
was een beetje moe, dus hij moest
naar bedje toe.
EWD

Sinterlaas en gezelschap komen aan op het schoolplein van de Borgmanschool (foto EWD)

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
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De eerste inzending voor ons wedstrijdje 'Dichter bij

De Mediacentrale, gelegen tussen het Winschoterdiep en de
spoorlijnen naar Winschoten en
Assen, is een belangrijke speler
in de Europese digitale dienstverlening. De vele verschillende
bedrijven die in de Mediacentrale
gevestigd zijn, eigenaar Waarborg
Vastgoed noemt ze ‘de bewoners’,
maken dat mogelijk. Die digitale
dienstverlening gebeurt allemaal
grotendeels onzichtbaar voor de
buitenwereld. De redactie van
de Oosterpoorter ging eens op
verkenning uit in dat Grote Rode
Gebouw naast de Euroborg dat
vroeger dienst deed als energiecentrale en sprak met directeur
René Agema van Waarborg Vastgoed over hoe het zo is gekomen
dat zijn pad dat van de Mediacentrale heeft gekruist.
VOORZIENIGE BLIK

De Mediacentrale is gevestigd in de
oorspronkelijke kantoorvleugel en
turbinehal van de Helpmancentrale,
in 1930 gebouwd naar ontwerp van
architect ir A.H. van Rood. Ingenieur
van Rood had misschien al een voorzienige blik, want hij schreef bij het
opleveren “een electrische centrale
[is] tegenwoordig niet zooiets als een
piramide van Cheops, die duizenden
jaren onveranderd blijft en slechts te
lijden heeft van den tand des tijds [..]
maar een ding dat bijna, bijna levend
is: er wordt voortdurend in gewijzigd,
verbouwd en vaak aan-gebouwd. En
dat moeten wij [..] moedig vooraf accepteeren.” Wie weet had hij toen al
de Mediacentrale van 75 jaar later in
gedachten.
HERONTWERP

De Mediacentrale was er echter bijna
niet geweest. Toen de Helpmancentrale in 1982 werd gesloten was het
de bedoeling dat het gebouw zou
worden gesloopt om vervuilde grond
te kunnen afvoeren. Veel mensen
vonden sloop van het gebouw echter
zonde en er werd een manier ge-

vonden om de vervuilde grond met
behulp van bacteriën te saneren. Dat
opende de deur naar een mogelijk
hergebruik van het gebouw.
In 2002 tekende het Groningse
architectenbureau De Zwarte Hond
voor het ontwerp van de herbestemming, waarbij het open karakter van
het middendeel bleef bestaan, er een
glazen pui werd gebouwd en er ruim
10.000 vierkante meter kantoorruimte
tegen de overige drie wanden aan
ontstond.
In eerste instantie liep het in 2005
nog niet zo storm met het gebruik
van het pand. Pas na de overname
door Waarborg Vastgoed in 2010
ontstond er een bruisend ondernemersklimaat dat op niet veel plaatsen
in Nederland wordt geëvenaard.
AGEMA

René Agema (50) is directeur van
Waarborg Vastgoed. Zijn achternaam doet bij menigeen een belletje rinkelen en dat is omdat ook de
broers van René, Marco ‘Friet van
Piet’ en Erik ‘Supercamp’ Agema nog
weleens in de publieke belangstelling staan. Wij vroegen René hoe
dat allemaal zo is gekomen. “Wij zijn
alle drie geboren in de Oosterpoort
en werkten al op jonge leeftijd in
het bedrijf van onze ouders, Piet en
Rens Agema. Die namen in 1976 de
cafetaria over die toen Friet van Piet
ging heten en startten in de jaren
daarna ook nog eens vijf speciaalzaken met de naam Kaes en Stoethuus
in de stad. Zowel Erik, Marco als
ikzelf hebben daar van jongs af aan
gewerkt, veel ervaring opgedaan en
een visie over duurzaam ondernemen met speciale zorg voor onze
klanten en relaties ontwikkeld. Dat
zie je bij ons alle drie terug in de manier waarop we nu onze eigen ondernemingen draaien. We zijn gewend
om hard te werken en om iets toe te
voegen aan de omgeving waarin we
wonen en werken.”
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KIJKJE

We vragen ons af hoe een kruidenier
terechtkomt in ‘de vastgoed’. René:
“Ik was vanaf mijn 17e voltijds aan
het werk in de bedrijven van pa en
na 18 jaar vond ik het tijd worden
voor iets anders. Ik heb verschillende
interimbanen gehad en één daarvan
deed me in aanraking met vastgoed
komen. Ik heb samen met een partner Waarborg Vastgoed opgericht en
in 2010 hebben wij de Mediacentrale
overgenomen.”
WAARBORG VASTGOED

BIJ DE

We vragen ons af wat Waarborg
Vastgoed kenmerkt. Daar is René
duidelijk in: “Mijn kruideniersachtergrond bleek goed te werken in de
vastgoedbranche. En dat gaat dan
niet alleen om het werken met cijfers
en marges, maar vooral over het
serviceniveau, de aandacht voor je
omgeving en de bewoners van je gebouwen. Waarborg Vastgoed is een
platte organisatie met een team van
jonge mensen die het leuk vinden
om aan een gave werkomgeving te
werken. De meesten zijn opgegroeid
in de regio en wonen in de buurt.
Ze vinden het vanzelfsprekend om
iets extra’s voor de omgeving en de
bewoners van onze gebouwen te
doen, er iets aan toe te voegen. Ik
ben verduurzaming van vroeger uit al
gewend en op die manier werken is
echt heel fijn. We hebben vastgoed
op het Zernike, van een brandweerautofabriek tot laboratoria en natuurlijk de Mediacentrale, dat is echt ons
visitekaartje.”
DE MEDIACENTRALE

“Toen wij het in 2010 kochten liep de
Mediacentrale zo’n beetje leeg. Wij
hebben er een eigen draai aan gegeven en de bewoners de aandacht
gegeven die ze verdienden. We hebben zaalverhuur en keukenfuncties
toegevoegd en heel veel verhuizingen uitgevoerd om de verschillende
bedrijven een betere plek te geven.
Bewoners hebben verschillende
vloeroppervlakken tot hun beschik-
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king en ze kunnen hun wensen
grotendeels zelf invullen als ze dat
willen. Groei en krimp gebeurt altijd;
een bedrijf dat groter wordt heeft niet
persé extra vloeroppervlakte nodig,
maar het kan wel. En als een bedrijf
ineens minder ruimte nodig heeft dan
kan dat ook. Ons team zorgt ervoor
dat alles goed georganiseerd en geregeld wordt. We hebben veel trouwe
bewoners, maar ook bedrijven die er
maar af en toe zitten. Iedereen kan
bij ons een zaal huren, workshops of
presentaties organiseren of een groot
feest geven. We hebben verschillende ruimtes, een grote centrale hal,
digitale ruimtes, enzovoorts. Je kunt
alle kanten op in de Mediacentrale.
En er is een directe verbinding met
het mediapark in Hilversum, dat
maakt de Mediacentrale wel uniek.”
UUT GRÜNN

Aan de opvallende buitenkant zie je
niet zo welke bedrijvigheid er in de
Mediacentrale heerst. René weet ons
daar het fijne over te vertellen: “De
Mediacentrale is een van de grootste
kantoorgebouwen in Groningen en
iedere Nederlander maakt gebruik
van de digitale diensten die uit de
Mediacentrale komen. De uitzendingen van RTV Noord komen hier
uiteraard vandaan, maar ook nu.nl
is hier ontstaan. Er wordt software
ontwikkeld waarmee de films op televisie en internet worden gemonteerd
en verwerkt. Internetverkeer voor
bijvoorbeeld YouTube filmpjes wordt
hier gebufferd. Digitale telefonie voor
de Benelux en een deel van Duitsland wordt hier mogelijk gemaakt.
De stad Groningen is samen met
Eindhoven de plaats met de meeste
digitale innovatie van de Benelux en
een groot deel van die innovatie komt
vanuit de Mediacentrale. Dat is wel
iets om als Groninger en zeker als
Oosterpoorter trots op te zijn.”
Rudi Niemeijer
(foto Joost van den Berg)

Internationaal kerstgevoel
Met de Kerst voor de deur rees bij
ons de vraag hoe we het kerstgevoel in de Oosterpoort het
beste konden portretteren. Je kunt
natuurlijk ‘autochtone’ buurtbewoners vragen naar hun plannen
en tradities maar dat levert waarschijnlijk weinig verrassends op.
Leuker leek het ons om buitenlanders hierover aan de tand te
voelen. Dus togen wij naar het internationale studentenhuis aan het
Winschoterdiep waar we al snel
vier enthousiaste jongeren ontmoetten: Minerva Design student
Stephen uit Noord-Ierland; Shwe,
een Jamaicaanse van Birmese
afkomst; de Engelse Kaya met een
Turkse vader en Engelse moeder
en de van oorsprong orthodoxchristelijke Martin uit Bulgarije.
Alle vier studeren ze sinds drie
maanden in Groningen en zijn van
plan om hun hele studie hier af te
maken.
Hoewel wij over Kerst beginnen gaat
het gesprek al snel over Sinterklaas.
Allemaal zijn ze het erover eens dat
dit toch wel een merkwaardige traditie is. “Iedere internationale student
die ik heb ontmoet vindt Zwarte Piet
op zijn minst enigszins controversieel”, zegt Stephen, “terwijl de meeste
Nederlandse studenten er helemaal
niets racistisch in zien.” “Opvallend”,
vindt hij. Zelfs zo opvallend dat hij
twee van zijn beste vrienden in het
Sinterklaasweekend heeft uitgenodigd om deze oer-Hollandse traditie
met eigen ogen te aanschouwen. Hij
is erg benieuwd naar hun reactie.
De studenten blijken overigens in de
veronderstelling te zijn dat Sinterklaas en Kerst dezelfde oorsprong
hebben, en wij dus eigenlijk twee
keer Kerst vieren. Wij proberen uit te
leggen dat het echt twee verschillende feesten zijn, die toevallig allebei in
december plaatsvinden. Het lijkt niet
heel verhelderend te werken, maar
ze hebben gelukkig nog een paar
jaar om zelf uit te vogelen hoe het
precies zit.

Internationale studenten en Oosterpoorters Stephen, Martin, Kaya en Shwe

Genoeg over onze tradities, hoe zit
het met die van hun? Shwe vertelt
dat Kerst voor haar geen religieuze
betekenis heeft omdat ze boeddhistisch is. Toch vieren ze het wel met
familie en veel eten, zoals bijna overal gebruikelijk is. In Birma, waar haar
ouders vandaan komen, wordt Kerst
alleen gevierd door een kleine groep
christenen. Toch zijn er ook daar wel
winkeletalages met kerstversiering te
vinden. “Overgewaaid uit de rest van
de wereld”, denkt Shwe. Ook voor de
andere drie heeft Kerst niet echt een
religieuze betekenis, het gaat toch
vooral om gezellig samenzijn. Voor
Martin is Kerst vooral dat, hoewel zijn
orthodox-christelijke familie er wel
allerlei tradities op nahoudt, zoals
vegetarisch eten op kerstavond, naar
de mis gaan en allemaal een kerstmuts opzetten. Stephen vertelt dat er
qua tradities in Noord-Ierland de afgelopen decennia toch veel is veranderd. Vroeger vierden katholieken en
protestanten Kerst strikt gescheiden
van elkaar. Dat is veranderd. “Ik kom
uit een grote familie met zowel katholieken als protestanten. De meeste
vrouwen zijn katholiek, en omdat zij
bij ons de broek aan hebben, slepen
ze hun protestantse mannen gewoon
mee naar de katholieke kerstdienst.
Dat was niet al te lang geleden nog
ondenkbaar.”
Tenslotte willen we natuurlijk even
weten hoe ze in Groningen terecht
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zijn gekomen en hoe het ze hier
bevalt. Allemaal zijn ze het erover
eens dat Groningen internationaal
goed staat aangeschreven en dat
dit nogmaals werd bevestigd door
de recente Nobelprijs. Londense
Kaya, die hier Internationale Relaties
studeert, zegt dat hij mede voor het
buitenland heeft gekozen vanwege
de Brexit. “Studeren in Engeland is
heel erg duur, en ik wilde ook graag
een connectie met de EU houden
omdat ik dat belangrijk vind voor mijn
ontwikkeling. Voorlopig bevalt het
mij hier erg goed, ik vind de mensen
heel ‘open minded’. Dat komt waarschijnlijk ook omdat Groningen een
erg jonge bevolking heeft.” Stephen heeft zijn pijlen al heel lang op
Nederland gericht. “Ik kom al jaren
regelmatig in Nederland en heb ik
hier veel gereisd. Groningen leek
mij een goede keus omdat ik niet
hou van grote steden. Bovendien is
Minerva net gerenoveerd waardoor
het een geweldige omgeving is om in
te studeren.” Martin beaamt dit: “het
ademt een heel kunstzinnige sfeer.”
Alle vier zijn ze blij met hun keuze
en vol plannen voor de toekomst.
Bedankt Martin, Stephen, Kaya en
Shwe voor jullie aanstekelijke enthousiasme. Merry Christmas and a
happy New Year! En dat geldt natuurlijk voor iedere Oosterpoorter.
CvdL en AvdB (foto’s EB)

Stephen

Martin

Stephen komt sinds
2011 regelmatig in
Nederland. Hij spreekt
daarom als enige Nederlands. Hij studeert
Design aan Minerva,
daarvoor engineering.
Kerst viert hij dit jaar
in Duitsland, waar zijn
familie bij elkaar komt.
Deze grote familie
bestaat opmerkelijk
genoeg uit zowel protestanten als katholieken, alle vrouwen zijn
katholiek. Het is geen
enkel probleem voor
de viering van Kerst,
de protestanten gaan gezellig mee naar de nachtmis.
Op Kerstochtend, de 25e, liggen de kadootjes voor de
kinderen onder de kerstboom die de kerstman ‘s nachts
via de schoorsteen bezorgd heeft. Het feest wordt vooral
beleefd met de familie waarbij iedereen bij elkaar is en in
pyjama de hele dag gezellig binnen blijft.

Martin studeert ook Design aan Minerva. Hij viert
een redelijk traditionele Kerst met zijn familie, met
de kerstman en kadootjes. Op 24 december wordt er
echter vegetarisch gegeten. Waarom weet Martin ook
niet precies, wellicht dat het samenhangt met de orthodox-christelijke achtergrond van zijn familie. Hijzelf is
geen praktiserend christen, voor hem is Kerst ook vooral
een feest van samenzijn. Dit jaar blijft hij in Nederland
en gaat Kerst vieren met
zijn nicht en kinderen,
want achterblijven in het
studentenhuis ziet hij niet
zitten. Dat is toch wel
een beetje eenzaam.

Kaya

Shwe

Kaya heeft een Engelse moeder en een
Turkse vader. Hij
studeert Internationale Relaties aan de
RUG. Kaya moet op
internet nog een ticket
zien te regelen voor de
reis naar Engeland, al
blijken die ineens wel
heel duur te zijn. Daar
viert hij een bescheiden
Kerst met zijn moeder.
Een relaxte vrije dag
samen, zo ziet hij het.
Hoe de dag wordt ingevuld bepalen ze samen,
een mooi voordeel van Kerst vieren in een klein gezelschap, want voor hem is Kerst over het algemeen vooral
een gecommercialiseerd feest. Er is een boompje, er zijn
kadootjes maar veel meer betekent het niet voor ze. Zijn
ouders zijn beide niet religieus hoewel zijn vader wel een
moslimachtergrond heeft.

Shwe is geboren en getogen op Jamaica, haar ouders zijn opgegroeid in Birma. Ze studeert Kunst Cultuur en Media aan de RUG. Shwe is boeddhist maar dat
staat een leuke Kerst niet in de weg. In Jamaica is het
tijdens Kerst lekker warm en ook daar komt de kerstman
door de schoorsteen kadootjes brengen. Hij legt ze onder
een kunstboom want er is op het hele eiland nergens
een dennenboom te bekennen. De kerstversiering op het
eiland en in de huizen is niet uitbundig maar de sfeer is
wel uitstekend. Ook hier
is Kerst een gelegenheid om uitgebreid tijd
met elkaar als familie te
spenderen. Helaas kan
Shwe dit jaar niet bij haar
familie Kerst vieren, dat is
te ver en dus te duur. Ze
is van plan in de kerstvakantie te gaan reizen,
want ze is voor het eerst
in Europa.

Noord-Ierland

Bulgarije

Verenigd Koninkrijk

Jamaica
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Vormgeving Evelien Brak
Borgmanschool, NSO Blauwe Groep, Amke

JOKE SCHEPERS: EEN
LEVEN IN DE KUNST EN IN
DE OOSTERPOORT
Kunstenaar Joke Schepers woont al zo’n 35 jaar in onze wijk. Hoog tijd
om eens nader kennis te maken.
Joke vertelt dat het enige tijd geduurd
heeft voor ze naar de kunstacademie ging. “Ik volgde een opleiding in
Nijmegen, de Mikojel. Daar leer je
via tekenen, schilderen, toneel en
muziek bij mensen veranderingsprocessen in te zetten. Vanuit Nijmegen
liep ik een jaar stage in Groningen,
en kwam ik bij een observatiekliniek
voor jongeren terecht. In die periode
kwam ik ook mijn man tegen en ben
ik in Groningen blijven hangen.”
In Groningen ging Joke studeren aan
de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid, ze volgde cultureel werk
met de specialisatie creativiteitsontwikkeling. “Toen ik in het laatste
jaar zat, dacht ik: ik wil zelf dingen
maken. Ik heb toen toelatingsexamen
voor Minerva gedaan. Ze vonden
mijn kleurgebruik opvallend. Daarom
werd ik toegelaten. Je moet iets speciaals hebben.”
OOTMARSUM

De laatste tijd was ze druk bezig met
een aantal werken in opdracht voor
een verzorgingscentrum in Ootmarsum. “Daar kom ik oorspronkelijk
vandaan. ” Joke is namelijk geboren
en getogen in Twente. Ze heeft de
werken met opzet wat abstract gehouden. “Dat blijkt het best te werken
bij demente mensen.”

Lang geleden kwam Joke in de
Oosterpoort wonen. “Wij woonden
eerst aan de Winschoterkade. Ik had
toen een hond en liet hem vaak in
de Oosterpoort uit. Toen werden net
deze huizen gebouwd. Ik zou niet
weten waar ik liever zou wonen hier
in de stad. Mijn kinderen hebben hier
ook een heel prettige jeugd gehad.
Vooral de gemêleerdheid van de wijk
vind ik prettig. Zo’n wijk heeft alles:
oude mensen, jonge mensen, veel
studenten.” Er zijn wel veranderingen
geweest. “Er waren zoveel meer winkeltjes: een sigarenboer, een snoepwinkeltje, een schoenmaker. Er zat
van alles, maar het is verdwenen.”

de kunstenaars kan leven van hun
beroep. Je wordt vaak gevraagd iets
te schenken voor een goed doel.
Maar waar moet ik dan van leven? Je
kunt het niet allemaal weggeven.”

GERARD AMMERLAAN

SCHILDERLES

Ze vertelt dat leven van kunst niet
altijd makkelijk is. “Mensen kopen
minder kunst. Er is een verandering
gaande. Maar een paar procent van

Chris van Boetzelaer

Bovenin het huis, op zolder, heeft
Joke haar atelier. “Mijn man had
aan de voorkant zijn muziekruimte.
Hij was componist.” Jokes man was
de bekende bassist en componist
Gerard Ammerlaan. Hij is vijf jaar
geleden overleden.
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Joke Schepers (foto EB)

Joke geeft ook vaak les in schilderen.
“Op het moment doe ik dat in Winschoten. Dat doe ik al jaren. Ik heb
op heel veel plekken in de provincie
schildercursussen gegeven.” Ze
bezweert mij dat het schilderen zelf
haar altijd blijft inspireren. “Ik kan me
geen leven voorstellen zonder schilderen. Ik ga er altijd mee door. Pensioen komt niet in mijn leven voor.”

CRYPTOFILIPPINE 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Notulist. (12)
Retourpost. (11)
Zaken doen. (8)
1
Kriegst veur ain halve cent. (7)
Dagelijkse fakkeloptocht bij Radio
Noord. (6+4)
Bemiddelende familie van de
persmuskiet. (8)
In plaats van te zenden wordt er
nu ontvangen. (10)
Nieuwigheden. (11)
Het is heus! Je kan er goed eten
en drinken. (4)
De bovenste tree. (5+5)
Als Abraham sta je ex aequo
bovenaan. (4+2+4)
Stationschef. (10)
Tv-storing die je (niet) wenst met
kerst. (6)
Behulpzame toneelspeler. (9)
11
Omroepmedewerker. (13)
Beeldschrift. (13)
Betrekking bij de omroep. (9)
Wel, deze is niet van gisteren.
(10)
Hij draait wisseldiensten. (10)
Ruimte die geknipt is voor Cunera van Selm. (10)

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een uitdrukking. Dat is de
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
letters.
De oplossing moet uiterlijk op zondag 1 januari 2017 binnen zijn bij
de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 35. 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 34
– KoopCentrumOosterpoort

De oplossing is: DE ZAAK OP ORDE
HEBBEN.

1. Geldla 2. Middenstand 3. Doe-hetzelfzaak 4. Reclameblad 5. Oorzaak
6. Patatje kapsalon 7. Winkelcomplex 8. Spotprijs 9. Verkoopster
10. Zaakwaarnemer 11. Boodschap
12. Niet veel zaaks 13. Prijsschieten
14. Winkelier 15. Knalaanbieding
16. Afbraakprijs 17. Ondernemer
18. Koning.

De winnaar is Wonnie Noppert van
het Winschoterdiep. Gefeliciteerd!
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HET WONDER VAN BAKING SODA
De COOP aan de Meeuwerderweg
is half november een paar dagen
dicht geweest voor een interne
verbouwing. We gingen kijken bij
de buurtsuper en zochten de tien
verschillen.

frisdranken met ananas, mix voor Surinaamse roti of ‘Gefültte Weinblätter
mit Reis’ in blik. Dit alles op verzoek
van bezoekers van de winkel aan de
Meeuwerderweg.
GROTE VRAAG NAAR BAKING SODA

INRICHTING

Het licht lijkt anders en de plafondplaten in de hele winkel zijn vernieuwd.
Ook zien we boven de schappen
nieuwe borden met de producten
die mensen er kunnen vinden. Een
medewerker vertelt dat onder andere
het assortiment aan bieren, frisdrank
en koek is uitgebreid. Daarnaast
staan de ontbijtspullen nu bij elkaar
en is er meer houdbare zuivel in de
winkel te vinden.
BUITENLANDSE PRODUCTEN OP
VERZOEK

We dachten ergens gehoord te
hebben dat er meer buitenlandse
producten te vinden zouden zijn. Bij

Exotisch en uitgebreid assortiment

een eerste bezoek vinden we die niet
1-2-3, maar de medewerker weet
precies waar die staan. Aha, gevonden! Hier zijn bijvoorbeeld verschillende chutney’s te vinden, exotische

Baking Soda staat ook in dit schap
en is al bijna weer uitverkocht. Daar
blijkt een enorme vraag naar te
zijn. Wat is Baking Soda eigenlijk?
Beiden hebben we geen idee. Een
speurtocht op internet leert dat dit
een soort wondermiddel is. Je kunt
je tanden ermee bleken, je verstopte
afvoer verhelpen, luchtjes in je koelkast wegkrijgen, vloerkleden schoonmaken of eieren ‘fluffier’ maken. Je
vraagt je echt af: hoe komt het dat ik
dit door de jaren heen heb gemist?
YvM
N.B. De redactie bezit geen aandelen
in de genoemde producten.

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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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 David Jansen (29). Hij woont sinds kort
op de hoek van de Paulus Lamanstraat en de Verlengde Nieuwstraat.
Zijn vriendin Wieke Smid (29) woont ook in de Oosterpoort, in een appartement in de kerk aan de Oosterweg. David werkt voor een ICT bedrijf
en wordt ingezet bij klanten. “Als bedrijven een software-ontwikkelaar
nodig hebben, dan kunnen ze mij daar plaatsen. Ik werk vooral voor wat
grotere bedrijven en overheidsinstanties die zo hun capaciteit aanvullen.” David studeerde Human Technology aan de Hanzehogeschool.
Wieke is druk bezig met de afstudeerscriptie van haar HBO-opleiding
pedagogiek. En ze werkt als vrijwilliger bij WIJ Corpus den Hoorn. “Ik
wijs mensen de weg, leg uit waar ze met hun vragen terecht kunnen, als
ik die niet zelf kan afhandelen. En ik nodig mensen uit om met initiatieven voor de buurt te komen, die WIJ kan ondersteunen.’ David en Wieke
kennen elkaar van yoga. Wieke: “We fietsten na afloop altijd samen op,
we moesten dezelfde kant uit.”
HOE LANG WOON JE HIER?

David: “Nu een maand. Daarvoor
woonde ik aan de Radesingel. Een
mooie plek, maar in een klein appartement. Ik wilde graag wat ruimer
wonen. De Oosterpoort kende ik
wel, een gezellige wijk, dichtbij het
centrum. Daarom wilde ik hier wel
graag wonen. Maar als ik eerlijk ben,
een andere wijk niet te ver van de
binnenstad was ook goed geweest.”
Wieke: “Nou deze buurt is wel uniek
hoor, zo rustig en tegelijk zo dicht bij
het centrum. Ik dacht heel lang dat ik
wel terug wilde naar Friesland. Maar
sinds ik in de Oosterpoort woon,
hoeft dat wat mij betreft niet meer. En
in dit deel van de wijk is het echt héél
stil, dat valt me echt op.”

permarkt, niet lullig bedoeld voor de
Coop hoor. En we hebben maar liefst
twee goeie snackbarren in de buurt.”
Wieke: “Ik mis niks, maar ik denk dat
als je met een rolstoel door de straten moet, de Oosterpoort dan niet zo
toegankelijk is.” David: “Het valt me
de laatste tijd pas op hoeveel fietsen
overal staan, echt bizar eigenlijk.”
HEBBEN JULLIE EEN
LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT?

Wieke: “Ik vind het prettig dat er
water in de buurt is. Het is lekker om
even langs het Winschoterdiep te
kunnen lopen. Dat ken ik van vroeger, ik kom uit Joure, daar is ook veel
water.”
EN HET CONTACT MET DE BUREN?

HEB JE VEEL IN HUIS GEKLUST?

David: “Nee, alleen geverfd en een
nieuwe vloer gelegd.”
KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE
PLEK?

David: “Nee. Dit pand is gebouwd in
1996, verder weet ik niks.” Wieke:
“Ik dacht dat het pand in 1990 was
gebouwd, dat stond in die email die
je van de woningcorporatie kreeg.”

David: “Ik heb natuurlijk even kennis
gemaakt, toen ik hier kwam wonen.
De buren boven en onder zijn fijne
mensen. Rustig ook. Dat is heel belangrijk voor mij. Mijn vorige huis was
veel te lawaaiig en daar kan ik niet
goed tegen.”
Tekst en foto MvdF

MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?

David: “Ik mis hier niks. Ik vind dat
biologische winkeltje erg leuk, daar
verkopen ze lekker brood dat ook
nog eens in de Oosterpoort wordt
gebakken. Misschien een betere su21
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

en zingen, in de Kroeg van Klaas. Aanvang

textiel en garen’ op de woensdagavond, van

ZATERDAG 17 DECEMBER

17.00 uur, toegang gratis.

19.30-21.30 uur. Eigen bijdrage € 60 exclusief
materiaal. Volg onze website voor de nieuwste

LIVEMUZIEK, aanvang 22.30 uur, gratis
toegang.

informatie over onze activiteiten.

DINSDAG 27 DECEMBER
Oudejaarsquiz: een zelfgemaakte algemene

ZONDAG 18 DECEMBER

quiz met vragen over uiteenlopende onder-

VAKANTIESLUITING POORTERSHOES

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM

werpen en gebeurtenissen uit 2015. Teams tot

Het Poortershoes is gesloten vanaf vrijdag 23

PARTY, van 17.00 uur tot 21.00 uur m.m.v.

maximaal 5 personen. Deelname € 2,50 p.p.

december t/m vrijdag 6 januari. We wensen u

diverse muzikanten (doe mee!). Er is een DJ

Opgave via email: kroegvanklaasquiz@gmail.

gezellige feestdagen en een gelukkig 2017.

die de pauzes vult met Africanroots en in de

com. Aanvang 20.00 uur.

We heten u welkom in het nieuwe jaar.

slechts 5 euro. Iedere zondagmiddag dansen,

ZATERDAG 31 DECEMBER

SPEELTUINVERENIGING

eten en drinken en spelen en zingen, in de

LIVEMUZIEK, aanvang 22.30 uur, gratis

Iedere maandag klaverjassen en sjoelen,

Kroeg van Klaas. Aanvang 17.00 uur, toegang

toegang.

aanvang 20.00 uur.

achterzaal kunt u heerlijk Afrikaans eten voor

gratis.
De Kroeg van Klaas is een echt ouderwets

Iedere dinsdag tafeltennissen, aanvang 20.00

DINSDAG 20 DECEMBER

bruin buurtcafé in de Oosterpoort, de

uur.

Kroeg van Klaas Popquiz: een muziekquiz

gezelligste wijk van de stad Groningen. Te-

met vragen evenredig verdeeld over alle

genover het Poortershoes, om de hoek bij

Iedere laatste dinsdag van de maand creatieve

decennia van de popmuziek van de jaren ‘50

Cultuurcentrum de Oosterpoort en op maar

club, aanvang 20.00 uur.

tot nu. De popquiz wordt iedere keer door

10 minuten lopen vanaf de binnenstad, het

andere quizdeelnemers gemaakt. Er wordt

station en het Groninger Museum.

Iedere eerste woensdag van de maand Super
BINGO, aanvang 20.00 uur.

veel gebruik gemaakt van beeld-materiaal en
geluidsfragmenten. Deze keer wordt de quiz

Openingstijden: 20.00 uur tot minstens 03.00

samengesteld en gepresenteerd door Sandra

uur. Donderdags open 16.30 uur, vrijdags

Bij voldoende deelname € 1550 aan prijzen-

Kort en Boy van Basten. Teams tot maximaal

open 16.30 uur, zaterdags om 21.30 uur en

geld.

5 personen. Deelname € 2,50 p.p. Opgave

zondags om 17.00 uur. Aangepaste openings-

via email: kroegvanklaasquiz@gmail.com.

tijden bij feesten, borrels en dergelijke en de

Ieder 1e donderdag van de maand koppel-

Aanvang 20.00 uur.

toegang is altijd gratis!

kaarten, aanvang 20.00 uur

ZATERDAG 24 DECEMBER

POORTERSHOES

Kinderdisco, 14 januari aanvang 18.45 tot

LIVEMUZIEK, aanvang 22.30 uur, gratis

CURSUS TAI JIQUAN VOOR BEGINNERS

21.00 uur.

toegang.

(12X)
Op woensdag 11 januari, 19.00-20.00 uur,

BUURTOVERLEG

ZONDAG 25 DECEMBER

start er weer een cursus Tai jiquan voor

Het buurtoverleg vergadert iedere twee maan-

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM

beginners. Uitgebreidere informatie op onze

den in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur.

PARTY, van 17.00 uur tot 21.00 uur m.m.v.

website. Voor informatie en aanmeldingen:

Eerstvolgende overleg: 23 januari 2017.

diverse muzikanten (doe mee!). Er is een DJ

margobouwman@gmail.com

die de pauzes vult met Africanroots en in de
achterzaal kunt u heerlijk Afrikaans eten voor

CREATIEF MET TEXTIEL EN GAREN (8X)

slechts 5 euro. Iedere zondagmiddag dansen,

In januari start er weer een cursus ‘creatief met

eten en drinken en spelen

23
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