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Hallo Kars Jan!

Herinneringen aan de schippersschool
Sneeuwpret in de Oosterpoort
Werken vanuit huis
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Bijna ongemerkt zijn we het nieuwe jaar weer ingerold. En hoewel het
aan de late kant is willen we u namens de Oosterpoorter toch een fijn
en gezond 2017 toewensen. We hopen dat u ook dit jaar de krant met
plezier blijft lezen en ons net als voorheen blijft aanspreken via Twitter, Facebook, email of gewoon een praatje op straat.
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Volgens de gemeente verliep de jaarwisseling in “een goede sfeer [met]
een rustig verloop in het centrum en in de wijken, zelfs rustiger dan voorgaande jaren”. De gemeente laat weten dat de inwoners van de stad dit
jaar voor bijna 20.000 euro aan schade hebben toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, tegen vorige jaar 30.000. Dit kom neer op minder
dan 10 cent per inwoner; baby’s en bejaarden meegerekend, dus dat valt
reuze mee. Zeker in vergelijking met de jaren ‘80 toen er ieder jaar wel
een partijtje matten en slopen op het programma stond in de naburige wijk
Helpman, rond het – toen nog – krakersbolwerk ‘oude RKZ’. En zeker in
vergelijking met 1997, toen in een andere naburige wijk de Oosterparkrellen uitbraken.
Hoe Astrid oud en nieuw beleefde leest u op pagina 7. Astrid is het type dat
vaak ook wel wat immateriële schade oploopt rond de feestdagen, of soms
fysiek in de vorm van een bonkend hoofd.
Vooruitblikkend gaan we het komende jaar veel merken van de ‘Aanpak
Ring Zuid’. Bijvoorbeeld door het begin van de aanleg van de Helperzoomtunnel en de sloop van de rest van de H.L. Wichersstraat. Ontwikkelingen
die in de Oosterpoort, net als in de rest van de stad, met uiteenlopende
gevoelens worden gevolgd. De sloper van de H.L. Wichersstraat begrijpt
dit ook en koos ervoor voorbijlopende buurtgenoten ondanks alles toch
prettige kerstdagen te wensen (zie foto pagina 6).
Klaas Kloosterman

Foto voorpagina Joost van den Berg
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
GROOTSTE IRRITATIE BIJ
INWONERS GRONINGEN:
ZWERFAFVAL
RTL Nieuws onderzocht 18.954
meldingen en klachten van burgers in de gemeente Groningen
die binnen een jaar tijd over de
openbare ruimte zijn gedaan. Afval
en zwerfafval is een doorn in het
oog van de inwoners van de stad.
Daarover wordt het meeste geklaagd: een derde van alle klachten ging hierover.
Logisch dat dit dan ook een van
de prioriteiten is van de gemeente.
Zwerfafval of volle containers dus
altijd melden bij
fleximap.groningen.nl/gnmaps/
meldingen
Je kunt ook via de bovenstaande link
de app MeldStad downloaden en die
in het vervolg gebruiken voor (overlast)meldingen aan de gemeente.
De app is er voor Android en iPhone
telefoons en je kunt er handig foto’s
van de meldsituatie mee maken.
Dat de gemeente zelf ook altijd nog
wat kan leren blijkt uit het feit dat in
de digitale afvalwijzer staat dat oud
papier in de Oosterpoort voor 8 uur
bij de weg moet worden gezet, terwijl

dit pas ’s avonds na 17.00 uur wordt
opgehaald. Dit heeft veel zwerfpapier
tot gevolg op winderige dagen. Wij
hebben het alvast aangepast in onze
afvalwijzer – zie pagina hiernaast –
nu de gemeente nog!

AFVALLOZE STAD

Gemiddeld produceert een huishouden in Groningen nu nog ruim 400
kilogram restafval per jaar. Dit moet
in 2025 terug naar nul, zodat Groningen dan een ‘afvalloze stad’ is.
BEKENDE GRONINGERS

GRONINGEN ROEPT
BEWONERS OP 100
DAGEN AFVALVRIJ TE
LEVEN
Hiervoor start in februari het project 100-100-100. Daarbij proberen
100 deelnemers gedurende 100
dagen 100% afvalvrij te leven.

Wethouder Joost van Keulen en
Bekende Groningers zoals zangeres
Hanneke Kappen, tv-coryfee Piet van
Dijken en Marco Agema van Friet
van Piet doen mee met deze uitdaging.
MEEDOEN

Iedereen die mee wil doen kan
zich opgeven via: https://groningen.100-100-100.nl

100 ACTIEDAGEN

In de 100 actiedagen proberen de
deelnemers zo weinig mogelijk afval
te produceren. En het afval dat wel
ontstaat zo goed mogelijk te scheiden, zodat er zo weinig mogelijk
restafval overblijft.
AFVAL WEGEN

Van februari tot en met mei 2017
krijgen deelnemers aan 100-100100 toegang tot een online platform.
Elke deelnemer weegt wekelijks het
restafval en vult het gewicht ervan in
op het online platform. Zo wordt berekend hoeveel restafval alle deelnemers gemiddeld nog overhouden.

BEZORGER GEZOCHT
VOOR DE LINIE
Wil je elke maand wat bijverdienen? Word dan bezorger van de
Oosterpoorter! We zoeken iemand
voor De Linie, Stoker en Brander
en de Frontier die 10 keer per jaar
op vrijdagavond of zaterdagochtend beschikbaar is.
Als je geïnteresseerd bent, stuur
dan een mailtje naar oosterpoorter@
gmail.com.

Dit afval moeten we dus zien te voorkomen. Spreek elkaar erop aan en/of meld het via de app van de gemeente (foto archief de Oosterpoorter)
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Zet rode zak om 8.30 uur aan de straat. Elektrische apparaten apart. Inzamelaar: Goudgoed, tel. 050-5266881

april

Kleding (ook kapot, wel schoon), textiel, schoenen

mrt

Meeuwerderweg hoek Palmslag 14:30-15:00 uur.
*Avondstandplaats 19:00-20:00 uur.

feb

Standplaats Chemokar

jan
Informatie onder voorbehoud. Bron: gemeente.groningen.nl/huisvuil/afvalwijzer
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Oud papier

Zet oud papier om 17:00 uur aan de straat

Gebied Noord-Oost

De Meeuwen, Kop van Oost en ‘oude Oosterpoort’ tussen
Meeuwerderweg/Winschoterdiep. Inzamelaar: K.V. De
Trefplonsers, tel. 06-20484519

Gebied Zuid-West

De Linie, Stoker&Brander en ‘oude Oosterpoort’ tussen
Meeuwerderweg/spoor. Inzamelaar: cvv Oranje Nassau,
tel. 050-5256133

Belangrijke telefoonnummers Oosterpoort op een rijtje

- Alarmnummer 112
- Politie, wijkagent 0900-8844
- Dierenambulance (050) 5791900
- Meldpunt Overlast en Zorg* (050) 5875885
- Meldpunt Stadsbeheer 14050
- Milieudienst (050) 3671000
- Huisartsenpost 0900-9229
- Huisarts M.Wever (050) 3128216
- Huisarts Filius (050) 3128739
- Huisarts Nieuwold (050) 3134102

START AANLEG VAN
HELPERZOOMTUNNEL
Op 9 januari 2017 is begonnen met
de aanleg van de Helperzoomtunnel. De bouw van de tunnel duurt
een jaar. Omwonenden van de
bouwlocatie hebben een brief ontvangen met een toelichting op de
werkzaamheden in het komende
halfjaar en de overlast die ze kunnen verwachten.
De nieuwe Helperzoomtunnel komt
tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat, onder het spoor door
op de plek waar nu het Helperpad
doodloopt. De tunnel vervangt de
spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen
gaat sluiten. De nieuwe tunnel is
bedoeld voor auto’s, fietsers, voetgangers, hulpdiensten en bussen.
Vrachtverkeer mag er niet doorheen.
EERSTE KWARTAAL

In januari 2017 begint de aannemer,
de Combinatie Herepoort aan de

- Apotheek (050) 3121030
- Poortershoes (050) 3131141
- SKSG (050) 3171390
- Speeltuin (050) 3124585
- Borgmanschool (050) 3128674

* Bij meldpunt Overlast en Zorg kunt u,
naast overlast melden, anderen hélpen
bij:

- vermoedens van huiselijk geweld,
kindermishandeling, psychische problemen of
verslavingsproblemen
- verwaarloosde/vereenzaamde en/of psychisch

oostzijde van het spoor. Hier worden
wanden in de grond getrild rond de
nieuwe weg en de ingang van de
toekomstige tunnel. Daarna wordt
grond afgevoerd en wordt een nieuw
fietspad aangelegd langs de Duinkerkenstraat, naast het huidige fietspad.
Tussen februari en half maart wordt
een hoek van de vijver gedempt en
worden langs het Helperpad bomen
en struiken gekapt.
TWEEDE KWARTAAL

In het tweede kwartaal van 2017
wordt de tunnel gebouwd aan de kant
van de Duinkerkenstraat. De tunnel
wordt in augustus 2017 onder het
spoor geschoven. Aan de kant van
de Helperzoom worden de wanden in
de grond getrild rondom de plek waar
later de ingang van de tunnel komt.
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verwarde buurtgenoot
- mensen die buiten slapen tijdens extreem
koud weer; bel de wijkagent!
Wacht niet te lang met melden, voorkom zo
mogelijk ergere situaties! Wees niet bang dat
u persoonlijk in de situatie wordt betrokken, u
fungeert alleen als informatiebron voor hulpverlening en overheid.

tunnel onder het spoor door gaat.
Dan rijden er geen treinen en gaan
de werkzaamheden dag en nacht
door. Helaas geeft dit wel geluidshinder voor de omgeving. Ook kunnen
omwonenden last hebben van het
licht op de bouwplaats.
OP DE HOOGTE BLIJVEN

Wie op de hoogte wil blijven van de
bouw van de Helperzoomtunnel, kan
zich per e-mail aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief voortgang Helperzoomtunnel.

TWEE PERIODES 24 UUR PER DAG
GEWERKT

In twee periodes, in het weekend van
11/12 maart en in de periode van 6
tot 14 augustus 2017, werkt Combinatie Herepoort op de plek waar de
5

Bron: projectorganisatie Aanpak Ring
Zuid

SLOOP H.L. WICHERSSTRAAT
Waar aan de ene kant wordt gebouwd (zie Helperzoomtunnel op
de vorige pagina) wordt er ergens
anders weer afgebroken, bijvoorbeeld in het geval van de H.L. Wichersstraat.

Onze redacteur Mirjam van der
Feen maakte onderstaande foto.
Daarbij lijkt het of nummer 32
nog even gespaard blijft. Van de
bovenburen is slechts een stukje
graffiti zichtbaar.
“En nog de beste wensen” (foto Cees Smit)

Op de kleine foto lijkt het of de sloper
de voormalige bewoners toch nog
een prettige kerst wenst. Deze foto
van Cees Smit plaatsten we eerder
op onze Facebook pagina (www.
facebook.com/deoosterpoorter). Dat
leverde onder meer de volgende
reacties op:
“Zo dat is wel drastisch [..] alles weg
[..] het laatste stukje van ons speelterrein. Ooh nee... Daar gaan mijn
jeugdherinneringen.” (Maria Ensing).

Sloop H.L. Wichersstraat is begonnen (foto MvdF)
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“Jonge [..] hier hebben mijn schoonouders nog gewoond en zijn hun
dochters geboren.” (Reina WeeningOldenburger).

PORTIEK
WINSCHOTERDIEP
FEUILLETON AFLEVERING 2

HEPPIE HIEPPIE
Astrid vindt zichzelf rond twee uur
‘s middags terug, die eerste dag
van 2017. Bij een grote kop thee
met honing en citroen.
Nog steeds knalt het in
de Oosterpoort, net als
in haar kop. Wat een
nacht...
“Mam…”, hoort ze Julia
roepen, “heb je thee?”
Zuchtend loopt ze naar
de slaapkamer van haar
dochter en geeft haar
haar eigen thee. “Mam,
was je erg dronken? Ik
heb je niet thuis horen komen”. Geërgerd
schudt Astrid haar hoofd.
“Luister, jij bent degene
die dronken was Julia!
Femke’s vader belde me
dat je op de stoeprand tegenover de
Primera zat te huilen. Weet je nog?”
Haar dochter kijkt haar super zielig
aan. Astrid zegt kortaf dat ze naar
boven gaat, ze heeft dingen te doen.
“Dag Kerstboom” gromt ze als ze bin-

nenkomt, “dag dag, ik ga je zo helemaal kaal plukken. Al je ballen. En je
piek! Zodat we allemaal het nieuwe
jaar kaal en berooid ingaan”. Astrid is
buiten zinnen van woede. De Belastingdienst vond het nodig haar op de

het, je zus!” Ook dat nog… Happy
New Year, blablabla en dan weer
janken. Over hoe moeilijk het daar
is, op het platteland met Egbert. Die
miljonair is. “Kom maar boven Hieppie, gezellig!”
Hieppie ziet er veel beroerder uit dan Astrid zich
voelt. Donkere schaduwen onder haar ogen,
geen make-up die dat kan
maskeren. Haar treurige
ogen tussen de mascara
en eyeliner verraden: ze
is alweer bedrogen.

Er wordt opnieuw aangebeld: de buren. Een
nieuwjaarsgroet slash
borrel lijkt hen zó gezelnse
lig! Astrid vraagt of ze de
Daniel Ja
borrel bij zich hebben: “ik
heb niks meer hoor”. Die
hebben ze en dus komen
eerste dag van het nieuwe jaar een
ze erbij, misschien maar beter ook.
brief te sturen met de mededeling dat Hieppie omarmt ze alsof het oude
ze 1 euro terug krijgt in plaats van
bekenden zijn. “Heppie nieuwjaar
949.
hoor, ik ben Hieppie! Heppie Hieppie!”
“Tring!!!” klinkt het luid. Astrid neemt
de telefoon van de intercom. “Ik ben
Wordt vervolgd…

SNEEUWPRET IN DE
OOSTERPOORT
Het was van korte duur:
het sneeuwhut - sneeuwpop bouwen. Het glijden
en het sneeuwbal gooien.
Welgeteld één etmaal.
Maar het leverde wel
mooie plaatjes op. Hieronder een selectie van foto’s die
lezers ons opstuurden.
Hiernaast de foto’s van Mirjam van
der Feen, Arjen Boekema en Evelien Brak.
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Adverteren
in de
Oosterpoorter
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VERSIERDE
TROMPBRUG

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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WERKEN
VANUIT
HUIS
In Nederland werken zo’n miljoen mensen voor zichzelf. Ze hebben een
eigen bedrijf, maar dat is lang niet altijd voor iedereen zichtbaar. Vaak
weten de buren niet eens dat ze een bedrijf hebben, laat staan welke
beroepen ze uitoefenen. De redactie was benieuwd naar mensen die in
onze buurt vanuit huis werken. We zochten lukraak drie mensen op met
heel verschillende bedrijven: Mimi Zant is pedicure, Lisette Dijkma heeft
een praktijk voor healing en Wilfred Reneman is dirigent.
ALLES WETEN VAN DE VOET

Op het prikbord van de buurtsuper
hangt een visitekaartje van Mimi’s
Pedicure & Visagie, behandeling bij
u thuis of bij mij thuis. We spreken
bij haar af aan de Barkmolenstraat
op de Meeuwen, daar woont ze met
haar man en drie kinderen van 14,
7 en 5 jaar. “Augustus 2016 ben ik
met mijn praktijk als pedicure begon-

nen. Oorspronkelijk kom ik uit Afrika,
Gambia. Daar leerde ik mijn man
kennen in het hotel waar ik werkte
als serveerster. Hij komt niet uit Afrika, hij is een gewone Nederlander,”
lacht ze.
Ondertussen woont Mimi 16 jaar in
Groningen. “Mijn man is eerst naar
Gambia verhuisd, maar kon daar
geen werk krijgen. Na een jaar was
ons spaargeld op en zijn we samen
naar Nederland gegaan. Ik zocht hier
een beroep dat ik kan combineren
met het gezin. Eerder was ik al visagiste, in 2009 haalde ik daarvoor mijn
diploma. Maar er was toen weinig
werk in. Ik vind het leuk om mensen
te helpen, daarom koos ik voor de
opleiding tot pedicure,” legt Mimi uit.
Om klanten te werven heeft ze flyers
rondgebracht bij huizen en straten
waar veel ouderen wonen. Die kampen vaak met klachten aan voeten,
zoals kalknagels of eeltknobbels. De
eerste klanten zijn binnen. “Ik heb
er nog niet heel veel, maar dat komt
wel. Ik heb er een goed gevoel over,”
zegt Mimi. “Ik studeer nu verder voor
medisch pedicure. Je moet daarvoor
echt alles weten over de voet en kunt
10

dan mensen helpen met bijvoorbeeld
reuma of diabetes. Artsen kunnen
dan naar mij doorverwijzen. Als het
goed is heb ik het diploma in juli
2017 gehaald.”
Mimi heeft nog plannen genoeg om
zich verder te ontwikkelen als pedicure: “Daarna wil ik nog de opleiding
tot sportpedicure doen. Het allerliefste zou ik een praktijk in een verzorgingshuis in de Oosterpoort willen
beginnen, samen met een fysiotherapeut of schoonheidsspecialist.”
Neem voor meer informatie contact
met Mimi op via mimispedicure@
gmail.com of via FaceBook.

SAMENWERKING MET REGULIERE
ZORG

Lisette Dijkma woont ook aan de
Barkmolenstraat, samen met haar
man en dochter. Naast de bel hangt
een bordje van haar praktijk voor
healing. Helemaal boven heeft ze
haar eigen praktijkruimte met een
zitje en een behandeltafel. Voor we
naar boven lopen nemen we een
kopje thee mee voor haar en een
kopje koffie voor mij. “Ik zet nooit
koffie,” verontschuldigt Lisette zich
als ze wat rommelt in de keuken.
“Mensen komen hier om te ontspannen, dus ze krijgen thee van mij.” De
koffie smaakt prima, de werkkamer
is geverfd in lichte kleuren en straalt
rust uit.

“Wat ik precies doe? Ik werk met
energie, eigenlijk,” lacht Lisette. “Officieel ben ik energetisch therapeut,
maar zo noem ik het niet. Ik vind
mezelf geen therapeut. Maar ik ben
wel aangesloten bij een beroepsvereniging en die noemen het zo.
Voordat je dit werk mag doen, moet
je stapels boeken lezen en examens
doen. Bijvoorbeeld over allerlei psychische ziektebeelden, maar je leert
ook medische basiskennis over hoe
je lichaam werkt.”
“Overal rond ons zit energie. Ook al
zie je die niet, die is er wel. Geluid is
bijvoorbeeld trilling en dus energie.
En in je lichaam zit ook energie. Als
je gespannen bent, kan het zijn dat
die spanning zich ophoopt, omdat
die energie niet meer stroomt. Je
kunt dan last krijgen van stress of
je kunt andere ziektes krijgen. Healing kan helpen om die energie weer
te laten stromen en psychische of
lichamelijke klachten weg te nemen
of te verminderen,” legt Lisette uit.
Na een healing ervaren cliënten vaak
ontspanning, soms zijn ze even weg
in een soort half slapende toestand.
Lisette: “Ze zijn dan even uit de situatie waar ze last van hebben. Alleen
dat al kan hoop geven dat er dingen
kunnen veranderen.”

“Ik kan nog niet van mijn praktijk
leven, maar ik wil hier absoluut mee
verder,” vertelt Lisette. “Het voelt
goed om mensen te kunnen helpen.

Wat ik wel graag zou willen is dat we
als beroepsgroep meer met bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten
zouden samenwerken. De reguliere
zorg schrijft vaak medicijnen voor als
mensen klachten hebben. Healing
kan heel goed aanvullend werken.
Die samenwerking is echt een droom
voor mij.”
Kijk voor meer informatie over Lisette
Dijkma op haar website: http://www.
lisettedijkma.nl

Het Vocaal Ensemble Groningen is
een projectkoor van Wilfred. “Daar
doe ik oude muziek mee. We hebben
onlangs het requiem van Clemens
non Papa gedaan, die muziek is uit
de renaissance. Maar ik heb ook
nog veel ouder werk gedaan, zoals
muziek uit het 13e-eeuwse Laudario
di Cortona. Een liedboek met Gregoriaans voor het gewone volk, zeg
maar.”

WERKEN MET DE BESTE EN SLIMSTE
ZANGERS

We spreken als volgende af met
Wilfred Reneman. Aan de buitenkant
van zijn woning verraadt niets dat
hier een ondernemer aan het werk is.
Toch is Wilfred al vanaf 1980 dirigent
van koren. Sinds een jaar of vijftien
heeft hij een werkkamer in zijn huis
aan de Jacobstraat waar hij met zijn
gezin woont. “Muziek is me met de
paplepel ingegoten. Toen ik jong
was, zong ik als koorknaap in de katholieke kerk,” herinnert Wilfred zich.
“Maar pas tijdens mijn studie voor
muziekdocent kreeg ik de smaak van
het zingen goed te pakken. Iedereen
moest verplicht naar koor, en met al
die vakstudenten was dat een goed
koor. Elke week kregen we nieuwe
stukken voor onze neus om in te
studeren. Na mijn opleiding was studentenkoor Gica het eerste serieuze
koor dat ik mocht dirigeren. Dat heb
ik iets van tien jaar gedaan, het koor
bestaat trouwens nog steeds.”
Wilfred is nu dirigent van meerdere
koren en organiseert ook workshops
en cursussen. “Dat gaat van klassiek
tot pop. Het eerstvolgende optreden
is met studentenpopkoor ‘Estrellas’
(Spaanse woord voor ‘sterren’). Ze
zingen op 14 februari om 19.00 uur
in de kinderkliniek van het UMCG.”
Ah, denk ik: natuurlijk, het is dan
Valentijn. Maar Wilfred haast zich
te zeggen dat het daar niets mee te
maken heeft: “Nee, nee, het UMCG
organiseert iedere twee weken een
optreden. Patiënten die zin hebben
worden er met bed en al heen gereden. Iedereen in het ziekenhuis kan
er live naar luisteren.”
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Gedroomde stukken om te dirigeren
heeft Wilfred niet zo zeer. “Wat ik
nog wel een keer heel graag zou
willen dat ik een ruime keus heb uit
zangers, dat ik met de beste en de
slimste mag werken en dat iedereen
op alle repetities aanwezig is. Ik weet
dat ik best kritisch kan zijn. Soms
krijgen mensen de volle laag. Maar
iedereen mag dat ook terug slingeren,” schatert Wilfred.
Meer informatie over Wilfred Reneman is te vinden op zijn website:
http://www.wilfredreneman.nl

Ynskje van Meurs
(Foto’s: Joost van den Berg)

HERINNERINGEN AAN DE SCHIPPERSSCHOOL

Schippersschool (foto: Jaap Elevelt)

In het najaar van 2016 bracht oud-Oosterpoorter Joop Spier, die tegenwoordig in Hoek van Holland woont, een bezoek aan Groningen en deed
toen ook het Poorterhoes aan. In de jaren 50 heeft hij hier op de school
voor schipperskinderen gezeten. Hij wilde kijken of de school nog bestond en werd getroffen door het feit dat het gebouw zowel van buiten
als van binnen bijna niet veranderd blijkt te zijn. Er kwamen zoveel herinneringen bij hem op dat de Oosterpoorter hem vroeg om zijn verhaal
op papier te zetten.
“Mijn ouders bevoeren een sleepbootje dat werd gebouwd in Groningen. Het was begin 1950 toen
wij met het sleepbootje in het
Winschoterdiep lagen. Ik zou in
maart 1950 acht jaar worden, de
leeftijd waarop een schipperskind
destijds naar school moest. Op een
dag kwam iemand bij mijn ouders die
zich voorstelde als de heer Kooiman.
Hij was hoofd van de Admiraal de
Ruyterschool; een school voor schipperskinderen die was gevestigd in
het huidige Poortershoes. Hij vroeg
of mijn ouders kinderen hadden, en
zo ja, of die dan bij hem op school
konden komen. Mijn ouders bevestigden dat ze twee kinderen hadden.
Mijn oudere broer zat in Vreeswijk op
school in een internaat maar voor mij
was toen nog geen plek gevonden.
Er werd overeengekomen dat ik naar
de Admiraal de Ruyterschool zou

gaan maar eerst moest er nog gezocht worden naar een internaat of

Joop Spier

kostouders waar ik kon verblijven. Dit
werd de familie Wolthoorn, die aan
de Veemarktstaat woonde, vlak bij
12

de Bonte Brug. Als kind werd je toen
niet gevraagd of je dat leuk vond. Het
ging gewoon gebeuren, punt uit.”
MATTENKLOPPERS EN LINIALEN

“De eerste tijd heb ik veel gehuild
want je werd natuurlijk van je ouders
gescheiden, maar na verloop van tijd
ging het beter en leerde ik vriendjes
kennen. Bij het gastgezin verbleven
nog twee jongens. Dat waren wat
oudere schipperskinderen die op
dezelfde school zaten. Ik was in die
tijd nogal een baasje dat zich niet
op zijn kop liet zitten. Mijn ouders
zeiden tegen de gastouders dat zij
best een tik mochten uitdelen als ik
niet wilde luisteren. Dit gebeurde dan
ook wel eens. Soms werd ik met de
mattenkopper op mijn billen geslagen
of moest ik zonder eten naar bed.
Achteraf gezien ben ik er niet minder van geworden. Ik heb later zelfs
grote bewondering gekregen voor de
manier waarop ze ons toen hebben
begeleid.
Op school begon ik in de 1ste klas
bij juf Visser. Daarna volgde meester Hiemstra, die nog wel eens een
tik met een liniaaltje uitdeelde. De
schooltijden waren destijds van 09:00

tot 18:00 uur. Je bleef de hele dag op
school en kreeg dan tijdens het overblijven een halve liter melk. Soms
moest ik wel eens nablijven omdat
ik te lui was of had gevochten. Dan
kreeg je bij thuiskomst ook nog eens
een draai om je oren.

de trein halen en bracht mij na zes
weken ook weer terug. Die reis duurde ongeveer vier uur. Auto’s zag je
toen nog niet zoveel en mijn ouders
hadden er niet een. Als ik weer terug
moest zaten wij allebei te huilen,
maar zodra ik weer in Groningen was

Joop Spier (rechts) met broer

In de klas zaten de jongens en meisjes door elkaar op tweepersoonsbankjes achter een soort lessenaar.
Wij schreven met een potlood of
een kroontjespen met inkt. Als linkshandig kind werd ik gedwongen om
rechtshandig te schrijven, dat was in
die tijd verplicht. Dit is er zo ingebakken dat ik nu nog steeds met rechts
schrijf, terwijl ik andere dingen wel
met links doe. Als ik naar school ging
liep ik altijd via de Veemarkt, dat was
mijn speelplek. Tijdens een onbezonnen actie ben ik daar nog eens een
voortand kwijtgeraakt, dat kan ik mij
nog heel goed herinneren. En als er
op dinsdag gehandeld werd ging ik
met vriendjes de cafés in om sigarenbandjes en lege sigarettendoosjes te
verzamelen om mee te kwartetten.
Je had in die tijd rond de Veemarkt
heel veel gelegenheidscafés die alleen tijdens de handel open waren.“
ZOMERVAKANTIES

“Na ongeveer een half jaar veranderden mijn ouders van vaartuig waardoor ze hoofdzakelijk in Duitsland en
zuidwest Nederland verbleven. Door
de grote afstand zag ik ze alleen
in de zomervakantie. Mijn moeder
kwam mij dan vanuit Rotterdam met

en mijn vriendjes zag, ging ik lekker
spelen op de Veemarkt en was het

zeiden dat ik in Utrecht moest overstappen en dat tante of oom (mijn
kostouders) mij van het station in
Groningen zouden halen. Er werd in
de borstzak van mijn jasje honderd
gulden gestopt en deze werd dichtgenaaid; dit was het kostgeld voor
mijn kostouders. Er is ook een jaar
geweest dat ik niet naar mijn ouders kon omdat ik net voor de grote
vakantie een zware longontsteking
kreeg. Mijn kostouders hebben mij
destijds verzorgd waardoor ze ook
nergens heen konden. Later hebben
mijn ouders het goedgemaakt. Mijn
kostouders zijn het jaar erop tijdens
de vakantie met ons meegevaren
naar Würzburg in Duitsland en terug.
Dat was voor hen een onvergetelijke
reis. Uiteindelijk heb ik vijf jaar op de
Admiraal de Ruyterschool gezeten.
Daarna heb ik nog tien jaar samen
met mijn ouders gevaren, zo heb ik
weer wat ingehaald van de tijd dat ik
ze noodgedwongen moest missen.
Mijn kostouders heb ik helaas nooit
meer gezien maar zij waren destijds
ook al in de 70. De overgang terug
naar mijn ouders was dus net zo abrupt als mijn vertrek. Hoewel mijn

Schippersschool Veemarktstraat en Bonte Brug (foto RHC Groninger Archieven)

huilen over. Wanneer mijn moeder
dan weer naar Rotterdam moest, had
ik eigenlijk al geen aandacht meer
voor haar.

jeugd in de Oosterpoort niet altijd
makkelijk is geweest, bewaar ik er
toch goede herinneringen aan. Het
was een mooie tijd!”

Toen ik tien jaar was konden mijn
ouders mij niet naar Groningen brengen en werd ik op de trein gezet op
het Maasstation in Rotterdam. Ze

Joop Spier
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(geredigeerd door Carolina van der
Lande)
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Vormgeving Evelien Brak
Borgmanschool groep 5A

NIEUWE JONGERENWERKER RIVIERENBUURT / OOSTERPOORT
Hallo, ik ben Hobbe Hollands en ik ben sinds 1 december 2016 jongerenwerker bij WIJ Rivierenbuurt. Ik werk vanuit het Talmahuis maar ben er
voor alle wijken die het WIJ team bedient, dus ook de Oosterpoort.
Daarnaast zal ik ook ambulant werken en rondlopen door de wijken. Ik
zal me bezighouden met jongeren die
vragen hebben, iets willen organiseren of die gewoon eens willen praten

over verschillende dingen. Daarnaast
ben ik natuurlijk ook bereikbaar voor
ouders, buurtbewoners en organisaties die iets willen met jongeren. Ik
woon al 29 jaar in de stad dus ken de

wijken goed maar ben altijd op zoek
naar nieuwe contacten om te zorgen
voor mooie samenwerkingsverbanden tussen jongeren en volwassenen. Je kunt mij bereiken per mail
op hobbe.hollands@wij.groningen.nl
daarnaast kun je bellen of appen op
mijn werk nummer: 0613074111.

FYSIOCOMPLEET 5 JAAR IN OOSTERPOORT!
Jaren geleden wilde Jack Huls de HTS doen maar tijdens de open dag
vond hij deze richting toch te theoretisch. Een familielid dat werkzaam
was als fysiotherapeute, nodigde hem uit met haar mee te lopen in de
praktijk. Een schot in de roos. Op zijn 19e begon hij de opleiding in Groningen en hij heeft er nooit spijt van gehad. Nu, op zijn 56e, vertelt hij
over deze juiste keus. Het vak van fysiotherapeut heeft hem veel meer
gebracht dan hij kon voorzien.
FEESTJE FYSIOCOMPLEET

Tot zijn eigen verrassing constateert
hij dat hij ‘vanaf februari dit jaar!’
al vijf jaar praktijk houdt aan de
Meeuwerderweg 2, naast zijn werk
als fysiotherapeut in het voormalige
Talmahuis en in het Gezondheidscentrum in Paterswolde.
ZWAAR EN MOOI VAK

Bezig was en blijft Jack, zolang zijn
eigen lichaam het toelaat. Als fysiotherapeut ben je veel fysiek bezig,
met name de handen kunnen onder
het werk gaan lijden. Met Jack gaat
dit gelukkig prima en dat komt hem
heel goed uit. Hij wil namelijk zo
lang mogelijk blijven werken. Blijven
opbouwen, vernieuwen, verdiepen,
cursussen volgen. Met als uiteindelijk doel zoveel mogelijk mensen zo
goed mogelijk te behandelen.
EVEN ‘OUT OF THE BOX’ GRIEZELEN

Er staan interessante en ietwat
griezelige folders in de kast van de
wachtkamer over nieuwe behandelingen. ‘Dry Needling’ lijkt net zoiets als
acupunctuur maar dat is het dus helemaal niet. Enige overeenkomst zijn
de naaldjes. Een spiergroep wordt
a.h.w. wakker gemaakt door een
naaldje en dat kan uiteindelijk veel
klachten verhelpen. Ook eng lijkt,
-de naam alleen al-: ‘shockwave’. Dit
doet Jack met een apparaat waarbij

krachtige pulsen aan een zieke spier
worden toegediend. Het ziet er enger
uit dan het voelt (ik spreek uit ervaring) en het levert goede dingen op.
Zoals betere doorbloeding, genezing,
verlichting. Studenten komen vooral
langs met nek- en schouderklachten,
direct te relateren aan veelvuldig
achter pc en mobiel
zitten. Regelmatig
bewegen of staand
werken achter je pc
kunnen de oplossing
zijn.

huis kan mogelijk worden voorkomen
middels een goede behandeling. Jubileumaanbieding van Jack: een kort
intakegesprek is tijdelijk kosteloos.
Wij feliciteren Fysiocompleet met
het jubileum en wensen Jack en zijn
praktijk nog vele mooie jaren met
goede resultaten voor onze Oosterpoorters toe!
website: www.fysiocompleet.nl telefoonnummer: 050-3641922.
AvdB

VRIJBLIJVEND
AANMELDEN

Iedereen is hartelijk
welkom bij Fysiocompleet, je kan je via de
mail of telefoon aanmelden. Soms zitten
mensen al jarenlang
met klachten die
maar niet over gaan.
Jack beschouwt het
als een uitdaging
deze klachten in kaart
te brengen en zoveel
mogelijk te verbeteren. De praktijk heeft
alle tools, specialisten
en ervaring in huis,
dat is me inmiddels
wel duidelijk. En de
gang naar het zieken16

Jack Huls van FysioCompleet (foto AvdB)

CRYPTOFILIPPINE 36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vrolijke ankerplaats. (9)
Manoeuvreerruimte. (8)
Anker. (11)
Hierdoor wordt juwelenroof een
stuk gemakkelijker. (8)
Hedonisme. (12)
Verkoopt hij dekbedden en
scheepjeswol? (6)
Met vloed in je (te) korte broek.
(9)
Waterplant. (5)
Op ’t nippertje in Lewenborg. (7)
Sullige schipper. (6)
Hoewel hij hem er aan boord
insteekt... (9)
… en hij er alleen maar aanhangt.. (8)
... waren ze toch, samen met hun
wijven, welkom op zijn schip. (5)
Varende familie van 11 en 12. (9)
Hij heeft een brugfunctie. (8)
Langlaufski. (9)
Dus buiten lekker rustig aan. (11)
Drinkgeld in een sloep. (6)
Stoel voor de fokkenist. (8)
Glaasje voor de kapitein. (4+5)
Hier moet je aanleg voor hebben.
(7)
Het water staat hem tot de lippen.
(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 5 februari 2017 binnen zijn bij
de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 36. 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 35
– Mediacentrale
1. Verslaggever 2. Weerbericht
3. Bedrijven 4. Deuntje 5. Lopend
vuur 6. Mediator 7. Prinsenhof
8. Actualiteit 9. Waar 10. Noord Sport
11. Alle 50 goud 12. Omroepbaas
13. Sneeuw 14. Redacteur 15. Uitzendkracht 16. Ondertiteling 17. Kabelbaan 18. Nieuwsbron 19. Flexwerker 20. Haarstudio.
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De oplossing is: GEEN NIEUWS
GOED NIEUWS. De winnaar is
Janny Freese van de Boumaboulevard. Gefeliciteerd!
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WAT IS ER NOU LEUKER DAN SAMEN DELEN?
Stel, je hebt een eigen auto voor de deur staan, maar je gaat meestal
op de fiets of met de trein naar je werk. De auto staat er de helft van de
tijd dus maar wat te staan en je voelt je een beetje schuldig, want is het
hebben van een auto niet een beetje decadent als je ‘m zo weinig gebruikt....?

MOGELIJKHEDEN ROND AUTODELEN
Een eigen autodeelgroep: je deelt je auto
met een groep bekenden. Het is dan
belangrijk dat alles goed geregeld is. De
Vereniging voor Gedeeld Autogebruik helpt
bij het opzetten van een eigen autodeel-

Dit ondervond
Eva Noort, een
dertiger die
woont in de
Kwintlaan in de
Oosterpoort.
Voor de deur
staat een kek
zwart VW-tje
die ze verhuurt
via mywheels.
nl

groep. Het is een non-profit organisatie en
je kunt bij ze terecht voor:
•

een autodeelverzekering waarbij het
is toegestaan dat anderen je auto
gebruiken en je no-claim beschermd
blijft;

•

een parkeerregeling voor een extra
vergunning

•

een voorbeeldcontract

Je kunt lid worden van de vereniging voor
€ 20,- per jaar, op hun site deelauto.nl vind
je meer info.

Ik vraag haar
hoe het delen
van haar auto
haar bevalt en
Eva vertelt: “Ik
vind het verhuren van mijn
auto erg leuk,
je ontmoet
andere mensen en de auto
wordt nuttig
gebruikt. Het
is een win-win
situatie. Een
Eva Noort deelt haar auto via MyWheels (foto Annemiek Vos)
huurder heeft
voor weinig
geld een auto
en mij levert het ook wat op. Je wordt met de verhuurder. Via de site wordt
er niet rijk van, maar het is toch
er automatisch een formulier geleuker dan een werkloze auto voor
maakt dat je uitprint en dat beide parde deur!
tijen ondertekenen. De auto is dan
allrisk verzekerd door MyWheels en
We pakken de iPad en rekenen
ook de afrekening gaat automatisch
eens terug wat een ‘klant’ nou heeft
via de site. Kortom super gemakkelijk
betaald voor een ritje. Klant X heeft
en betrouwbaar!”
de auto gehuurd voor een rit van 144
km. Hiervoor heeft ze 36,28 betaald
Eva heeft hiermee nog nooit een
en dat is inclusief verzekering, benslechte ervaring gehad. Haar auto
zine en afschrijving, kortom de hele
wordt gemiddeld een keer per maand
bups.
verhuurd, maar het is ook wel eens
gebeurd dat iemand de auto een hele
”En het is heel gemakkelijk, vertelt
week had. “Dat was iemand uit de
Eva, je schrijft je in op de site en berandstad die hier een klus had, die
paalt wat je voor je auto hebben wilt.
huurde een huis via Airbnb en een
Als iemand je auto wil huren krijg je
auto via MyWheels”, ideaal toch?
een mail via MyWheels. Die accepteer je dan en je maakt een afspraak
Annemiek Vos
19

Deelauto via een organisatie: bekend is
Greenwheels, maar er is ook MyWheels
e.a. Zij bezitten auto’s in heel Nederland. Je
hebt hiervoor een abonnement nodig en de
auto kun je vaak met een chipkaart openen
zodat je meteen op weg kunt.
Particulier autodelen: je huurt een deelauto
van een particulier, of stelt je eigen auto
beschikbaar.
Dit wordt peer-2-peer carsharing genoemd.
Je kunt dit doen via MyWheels en SnappCar. Zij zorgen dat de auto tijdens een rit
allrisk verzekerd is. Websites: mywheels.nl
en snappcar.nl
MyWheels heeft dus eigen deelauto’s én
biedt auto’s aan van particulieren. Wat de
voordeligste mogelijkheid is, hangt af van
allerlei factoren.
De Consumentenbond en Kassa hebben
hier onderzoek naar gedaan en MyWheels
kwam voor de meeste ritten het voordeligst
uit.
Een erg handige website is: ritjeweg.nl. Op
deze website kun je je postcode invoeren
en dan krijg je alle mogelijkheden bij jou in
de buurt en ook nog een prijsvergelijking!
Nog een site met veel informatie is: autodelen.info, ook op de site van de ANWB is info
te vinden over autodelen.
Mathilda van der Meulen
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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 Maarten
Andriol (28) op de hoek van de Oosterweg en de Blekerslaan.
In het appartement van Andriol hebben veel Oosterpoorters
voetstappen liggen; hij woont op de plek waar voorheen kopieerwinkel Copy Systems zat. “In het begin hing dat bord nog
aan de gevel. Het is drie keer gebeurd dat ik hier zat te studeren en dat er opeens iemand bij mij in de kamer stond rond te
kijken, in de veronderstelling dat er nog steeds gekopieerd kon
worden.”
Maarten studeert fiscaal recht aan de
Hanzehogeschool, is bezig aan een
pre-master fiscaal recht aan de Rug
en werkt aan zijn afstudeeronderzoek
bij het Ministerie van Financiën. “Mijn
onderzoek richt zich op de mogelijkheden van informatiegestuurd
toezicht bij de Belastingdienst. Met
informatiegestuurd toezicht wordt het
koppelen van allerlei gegevens uit
diverse bestanden bedoeld. Daarmee kun je onregelmatigheden snel
achterhalen. Ik kijk naar de relatie
tussen die manier van werken en de
regels op het gebied van privacy.”
Naast zijn studie is Maarten politiek
actief. “Ik was tot voor kort voorzitter van de een landelijke werkgroep
sociale en economische zaken en
financiën van het CDJA, de jongerentak van het CDA. Nog maar onlangs
ben ik overgestapt naar D66, ik heb
hier net de papieren binnen van mijn
aanmelding voor D66 Groningen. Ik
ben van plan om me actief in te zetten voor deze partij.”
HOE LANG WOON JE HIER?

“Vanaf oktober 2015. Hiervoor
woonde ik aan de Westerhaven. Mijn
drie zussen wonen in de Van Julsinghastraat, zo kende ik deze wijk en ik
wilde hier ook wel graag wonen. Toen
zag ik op dit pand een aankondiging
hangen dat er studio’s in kwamen.
Daar heb ik me voor aangemeld. En
het is ook een prima plek, alleen is
dit pand wel behoorlijk gehorig, dat is
echt een minpunt.”
HEB JE VEEL IN HUIS GEKLUST?

“Nee, het was allemaal net aangepast en verbouwd, dus ik kon er zo
in.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS
VAN DEZE PLEK?

“Ik weet dat hier de kopieerwinkel zat. En dat de
eigenaars hierboven woonden. Verder niet.”
WAAROM WILDE JE GRAAG
IN DE OOSTERPOORT
WONEN?

“Het leek me een gezellige buurt, vooral ook door
de gemixte samenstelling
van de bewoners. En in dit
stukje van de buurt klopt
dat. Hier kennen de mensen elkaar en ik heb dan
ook regelmatig contact met
de buren hiertegenover en
hiernaast. En ook wel met
de mensen in dit appartementencomplex.”
MIS JE OOK WAT IN DE
WIJK?

“Het is een vrij complete
buurt. Eigenlijk alles is er
wel. Een goede drogist zou
makkelijk zijn, maar dat is
het enige dat me nu te binnen schiet.”
BLIJF JE HIER NOG LANG
WONEN?

“Nee, dat denk ik niet. Ik
hoop wel in de wijk te kunnen blijven wonen. Maar
eigenlijk weet ik niet eens
of ik in Groningen blijf, dat
is nu lastig in te schatten.”
MvdF

Maarten Andriol (foto MvdF)
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

“Ik ben niet ziek, maar ik voel me niet gezond.”

formulier op http://ihbv.nl/evenementen met
online betaling via iDEAL. Na betaling krijgt u

Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM
PARTY, van 17.00 uur tot 21.00 uur m.m.v.

U neemt een kijkje in de keuken van de

een bevestiging van uw aanmelding en bent

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

acupuncturist en de volgende onderwerpen

u dus zeker van uw plaats. Meer informatie:

die de pauzes vult met African roots en in de

komen aan bod: wat is acupunctuur en hoe

administratie@ihbv.nl.

achterzaal kunt U heerlijk Afrikaans eten voor

werkt het; hoe komt een acupuncturist tot

slechts 5 euro. Iedere zondagmiddag dansen,

een diagnose; het verschil tussen reguliere

KINDERACTIVITEITEN POORTERSHOES

eten en drinken en spelen en zingen, in de

geneeskunde en acupunctuur; het belang van

In 2017 beginnen er weer een aantal leuke

Kroeg van Klaas. Aanvang 17.00 uur, toegang

voeding, leefstijl en stresshantering in relatie

kinderactiviteiten bij het Poortershoes.

gratis.

tot gezondheid en acupunctuur; de samenhang van spijsverteringsklachten met klachten

KINDERKOOR

Dinsdag 24 januari Kroeg van Klaas Pop-

elders in het lichaam; het verband tussen

Op dinsdagmiddag (kinderen uit groep 3, 4 en

quiz. Een muziekquiz met vragen evenredig

spijsverteringsklachten en problemen met de

5) en donderdagmiddag (kinderen uit groep 6,

verdeeld over alle decennia van de popmuziek

geest.

7 en 8) is er een kinderkoor begeleid door het
studenten van het conservatorium.

van de jaren ‘50 tot nu. De popquiz wordt iedere keer door andere quizdeelnemers gemaakt.

Praktische informatie: donderdagavond 2

Er wordt veel gebruik gemaakt van beeld-

februari 20:00 uur. Plaats: buurtcentrum

materiaal en geluidsfragmenten. Deze keer

Poortershoes, Oosterweg 13, Groningen.

wordt de quiz samengesteld en gepresenteerd

Kosten: gratis. Opgeven: bij Irmgard Borchers

door: José Cutileiro en Marc Knip. Teams tot

tel. 0613287466 of mail info@irmgardacupunc-

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

tuur.nl

TECHNIKA 10

De lezing duurt ongeveer 1 uur, tot slot is er

derdagmiddag 2 maart tot 20 april de cursus

alle ruimte om vragen te stellen.

Technika 10 . In deze cursus leer je te werken

Tijd: 14.15-15.15 uur. Kosten: € 1 per keer.

Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er op don-

Opgave via email: kroegvanklaasquiz@gmail.
com. Aanvang 20.00 uur.

Lokatie: speellokaal Borgmanschool

met verschillende materialen en gereedschap-

Zaterdag 28 Januari THE UNITED KINKSDOM
plus tribute The Kinks Are The Village Green

HOOGSENSITIVITEIT, LAST OF LUST?

Preservation Society by Arnold Voerman, Lou

Voor zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitivi-

Leeuw, Eddy Korma en Louis Prummel Kinks-

teit geldt dat ze als last of lust ervaren kunnen

coverband. Aanvang 22.30 uur. Toegang gratis

worden. Tijdens een ontmoetingsavond gaan

pen.
Tijd: 14.30-15.30 uur. Kosten: € 7,50

we het persoonlijkheidskenmerk hoogsensiti-

KOOKWORKSHOP

SPEELTUINVERENIGING

viteit nader verkennen. Dit doen we interactief.

Voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 start op

Iedere maandag klaverjassen en sjoelen, aan-

Vanuit een wetenschappelijk kader zullen we

vrijdagmiddag 20 januari de kookworkshop.

vang 20.00 uur. Iedere dinsdag tafeltennissen,

allereerst de misverstanden over en de ken-

Samen hartige en zoete traktaties maken die

aanvang 20.00 uur.

merken van hoogsensitiviteit bespreken. Naar

ook nog lekker en gezond zijn!

aanleiding van persoonlijke ervaringen gaan
Iedere laatste dinsdag van de maand creatieve

we vervolgens met elkaar onderzoeken wat de

club, aanvang 20.00 uur. Iedere eerste woens-

lasten en de lusten kunnen zijn.

Tijd: 14.30-16.00 uur. Kosten: € 10
KINDERYOGA

dag van de maand Super BINGO, aanvang
20.00 uur. Bij voldoende deelname € 1550 aan

Plaats: het Hampshire Hotel – Radesingel 50.

prijzengeld.

27 januari 2017 19.30 uur tot 22.00 uur (met

Nog geen verdere informatie bekend.
BUURTOVERLEG

een pauze).

Het buurtoverleg vergadert iedere twee maan-

Iedere 1e donderdag van de maand Koppelkaarten, aanvang 20.00 uur. Kinderdisco, 14

Entree: € 17,50 per persoon, inclusief koffie

januari aanvang 18.45 tot 21.00 uur.

en thee. Overige consumpties zijn voor eigen
rekening. Aanmelden bij voorkeur via het web-

POORTERSHOES
LEZING ACUPUNCTUUR EN SPIJSVERTERING
Wist u dat veel vage of onbegrepen klachten
kunnen samenhangen met een verstoorde
spijsvertering? Heeft u vragen over uw eigen
gezondheid of herkent u zich in de volgende
opmerkingen, dan is deze lezing wat voor u:
“Ik heb al zes antibioticakuren gehad maar het
helpt niet, hoe komt dat?”
“Het zit tussen de oren.”
“Ik moet er maar mee zien te leren leven.”
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den in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur.
Eerstvolgende overleg: 23 januari 2017.
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