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FIDGET SPINNERS EN KOELKASTMAGNETEN

Het is de morning after. De dag na de jaarmarkt. Wat een gezelligheid. 
Fijne mensen. Op vorige jaarmarkten regende het soms door dekzei-
len heen. Stormde het. Moesten we op elke Oosterpoorter een steen 
leggen. Anders waaiden kranten in één ruk door via de Kroeg van 
Klaas naar garage Roggen. Gisteren niet. Prachtig weer. We hadden 
gelukkig stoepkrijt gekregen van WIJ-Groningen. Er waren koelkast-
magneetjes van Rudi en Ystvan.

Elk jaar komen oud-bewoners op deze dag terug naar de wijk. Vertellen ze 
ons waar ze vroeger hier hebben gewoond. En hoe lang. Dat ze de wijk 
wel missen. Dat ze nu ook prima wonen. Ruimer vaak. In Lewenborg. Dan 
slaat iemand hen op de schouder. Ook een oud bewoner. Acht jaar niet 
gezien. Wat voor sommigen Noorderzon is, is voor anderen de jaarmarkt. 

Lezers komen onze Oosterpoort quiz invullen. Sommigen schatten dat 
de Oosterpoort 20.000 inwoners heeft. Dat er 1.500 hondenbezitters zijn. 
Twee wijsneuzige meisjes uit groep zes van de Borgmanschool doen het 
veel beter. Terwijl ik hun net gekochte fidget spinner mag uitproberen vul-
len zij met serieuze koppies de vragen in. Alleen met die jaren 70 band 
(White Honey) hebben ze moeite. Toen waren ze er nog niet. Er komt een 
jong stel met een baby bij de kraam. Ze wonen net weer in de wijk. Daar 
zijn ze heel gelukkig mee. Ik snap dat. Vijf uur sluiten we. Er is bier bij het 
buurtcafé. 

Als we ’s avonds thuis komen, kijken we via Internet naar een magistraal 
optreden van Arcade Fire. Ze spelen in Beekse Bergen. Voor 25.000 man. 
Geweldig. Mensen in het publiek huilen om zoveel mooiigheid. Wat fijn 
om hiermee een geweldige dag af te sluiten. Mijn huisinstallatie overstemt 
het rumoer van de laatste gasten bij Merleyn. De Oosterpoorter gaat met 
vakantie. In september zijn we er weer. Dat ligt ook het nieuwe album van 
Arcade Fire in de winkel.

Klaas Kloosterman
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BUURTOVERLEG

In het tweemaandelijkse Buurt-
overleg worden onderwerpen 
besproken die te maken hebben 
met de Oosterpoort en omliggende 
wijken. Met een kort verslag hou-
den wij u op de hoogte van wat er 
zoal tijdens het overleg besproken 
werd. Maandag 22 mei kwamen de 
leden bijeen in het Poortershoes.

BEVOORRADING CULTUURCENTRUM 
OOSTERPOORT
Voor dit onderwerp zijn te gast: Henk 
Doesburg en Harry de Jonge van de 
gemeente Groningen. 

Al langere tijd leidt de bevoorrading 
van het cultuurcentrum tot problemen 
en irritatie bij zowel buurtbewoners 
als het cultuurcentrum zelf. Eigenlijk 
is er te weinig manoeuvreerruimte 
voor het vrachtverkeer dat goede-
ren moet brengen of halen bij de 
Oosterpoort. Doordat er sprake is 
van eenrichtingsverkeer in de Palm-
slag vanaf de Meeuwerderweg naar 
de Oosterweg zorgt het gepiep van 
achteruitrijdende vrachtwagens (vaak 
in de avonduren) voor geluidsover-
last in de omgeving. 

Voorgestelde oplossing door de 
gemeente: het deel van de Palmslag 
tussen de Oosterweg en de inrit naar 
het cultuurcentrum tweerichtingsver-
keer maken. Daardoor kan bestem-
mingsverkeer via de Oosterweg naar 
de inrit van het cultuurcentrum rijden 
zonder dat het nodig is achteruit in te 
steken in de Palmslag.

Hiervoor moeten de nodige aanpas-
singen worden gedaan in de directe 
omgeving. Zo zouden o.a. twee 
invalidenparkeerplaatsen kunnen 
worden vervangen door twee regu-
liere parkeerplaatsen. Aanwezige 
omwonenden wijzen erop dat de 
invalidenparkeerplaatsen niet weg-
gehaald kunnen worden. Er wonen 
in deze buurt drie personen met een 
invalidenkaart en dus zou er juist nog 
een plaats bij moeten. Omwonen-
den wijzen nog eens op de enorme 
parkeerdruk in dit deel van de wijk. 

’s Avonds is er geen plek meer te 
krijgen en visite kan niet in de buurt 
parkeren.

De voorgestelde maatregelen rond 
het cultuurcentrum worden verder 
toegelicht. De financiering van de 
plannen is helemaal rond. Het plan is 
al voorbesproken met de aannemer 
en is uitvoerbaar. Er zijn geen plan-
nen voor een informatieronde richting 
omwonenden. Afgesproken wordt dat 
er in ieder geval informatie wordt ge-
geven in de Oosterpoorter. Er is een 
stapeltje met informatie van de pre-
sentatie van vanavond beschikbaar 
om uit te delen aan omwonenden.

INNOVATIEWERKPLAATS 
COMMUNITY ART
Projectleider Chara Riala is uitgeno-
digd door het Buurtoverleg. Zij vertelt 
dat het doel van het project is om 
studenten van de Hanzehogeschool, 
met name die van het Prins Claus 
Conservatorium, meer in contact te 
brengen met buurtbewoners. Denk 
bijvoorbeeld aan huiskamerconcer-
ten, maar ook aan projecten die de 
studenten doen met kinderen van de 
Borgmanschool. Een belangrijke rol 
in het project speelt de internationa-
lisering. 

Zowel de Nederlandse als de buiten-
landse studenten moeten in contact 
komen met de wijkbewoners. Voor 
het onderzoek naar de contacten 
met de buurt vraagt Chara om sug-
gesties, mensen en feedback. Er is 
al een verbinding met het Poorters-
hoes, via Janny Ensing. Ideeën voor 
leuke projecten in de Oosterpoort? 
Mail met chara.riala@gmail.com

VERZOEK FINANCIËLE BIJDRAGE 
BARKMOLENSTRAAT
Het buurtoverleg besluit 250 euro toe 
te kennen aan het project dat tot doel 
heeft om op een braakliggend terrein 
aan de Barkmolenstraat vier varkens 
te huisvesten. De initiatiefnemers wil-
len zo buurtbewoners dichter bij het 
dier en de biologische vleesproductie 
brengen. De dieren worden verzorgd 
door de eigenaar en de buurt. Zie 
pagina 16 voor een verslag.

VERZOEK FINANCIËLE BIJDRAGE 
STERREBOS LIVE
De concerten van Sterrebos Live 
worden door veel bewoners van de 
Oosterpoort bezocht. De aanvraag 
van de organisatie voor een bijdrage 
van 700 euro wordt voor dit jaar 
toegekend. 

GROFVUILCONTAINER
Eens per jaar kan een grofvuil-
container worden geplaatst in de 
Oosterpoort. Bewoners kunnen hier 
dan hun grofvuil deponeren. Voor-
waarde voor plaatsing is dat het 
initiatief moet uitgaan van bewoners 
of het buurtoverleg.

ANDERE PUNTEN / MEDEDELINGEN
Er komt toch een fietstunnel bij de 
Papiermolen.

Er komt een inloopdag in het Poor-
tershoes over de ringwegplannen en 
de Griffeweg.

Wilt u ook eens bij het buurtoverleg 
aanschuiven, dan bent u van harte 
welkom. De volgende vergadering is 
op 25 september om 20.00 uur in het 
Poortershoes.

CRYPTOFILIPPINE

Vorige maand leverde Luuk 
Verpalen alweer zijn veertigste 
‘Cryptofilippine’ aan voor de 
Oosterpoorter. Hij heeft vele fans 
die maandelijks ongeduldig voor 
de brievenbus zitten te wachten 
tot de krant op de mat valt. Twee 
reacties.

Tafeltennisclub ‘de Oosterpoort’: 
“Dinsdag is onze tafeltennisdag, 
maar als de Oosterpoorter er ligt 
wordt er door de spelers druk gepuz-
zeld en is tafeltennissen een bijzaak. 
Harm, Marcel, Frank en Anja hebben 
de crypto samen opgelost.”

Rudy Lentze: “Meteen opgelost na 
bezorging. Erg leuk weer deze keer!” 

Op naar Cryptofilippine nr. 50 Luuk!

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
met
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TWEE KAPITEINS OP ÉÉN 
POORTERSHOES
Het is eind 2015 als het al een tijdje rommelt in het Poortershoes. Een 
van de problemen is dat de financiën van het buurtcentrum niet op orde 
zijn. Het bestuur is van mening dat er onvoldoende kwaliteit wordt gele-
verd door Werkpro, de stichting die betaalde krachten levert. Pogingen 
tot verbetering leiden tot een onwerkbare sfeer waarin diverse partijen 
lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. 

Het is voor alle betrokkenen een 
nare, pijnlijke kwestie. Net als de 
betrokken bestuursleden draagt de 
redactie van de wijkkrant het Poor-
tershoes een warm hart toe. Wij 
hebben het wijkcentrum niet verder 
willen schaden door vroegtijdige 
berichtgeving. Nu er echter in diverse 
media berichten verschijnen over de 
bestuurscrisis bij het Poortershoes, 
voelen wij de behoefte om in grote 
lijnen de gebeurtenissen op een rijtje 
te zetten. 

DEEL BESTUUR TREEDT TERUG
Omdat de relatie tussen het bestuur 
en Werkpro niet verbetert, belt be-
stuursvoorzitter Jaap Bakkelo in janu-
ari 2016 met de medebestuursleden 
om te zeggen dat hij terugtreedt. Drie 
van de vier overige bestuursleden 
geven aan dat zij dan ook opstap-
pen. Voor bestuurslid Els Gerritsma 
komt dit echter als een donderslag 
bij heldere hemel. Zij neemt als enig 
bestuurslid geen ontslag. Op 20 
januari 2016 mailt Bakkelo alle be-
stuursleden en de gemeente dat hij 
en drie andere bestuursleden opstap-
pen. Hij geeft als reden dat Werkpro 
onvoldoende kwaliteit levert en dat 
er een verschil van mening is over 
taken, bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden tussen Werkpro, zakelijk 
leider, beheerder en bestuur. 

TWEE BESTUREN
De volgende dag heeft de gemeente 
een gesprek met Bakkelo en een an-
der teruggetreden bestuurslid. Bak-
kelo mailt hierover aan alle bestuurs-
leden en met cc aan de gemeente. 
Hij schrijft dat hij en drie andere 
bestuursleden terugtreden als de 

relatie met Werkpro blijft bestaan. Als 
het bestuur zelf medewerkers mag 
aanstellen kunnen de teruggetreden 
bestuursleden hun besluit herover-
wegen. Volgens de mail is afgespro-
ken (in het gesprek, red.) dat de vier 
teruggetreden bestuursleden thans 
demissionair bestuurslid zijn. 

Gerritsma is het niet eens met deze 
gang van zaken. Zij beroept zich op 
de statuten van het Poortershoes. 
Daarin staat dat bestuursleden 
schriftelijk moeten opzeggen bij de 
andere bestuursleden. De gemeente 
speelt hierin geen rol. Voor Gerritsma 
is duidelijk dat er bij haar schriftelijk 
is opgezegd met de mail van 20 janu-
ari. En eenmaal afgetreden bestuurs-
leden kunnen niet zelf beslissen dat 
ze weer lid zijn van het bestuur. Ger-
ritsma beschouwt zichzelf daarmee 
als enig overgebleven bestuurslid 
dat nieuwe bestuursleden zal gaan 
werven. Zo ontstaan er twee partijen 
die zichzelf als rechtmatig bestuur 
beschouwen: het is groep Bakkelo 
versus groep Gerritsma. 

GEMEENTE ONDERZOEKT
Voor de gemeente is het nu ondui-
delijk welk bestuur aanspreekpunt is. 
Lastig, want als subsidieverstrekker 
wil zij weten met wie zij zaken doet. 
Meerdere bemiddelingspogingen 
leiden niet tot een werkbare situatie. 
Daarom laat de gemeente haar jurist 
onderzoek doen naar de rechtmatig-
heid van de verschillende bestuurs-
leden (c.q. personen die dat claimen 
te zijn). Conclusie van de gemeente-
lijke jurist is dat de vier van Bakkelo 
inderdaad zijn afgetreden, maar er 
is nog meer aan de hand. Zo is niet 

iedere benoeming terug te vinden 
in de notulen, zit Bakkelo er al tien 
jaar (statutair max. zes jaar) en staan 
niet alle bestuursleden ingeschreven 
bij de kamer van koophandel. Dat 
laatste geldt ook voor Gerritsma. 
Volgens de gemeente is geen van 
de personen die claimen bestuurslid 
te zijn van het Poortershoes dus nog 
rechtmatig bestuurder. 

GEMEENTE BEMIDDELT
Om tot een oplossing te komen stelt 
de gemeente aan beide partijen voor 
om kandidaten aan te dragen die 
samen een nieuw bestuur kunnen 
vormen. Gerritsma draagt vier kan-
didaten aan. Groep Bakkelo levert 
geen nieuwe kandidaten. Wel wordt 
Gerritsma ontslagen en voorzitter 
Bakkelo vervangen. De nieuwe voor-
zitter is Jouke de Jong. Hij is reeds 
voorzitter van het BBOG, een belan-
genorganisatie waarbij besturen van 
een aantal buurthuizen (waaronder 
het Poortershoes) zijn aangesloten. 
Het plan van Groep Bakkelo is om 
op termijn nieuwe bestuurskandida-
ten te zoeken en dan zelf gefaseerd 
terugtreden. 

De gemeente vindt het niet construc-
tief en niet rechtmatig om het enige 
bestuurslid dat nooit haar bestuurs-
lidmaatschap heeft opgezegd te 
ontslaan. Ze stelt voor om De Jong 
te beschouwen als kandidaat die is 
aangedragen door groep Bakkelo. 
Samen met de kandidaten van Ger-
ritsma kan hij dan een nieuw bestuur 
kan vormen. Gezien het verleden 
is hiervoor echter bij beide groepen 
geen draagvlak. 

GEEN GEWENST RESULTAAT
Na de zomervakantie presenteert 
groep Bakkelo zich met de nieuwe 
voorzitter als bestuur van het Poor-
tershoes aan de buitenwereld. In die 
hoedanigheid wordt contact gezocht 
met het KCO (KoopCentrumOos-

REDACTIONEEL
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terpoort), het Buurtoverleg en met 
ons, de Oosterpoorter. Ondertussen 
doet Gerritsma functionele bestuurs-
werkzaamheden. Zij overlegt onder 
andere geregeld met de medewer-
kers van het Poortershoes. Op de 
opendag van het Poortershoes is 

zowel groep Gerritsma als groep 
Bakkelo vertegenwoordigd. Zo zijn 
er twee besturen actief, die beide 
beweren het rechtsgeldige bestuur te 
zijn. Voor de gemeente is nog steeds 
niet duidelijk met wie zij zaken moet 
doen. Omdat in haar ogen geen van 

beide besturen rechtsgeldig is, ziet zij 
nu nog maar twee mogelijkheden om 
uit de impasse te komen: of de sub-
sidie wordt ingetrokken, of de rechter 
moet er een uitspraak over doen.

NAAR DE RECHTER 
Omdat het intrekken van de subsi-
die grote gevolgen heeft voor het 
voortbestaan van het Poortershoes, 
kiest de gemeente voor de gang 
naar de rechtbank. Samengevat luidt 
het verzoek van de gemeente aan 
de rechter: volgens de gemeente is 
geen van de personen die claimen 
bestuurslid te zijn van het Poorters-
hoes nog rechtmatig bestuurder; wil 
de rechtbank een nieuw bestuur aan-
wijzen, bij voorkeur de kandidaten 
die al zijn voorgedragen door Ger-
ritsma. Op 5 december 2016 volgt de 
hoorzitting en op 3 maart 2017 doet 
de rechter uitspraak. Hij oordeelt dat 
de vier afgetreden bestuursleden 
inderdaad eind januari 2016 heb-
ben opgezegd en sindsdien geen 
bestuurslid meer zijn. Ze konden dus 
ook geen nieuwe voorzitter benoe-
men of Gerritsma ontslaan. Ger-
ritsma heeft nooit opgezegd en is als 
enig bestuurslid in functie gebleven. 
Zij is dus het enige bevoegde be-
stuurslid. De door haar aangedragen 
kandidaten worden door de rechter 
benoemd als bestuurslid. 

TERUG BIJ AF
Een duidelijke uitspraak, maar groep 
Bakkelo gaat op 2 juni in hoger be-
roep. Daarmee lijkt er voorlopig nog 
geen eind te komen aan de impasse. 
De rechterlijke uitspraak van 3 maart 
is namelijk niet ‘uitvoerbaar bij voor-
raad’. Dit betekent dat als iemand 
hoger beroep indient, er niet direct 
uitvoering hoeft te worden gegeven 
aan de uitspraak. De uitspraak wordt 
opgeschort. In dit geval betekent dit, 
dat het door de rechter aangewezen 
bestuur niet meer automatisch in 
functie is. Daarmee zijn we juridisch 
gezien weer terug bij de situatie van 
voor de rechtszaak: twee partijen die 
beide beweren het bestuur te zijn. 
Ondertussen houden de medewer-
kers van het Poortershoes het buurt-
centrum draaiende. En dat verdient 
een groot compliment!

Tekst en foto Redactie

UPDATE
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat het 

oude bestuur (groep Bakkelo) afziet van hoger beroep. Hiermee 

wordt de weg vrijgemaakt voor het nieuwe bestuur.
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Winkelpand Oosterweg 62 - hoek Warmoesstraat. In 1922 was hier manufacturenhandel De Maan gevestigd. Begin jaren ’80 werd het 
pand gekocht door gas- en elektrotechnisch bedrijf B.B. Groen dat het jarenlang als winkel en kantoor gebruikte. Sinds 2009 biedt 
het pand compleet ingerichte werkplekken aan ondernemers die de stap naar een eigen kantoor willen maken. Foto 1922: P. Kramer, 
Groninger Archieven, Foto 2017: EB. Heeft u een oude foto van een (voormalig) winkelpand? Mail of schrijf: oosterpoorter@gmail.com of 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen.

Oude PANDJES

PORTIEK 
WINSCHOTERDIEP
Het zomert zeer deze lente, de 
warmste sinds 1947 volgens het 
KNMI.

Iedere dag klimmen de zwalu-
wen hoger de warme blauwe 
lucht in, tot ze kleine stipjes 
zijn. Astrid volgt ze vanaf haar 
balkon waar de zon al weg-
gedraaid is. Kauwen vliegen 
over haar hoofd, mussen en 
mezen tjielpen en kwetteren 
in de heggen. Even later 
wordt het kindje van beneden 
naar bed gebracht, ze hoort 
de vader een prachtig 
slaapliedje uit zijn verre 
land zingen. 

Alle clichés over geluk 
wandelen door Astrids 
hoofd en ze voelt zich 
onwaarschijnlijk vredig. 
Even blijft het journaal met al 
haar aanslagen, oorlogen en 
misstanden ver weg. Sinds kort heeft 
ze een logeerduif op haar balkon aan 
de andere kant van het huis, een 

koerend exemplaar met glanzend 
paarse borst. ‘De huisduif’, noemt 
Juul hem. 

Chris is weg, zijn jaarlijkse tocht San-
tiago de Compostella doen. Gelou-
terd zal hij terugkomen verzekerde 

hij haar, als een pasgeboren baby. 
Astrid glimlacht. 

Astrid heeft haar huis gelouterd, de 
ergste plekken heeft ze 
schoongemaakt. Onder 
het fornuis, bij de vriezer 
en achter de plee, vooral, 

dat is belangrijk, op 
regelmatige basis. Nu 
de landelijke schoon-
maak nog, waar blijft 
die? Een fris en fruitig 
kabinet die wereldse 
en lokale kwesties het 
hoofd biedt. Maar nie-
mand ‘wil met elkaar’. 
Als onwillige tieners 
draaien ze om elkaar 

heen. Astrid heeft haar 
huis klaar en ze kijkt uit 
naar de komende periode. 
Nu het kabinet nog.

FEUILLETON AFLEVERING 7

1922 2017

Daniel Janse

(@nattesokken)
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Het moet een drukte van belang zijn geweest langs het Winschoterdiep, 
het water dat langs De Linie en tussen de Oosterpoortbuurt en de 
Meeuwen door naar de Oosterhaven loopt. Grote schepen varen tegen-
woordig via het Nieuwe Winschoterdiep richting Eemskanaal en van 
Starkenborghkanaal, maar tot de Tweede Wereldoorlog kwam al het 
scheepvaartverkeer uit de richting Winschoten en Hoogezand via het 
‘Oude’ Winschoterdiep de stad binnen. Langs de oevers was er sprake 
van grote bedrijvigheid. Er waren handelsondernemingen en scheeps-
werven gevestigd en er stonden enkele houtzaagmolens om de boom-
stammen te verwerken die via het diep naar de stad werden vervoerd. 

Na de aanleg van het Nieuwe Win-
schoterdiep nam het scheepvaartver-
keer door het Winschoterdiep sterk 
af. De doorvaart voor grote schepen 
werd helemaal gestremd toen in de 
jaren zestig van de vorige eeuw de 
zuidelijke ringweg werd aangelegd. 
Dwars door het Sterrebos en met 
een viaduct over het Winschoterdiep. 
Voor lokaal verkeer kwamen er be-
tonnen bruggen over het Winschoter-
diep ter hoogte van de Meeuwerder-
baan en de afrit van de ringweg. Alle 
bruggen over het Winschoterdiep zijn 

beweegbaar, maar bij de Meeuwe-
derbaan werd het alleen nog maar 
mogelijk om met kleine bootjes door 
het diep te varen – als je tenminste 
goed kon bukken. 

De plannen voor de nieuwe zuidelijke 
ringweg met een verdiepte ligging 
en een paar overkappingen leidden 
onherroepelijk tot de vraag wat er 
met het Winschoterdiep moest ge-
beuren. Ter hoogte van het diep zal 
de ringweg immers weer boven de 
grond komen. Aanvankelijk was het 

plan om het diep geheel af te dam-
men. Het water dat via het diep moet 
zal via een sifon, een ondergrondse 
buis onder de weg, van de ene naar 
de andere kant van de dam stromen. 
Inmiddels heeft de aannemerscombi-
natie aangegeven dat het mogelijk is 
het diep open te houden, waarbij het 
boven de ringweg een waterdiepte 
van zo’n 50 cm heeft. 

De initiatiefgroep ‘Winschoterdaip 
Open’ (en partners) zijn niet gechar-
meerd van deze oplossing. ‘Make-
laarswater’ noemt Jan Pieter Janse, 
oud schipper en oud woonschipbe-
woner, het. “Het lijkt leuk, maar het 
is alleen gemaakt voor de sier. Voor 
de waterhuishouding helpt het niet 
en wat je krijgt is eigenlijk een stuk 
vieze sloot met dood water dat nau-
welijks beweegt. Een ‘mallegat’.” De 
initiatiefgroep pleit er voor om recht 
te doen aan de historische beteke-
nis van dit stukje Stad: “De eerste 

Door het Winschoterdiep voeren grote schepen. Soms net te groot: in 1952 liep MS Binnenhaven vast in de Bontebrug 
(Foto Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven)

OUDE WINSCHOTERDAIP OPEN
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trekschuit in de provincie vertrok al 
in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw van Groningen richting Foxhol 
en verder. Het Winschoterdiep kende 
een grote bedrijvigheid. Wat verloren 
ging met de aanleg van de vaste 
bruggen kunnen we nu herstellen, nu 
er zo’n enorme operatie aan de gang 
is”. 
Johan Anneveldt, schipper en woon-
arkbewoner in Groningen, eveneens 
lid van de initiatiefgroep, is al jaren 
bezig met de plannen die er toe moe-
ten leiden dat het Winschoterdiep be-
vaarbaar blijft voor grotere schepen. 
Hij onderkent dat er twijfels zijn bij 
enkele van de woonbootbewoners. 
Zij zijn bang dat hun privacy er 
op achteruitgaat als er veel 
schepen door het diep 
varen. Bovendien 
verwachten 
ze dat 
er 

veel 
golfslag zal 
zijn van passeren-
de schepen. Anneveldt 
ziet daarvoor wel een oplossing: “De 
bruggen, zoals de Griffebrug en de 
brug bij het stadion, kunnen natuurlijk 
niet te vaak openstaan. Je moet dus 
een vorm van konvooivaart organise-
ren, waardoor de schepen ook niet te 
snel kunnen varen. Heel grote plat-
bodems kunnen natuurlijk beter via 
het Nieuwe Winschoterdiep varen. 
Waar het ons als initiatiefgroep om 
gaat is dat we willen voorkomen dat 
er opnieuw in de waterstad Gronin-
gen een onherstelbare historische 
fout wordt gemaakt. Je gooit een 400 
jaar oud kanaal dicht”. 

Een oplossing heeft de initiatiefgroep 
ook: Het kanaal een beetje verleg-
gen naar het westen. Je krijgt dan 
een breder stuk water, een ‘druppel’ 
en aan de westkant is die druppel 
1,50 tot 1,80 meter diep. Genoeg om 
jachten en bijvoorbeeld de rond-
vaartboot door te laten. Frits Uijen, 
kapitein van rondvaartbedrijf Kool en 
havenmeester van de Oosterhaven 
Christa Beuker zijn dan ook enthou-
siast over het plan, vertellen ze in 
het Dagblad van het Noorden. “En 
ik heb mensen gesproken die hier al 
jaren wonen die het geweldig vinden 
als de scheepvaart terugkomt”, zegt 

Johan Anneveldt. Jan Pieter 
Janse: “Je moet je voorstellen wat 
een levendige plek dit wordt, het 
Zuiderpark op de tunnel wordt iets 
kleiner maar krijgt er een prachtige 
levendige kanaaloever voor terug”. 
De provincie Groningen ziet het plan 
niet zitten. “Te duur en planologisch 
niet haalbaar”, laat de provincie in 
het Dagblad weten. De initiatiefgroep 
is het daar niet mee eens: “Natuurlijk 
kost het geld, maar binnen het totale 
budget stelt het bedrag niet veel voor 
en kan er een prachtig plan gereali-
seerd worden. En planologisch? We 
hebben al laten zien dat de plan-

nen passen binnen de vastgestelde 
kaders. De provincie wil niets meer 
veranderen uit angst voor nieuwe 
procedurele obstakels. Maar een 
echt goed onderzoek naar de haal-
baarheid is er niet geweest”. 

De initiatiefgroep hoopt dat veel 
omwonenden zich achter het plan 
voor ‘de Druppel’ zullen scharen en 
gezamenlijk druk zullen uitoefenen 
om de bestaande plannen aangepast 
te krijgen. Op de website http://www.
oudewinschoterdaipopen.nl is veel 
achtergrondinformatie te vinden. Wie 
zich actief wil inzetten voor het open 
houden van het Winschoterdiep kan 

contact opnemen 
met de initi-

atief-

groep: janneveldt@hotmail.
com.Intussen is initiatiefnemer Jan 
Pieter Janse informatie aan het 
verzamelen voor een uitgave over 
de geschiedenis van het Winschoter-
diep. Anekdotes en vooral foto’s en 
verhalen van mensen die op of aan 
het Winschoterdiep gewoond hebben 
zijn welkom, evenals herinneringen 
van andere Oosterpoorters aan het 
diep. 

Contactadres is janpieter@janse44.nl 
 
Gino Huiskes

Illustratie ‘de 
Druppel’ van 

Initiatiefgroep Oude 
Winschoterdaip 

Open door Bureau 
de Maten te 

Groningen 
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DE HISTORIE VAN HET OUDSTE CAFÉ VAN DE OOSTERPOORT
“Wisten jullie dat café Dijkman al bijna 140 jaar bestaat?”, vroeg een re-
dactielid tijdens de afgelopen vergadering. Dat leek ons allemaal nogal 
onwaarschijnlijk. “Misschien heb je het verkeerd verstaan en moet het 
40 jaar zijn”, opperde een van ons. Er waren zelf redactieleden die ver-
baasd waren dát het nog bestaat. Hoe dan ook, dat het café al heel lang 
bestaat en wij er nooit veel aandacht aan hebben besteed, is een feit. 
Reden genoeg voor de Oosterpoorter om de uitbater eens aan de tand 
te voelen over de geschiedenis en toekomst van dit opmerkelijke buurt-
cafeetje. 

Ik ontmoet Ronold Jacobs op een 
zonnige vrijdagmiddag in zijn eigen 
café in de Oliemulderstraat. Het 
pand waarin het is gevestigd is een 
van de laatste originele elementen 
in deze straat, die verder vooral uit 
nieuwbouw bestaat. Het interieur 
doet inderdaad denken aan lang 

vervlogen tijden, met oude foto’s en 
trofeeën aan de wand, en tafeltjes 
met kleedjes erop. Zelfs de recent 
gecreëerde rookruimte past naadloos 
in deze sfeer; je zou haast denken 
dat het altijd zo is geweest. Hoewel 
het café net open is, druppelen de 
eerste klanten al binnen. Het is dui-
delijk dat iedereen elkaar hier door 
en door kent. 

OUDSTE CAFÉ VAN GRONINGEN?
“In 1878 was de eerste inschrijving 
van Dijkman bij de Kamer van Koop-
handel als kruidenierswinkel c.q. 
proeflokaal; wat eigenlijk de bena-
ming was voor een slijterij en een 
café, maar zo had je geen vergun-
ning nodig. Het café bestaat volgend 

jaar dus inderdaad maar liefst 140 
jaar”, vertelt Jacobs. “Tot 1988 is 
dit café eigendom geweest van de 
familie Dijkman. Geert Dijkman heeft 
het honderdjarige bestaan hier nog 
gevierd. Toen ik het achttien jaar 
geleden overnam, heb ik, net als mijn 
voorganger, ook de naam Dijkman 
overgenomen. Zodoende heet het 
café al 140 jaar hetzelfde. De fami-

lie Dijkman komt hier trouwens nog 
steeds regelmatig over de vloer. Mis-
schien gaan we het jubileum ook nog 
wel met hen vieren.”

We kunnen veilig aannemen dat 
café Dijkman het oudste café van 
de Oosterpoort is. Café Royal aan 
de Oosterweg blijkt ook al ongeveer 
honderd jaar oud te zijn, al heeft dat 
niet altijd dezelfde naam gehad, maar 
140 jaar is toch significant langer dan 
100 jaar. Wellicht is Dijkman zelfs het 
oudste café van Groningen, zeker 
als het gaat om cafe's die nooit van 
naam zijn gewijzigd. Een vaste klant 
weet te melden dat café Raven aan 
de Herestraat (bij het Koude Gat) 

volgens een kroegengids uit de jaren 
80 ooit de oudste van Groningen 
was, maar die bestaat ondertussen 
niet meer. Dijkman komt die eer dus 
nu waarschijnlijk toe, al is dat slechts 
een aanname. 

WEL OF GEEN VIS MEENEMEN
“Het café heeft altijd veel vaste 
stamgasten gehad, al zijn die door 
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de jaren heen natuurlijk wel veran-
derd. Regelmatig komen hier nog 
oud-studenten die zich na een paar 
decennia afvragen of deze kroeg 
eigenlijk nog bestaat. Dat blijkt dus 
het geval te zijn en als ze binnenko-
men constateren ze bijna 
unaniem, tot hun eigen 
verbazing, dat alles nog 
hetzelfde is. Dat klopt 
natuurlijk niet helemaal, 
maar het voelt wel zo. 
Een tijdje geleden kwam 
er nog iemand die hier 
40 jaar geleden tegen-
over heeft gewoond. Hij 
ontdekte op een foto in 
de kroeg zijn oude Eend. 
Het kenteken kende hij 
nog uit zijn hoofd. Met een loep heb-
ben we gecheckt of het wel klopte, 
en dat was zo.”

Hoe hou je zo’n klein kroegje ren-
dabel, vraag ik mij af. “Naast de 
stamgasten hebben wij hier een 
aantal clubjes. Een klaverjasclub, 
een sjoelclub en twee visclubs”, 
vertelt Ronold, “De sjoelclub bestaat 
voornamelijk uit voormalige horeca-
dames en is waarschijnlijk nog de 
enige cafésjoelclub van Groningen. 
De visclubs verzamelen zich hier ’s 
ochtends voor een kop koffie voor-
dat ze gaan vissen, en komen met 
of zonder vis terug om de uitslag te 
bepalen. De ene club vist in Neder-
land en moet de gevangen vis weer 
terugzetten. Zij werken dus met 
punten voor elke opgeviste vis. De 
andere club vist in Duitsland en mag 
de vis niet terugzetten. Dat is daar 
juist weer verboden. Zij nemen de 
vangst dus mee en wegen het hier 
naderhand om de uitslag te bepalen, 
onder het genot van een drankje. Dat 
soort clubjes houden de boel hier 
mede gaande.”

ALLES ZELF REGELEN
Het gedeelte rond de bar is altijd het 
café geweest. Ernaast zat de krui-
denierswinkel annex slijterij. Hoewel 
de slijterij tot het begin van de 21ste 
eeuw heeft bestaan, is het inmiddels 
opgedoekt omdat er niet te concurre-
ren viel tegen de winkels die steeds 
maar langer open bleven. Sindsdien 
is deze ruimte bij het café getrokken. 
Hierdoor is de capaciteit behoorlijk 

vergroot, al is het nog steeds een 
heel klein kroegje. 

Ronold Jacobs runt het café in zijn 
eentje, met hier en daar wat hulp van 
vaste klanten: “Ik vind het ideaal om 

boven de kroeg te wonen. ’s Och-
tends drink ik hier koffie en als ik ’s 
avonds afsluit ben ik meteen thuis. 
Schoonmaken doe ik ook zelf, al heb 
ik een bloedhekel aan stofzuigen. Ik 
word gek van al die kleine hoekjes, 
maar verder is het goed te overzien 
omdat het hier zo klein is. Op maan-
dag en dinsdag ben ik gesloten. Dat 

is mijn vrije tijd. Soms ga ik ook wel 
eens niet open als ik iets anders te 
doen heb. Dat wordt mij niet altijd in 
dank afgenomen, maar men kent mij 
en is het bovendien de volgende dag 
alweer vergeten. ’s Zomers sluit ik 

meestal een weekje om 
op vakantie te gaan. Ik 
moet er niet aan denken 
dat iemand anders het 
overneemt en ik me druk 
moet maken hoe het loopt. 
Het lukt mij dan best om 
te ontspannen hoor, maar 
een week is meer dan 
genoeg en ik ben blij als ik 
weer naar huis mag.” 

De toewijding van Ronold 
Jacobs voor café Dijkman is overdui-
delijk, evenals de steun van de vaste 
klanten. Iets in mij zegt me dat wij het 
150-jarige bestaan van deze kroeg 
ook nog wel mee gaan maken…

Carolina van der Lande (foto's 
Evelien Brak)
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OOSTERKIDZZZ Vormgeving Evelien Brak 
Borgmanschool groep 3 
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

Sinds kort lopen er vier varkens rond in de Meeuwen. De die-
ren zijn eigendom van Edwin en Petra Spa van Waddenvar-
kens. Zij verzorgen de dieren samen met de buurtbewoners.

Het idee om varkens naar de Meeuwen te halen komt van buurt-
bewoner Simon de Vries. Hij wil buurtbewoners en kinderen 
duidelijk maken waar hun vlees vandaan komt. De varkens zullen 
tot en met december op het grasveld aan de Barkmolenstraat 
rondscharrelen. Daarna worden ze geslacht.

Bron OOG-TV, foto’s Obed Brinkman

VARKENTJES IN DE MEEUWEN



17

1. De periode dat ‘k onzin uitsla. (8)
2. Zomer- c.q. winterseizoen. (5)
3. Ostapenko versus Bacsinszky 

tijdens Roland Garros 
2017. (16)

4. Speelt alleen met 
het stadionlicht 
aan. (9)

5. Vliegende familie 
van de wasdag en 
de dweilpauze. (8)

6. Hij zet een scherpe tijd neer, met 
zijn kwast! (6)

7. De schavuit komt net op tijd. 
(9)

8. Maak je ter voorbereiding. (5)
9. Werkplek van een parttime 

kraamverzorgende. (9)
10. Strandschoen. (9)
11. Stop de tijd! We overnach-

ten hier. (5)
12. Deel van een scheurkalender. 

(10)
13. Na het weekend wordt het 

zachter. (2+2+4)
14. Komt na de voorjaars-

schoonmaak. (14)
15. Dan kun je deurwaarder 

verwachten. (7)
16. Komt met de tijd mee. (4)
17. 5000 jaar en nog steeds brul-

len! (5)
19. Kapseizoen? (7)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes een uitdrukking. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters.

De oplossing moet uiterlijk op vrijdag 
7 juli 2017 binnen zijn bij de redactie 
van de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 
9724 CA, Groningen o.v.v. Cryp-
tofilippine nr. 41. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com.

Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw e-mailadres. Coop Meeu-
werderweg 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 
Meeu-
werder-
weg.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 40 
Kinderburgemeester

1. Neefje 2. Europa 3. Leernicht 
4. Enigma 5. Enig kind 6. Theetante 
7. Jongleren 8. Doema 9. Kinder-
hand 10. Neuroma 11. Winkeldochter 
12. Autosoom 13. Jezus 14. Jeugd-
trauma 15. Kinderburgemeester 
16. Pleegzoon 17. Moedervlek 
18. Kidnappen 19. Nazaat 20. Ne-
veneffect.

De oplossing is: JONG GELEERD 
OUD GEDAAN.

De winnaar is Aukje Bruining uit de 
Parklaan. Gefeliciteerd!

CRYPTOFILIPPINE 41

1 1 4 6

2 2 8

3 5 1 4 4 2

4 3 2 6

5 5 7 5

6 7 8 4

7 3 5 1 2

8 4 9 1

9 4 7 2

10 3 8 5

11 2 5

12 3 9 1 8

13 9 3 8 5

14 7 1 1 9 7 9 3

15 7 4 8 4

16 1

17 6 5

18 9 8 2 8

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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Op uitnodiging van Wia Aalders 
namen fotograaf en redacteur van 
de Oosterpoorter samen met een 
tiental andere geïnteresseerden een 
kijkje in het nieuwe gebouw. Wia 
is verantwoordelijk voor de com-
municatie rondom de verbouwing. 
Dat is een prettige klus, want alles 
loopt voorspoedig. Voor bouwbegin 
gooiden aardbevingen nog roet in het 
eten, tekeningen en berekeningen 
moesten worden aangepast. Maar 
nu vordert de bouw gestaag. Wia 
vertelt met zichtbaar plezier, bijvoor-
beeld over de vriendelijke uitstraling 
dankzij de grote glaspartijen in de 
gevel en boven de centrale hal. Je 
kunt straks echt zien dat er muziek 
gemaakt wordt in het gebouw. Het 
enige wat haar moeite kost, is om uit 
te leggen hoe de verdiepingen straks 
genummerd worden. Dat was in het 
oude gebouw met zijn tussenverdie-
pingen al lastig, maar nu het nieuwe 
er tegenaan geschoven wordt nog 
meer. Zo ligt de nieuwe entree aan 
de Veemarktstraat bijvoorbeeld hoger 
dan de ruimte van de Jazzclub aan 
de Meeuwerderweg. Als alles klaar 
is, komen gebruikers her en der trap-
petjes tegen die nodig zijn om ‘oud’ 
en ‘nieuw’ op elkaar aan te laten 
sluiten. Die Jazzclub gaat straks, zo 
hoopt men, als spil tussen wijk en 

instituut functioneren. De ruimte 
krijgt een glazen, inschuifbare schei-
dingswand. Zo kan er na sluitingstijd 
van het schoolgebouw (22.00 uur) 
gewoon doorgegaan worden. Eigen-
lijk waren er in het conservatorium 
al tal van activiteiten waar publiek 
van harte welkom was: voorspeel-
avonden, (lunch)concerten, master-
classes. Straks zal het gebouw zelf 
een deel van dat welkom-heten op 
zich nemen. Ook de kamermuziek-
zaal (achter het grote raam naast 
de ‘brug’ tussen conservatorium en 
Tromphuis) wordt zo ingericht: met 
het podium vlak achter het glas, 
zodat goed te zien is wat en wie er 
speelt. 

De ruimtes boven de jazzclub zijn 
voor de opnametechniek: de opna-
mestudio met mengtafels waarop 
de apparatuur in de concertzalen 
aansluit. Zo kunnen alle opnames 
hier gemaakt worden, pal boven een 
lawaaiige publieksruimte dus. Geluk-
kig worden alle ruimtes als ‘doos-in-
doos’ geconstrueerd met een kleine 
tussenruimte tussen vloeren en 
muren tegen ‘overspraak’. 

Op de hoogste verdieping (“vier, 
Wia?” “nee, vijf!”) kun je de ‘brug’ 
tussen conservatorium en Tromphuis 

het verst op. 
De gebou-
wen nade-
ren elkaar 
hier zo 
dicht, dat 
een door-
braak later zonder veel moeite te 
maken is, mocht het conservatorium 
behoefte krijgen aan extra kantoor-
ruimte. Dat kun je je nu nog niet zo 
goed voorstellen, zoveel extra ruimte 
gaat de aanbouw op leveren... Toch 
is de absolute winst in vloeropper-
vlak kleiner dan je al dwalend door 
de ruimtes zou denken: heel de 
dependance aan de Radesingel die 
nu in het voormalige schoolgebouw 
naast de Jozefkerk zit, komt naar het 
nieuwe gebouw. Voor het eerst in de 
geschiedenis zijn dan alle opleidin-
gen onder één dak verenigd.

Tekst Dirk de Rijk, foto’s Obed 
Brinkman

CONSERVATORIUM UIT DE STEIGERS
De aanbouw van het conservatorium aan Meeuwerderweg en Veemarktstraat nadert zijn 
voltooiing. Vanaf 1 september zal voor wijkbewoners een stuk zichtbaarder worden hoe-
veel muziek er in een conservatorium zit. Sterker nog: laat ze vooral binnenlopen en lekker 
meegenieten. In de jazzclub (achter het grote raam op de begane grond) kan dat tot ná het 
moment waarop de reguliere gebruikers van oefen- en leslokalen hun instrument 
al weer in hun koffer gepakt hebben…
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Adverteren in de Oosterpoorter is eenvoudig en niet duur.
Geen eigen advertentie? Dan helpen we u daarbij.  
Neem contact op met Karin van der Zee via email oosterpoorter@gmail.com.

ANDERE HAZES OP HET WINSCHOTERDIEP
'Andere Hazes' is het afstudeer-project van Boyke Westerhof voor zijn 
studie Culturele en Maatschappelijke Vorming in Leeuwarden. Op zijn 
woonboot op het Winschoterdiep vertelt hij dat hij met het project wil 
proberen om op klein niveau de beeldvorming rond vluchtelingen aan te 
passen. 

Hij wil vluchtelingen begeleid door 
Groningse muzikanten, nummers 
van onder andere André Hazes laten 
zingen in cafés of buurthuizen waar 

er relatief gezien veel weerstand is 
tegen (de komst van) vluchtelingen. 
Boyke legt uit wat zijn motivatie is om 
juist dit project te doen: “De proble-

men met vluchtelingen zijn veel min-
der groot dan iedereen denkt door 
wat de politiek en media zeggen. 
Daarnaast neemt Nederland veel 
minder vluchtelingen op dan ze zou-
den moeten. Dat zijn allemaal dingen 
die zo oneerlijk zijn in mijn ogen”.

Door te kiezen voor Nederlandstalige 
nummers hoopt hij op een speelse 
manier de niet-progressieve men-
sen met vluchtelingen in contact te 
brengen. Zo staan ze op gelijke voet 
en wordt zichtbaar dat vluchtelingen 
hun best doen om te integreren. 
Hopelijk draaien mensen dan hun 
mening wat bij: “Daarbij oefenen de 
vluchtelingen op een leuke manier 
de Nederlandse taal en vergroten ze 
hun sociale netwerk met de muzi-
kanten en hopelijk ook met ander 
mensen in de cafés. Zo snijdt het 
mes een beetje aan twee kanten”. 
Of er een vervolg komt op dit project 
hangt af van het resultaat. De eerste 
repetitie was alvast succesvol. Mocht 
alles goed gaan, dan hoopt Boyke 
hier mee verder te gaan, ook na zijn 
studie. En misschien willen andere 
steden in Nederland wel iets soortge-
lijks opzetten!

Tekst en foto Obed BrinkmanOrganisator Boyke Westerhof en zangeres Alisa Lavrenchenko, gevlucht uit Kirgizië
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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 Johan (66) en Janneke Brakema 
(70). Als ze in Groningen zijn, wonen ze met hun hond Roef (4) in een 
licht, ruim appartement op de hoek van de Boermandestraat en het 
Winschoterdiep. Een deel van het jaar brengen Johan en Janneke in 
Spanje door, in Marbella. 

“Ons huis ligt op een prachtige plek, 
boven op een berg”, vertelt Janneke. 
“We kijken uit over zee en kunnen Gi-
braltar zien”, vult Johan aan. Na een 
loopbaan in de marketing opende 
Johan in 1982 de eerste McDonalds 
in het Noorden, in de Herestraat. Er 
volgden andere filialen in de stad 
en in Leeuwarden. Al snel draaide 
Janneke ook mee in de zaak: “Ik 
probeerde dat nog een tijd te com-
bineren met mijn werk als schoon-
heidsspecialiste. Maar dat was niet 
te doen. Die overstap vond ik niet 
erg, na achttien jaar had ik alles in 
dat vak gezien en was ik toe aan 
wat anders”. Vanaf 2001 deed Johan 
successievelijk al zijn zaken van de 
hand. Hij vertelt dat hij een paar jaar 
geleden toch weer zin kreeg om in de 
stad iets nieuws op te zetten: “Toen 
ben ik verderop, aan Het Hout, een 
Escape Hunt begonnen. We hebben 
net weer een nieuwe themakamer 
met een spannend FC Groningen 
spel rond de diefstal van de KNVB-
beker uit het stadion”. 

HOE LANG WONEN JULLIE HIER? 
Janneke: “Nu precies een jaar. 
Eerder woonden we aan het Pa-
terswoldsemeer, daarna een tijd in 
Spanje. Op een gegeven moment 
waren we weer vaker hier en wilden 
we uitproberen of een appartement 
ons zou bevallen en of deze buurt fijn 
was. We zijn toen in het appartemen-
tencomplex aan de overkant van de 
Griffeweg gaan wonen. Al snel wilde 
ik niet meer weg uit de Oosterpoort”. 
Johan: “Dit appartement is ideaal. 
Precies waar we naar op zoek wa-
ren”. 

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN?
Johan: “We hebben de indeling 
helemaal omgegooid, echt alles is 

eruit geweest. Onze buren waren 
niet zo blij met onze verbouwing, met 
veel kabaal is de vorige vloer weg-
gehaald”. Janneke: ”Gelukkig heb-
ben we dezelfde smaak, we houden 
van kunst, van strak en design, maar 
zonder dat het kil of zakelijk wordt”.

WAT VINDEN JULLIE VAN DE BUURT? 
Johan: “Ik kom van Westeremden, 
dus dat dorpse karakter van de 
Oosterpoort, dat ligt me wel. En dan 
kan ik weer een beetje Grunnens 
praten”. 

MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?
Johan: “Alles is hier. Zelfs een copy-
shop, daar kom ik regelmatig”. Jan-
neke: “Een goede drogist mis ik wel. 
Verder ben ik een grote fan van de 
Gouden Naald. Onze dochter woont 
op Texel, zij zocht voor een jurkje 
een speciale rits, die was daar niet 
te vinden. Dus ben ik ermee naar de 
Gouden Naald gegaan en daar is die 
speciale rits erin gezet”. Johan: “Voor 
onze FC-puzzel in de Escape Hunt 
heeft Mohabat allerlei diverse histori-
sche FC-kostuumpjes gemaakt voor 
de Groby’s die in dat FC-spel een rol 
spelen. Heel precies, echt prachtig”.

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET 
DE BUREN? 
Janneke: “Het is fijn wonen in dit 
pand, we staan allemaal voor elkaar 
klaar. Hier wonen ook vrienden van 
ons, de buurman ken ik al meer dan 
veertig jaar”. Johan: ‘Het is hier in 
huis al net zo gezellig als in de wijk”.

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN? 
Johan: “Ja, wij gaan hier niet meer 
weg”.

Tekst en foto MvdF
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KROEG VAN KLAAS
ELKE ZONDAGMIDDAG
AFRIKA JAM PARTY m.m.v. diverse 
muzikanten (doe mee!). Een DJ vult 
de pauzes met African roots. In de 
achterzaal kunt u Afrikaans eten voor 
slechts 5 euro. Aanvang 17.00 uur, 
toegang gratis.

ZATERDAG 24 JUNI 
SOUL DEVOTION soulband aanvang 
22.30 uur toegang gratis.

DINSDAG 27 JUNI 
KROEG VAN KLAAS POPQUIZ. 
Muziekquiz met vragen over alle 
decennia van de popmuziek van de 
jaren ‘50 tot nu. Deze keer samenge-
steld en gepresenteerd door René de 
Haan. Teams tot maximaal 5 perso-
nen. Deelname € 2,50 p.p. aanvang 
20.00 uur. Opgave via email: kroeg-
vanklaasquiz@gmail.com.

VRIJDAG 30 JUNI (ELKE LAATSTE 
VRIJDAG VAN DE MAAND)
LUISTERCONCERT IN HET ACH-
TERZAALTJE (onder voorbehoud) 
Joost Dijkema aanvang 22.00 uur, 
toegang gratis .

ZATERDAG 1 JULI 
OPEN PODIUM mmv KVK HUIS-
BAND olv LOURENS LEEUW. Aan-
vang 22.30 uur toegang gratis.

ZONDAG 2 JULI (ELKE EER-
STE ZONDAG VAN DE ONEVEN 
MAAND)
THEMA-AVOND: “DANSEN” De mu-
zikale thema-avond wordt deze keer 
georganiseerd door Paul Penninck-
hof en Priemah. Een groot aantal 
muzikanten komt om nummers uit de 
jaren ‘50 te spelen. Aanvang 22.00 
uur, toegang gratis.

SPEELTUINVERENIGING 
Geen activiteiten tot september.

POORTERSHOES
Het Poortershoes is gesloten vanaf 
vrijdag 21 juli t/m zondag 3 septem-
ber. De cursussen beginnen weer in 
de week van 4 september.

Het nieuwe programmaboekje van 

het Poortershoes wordt verspreid in 
de week van 21 augustus. Uitgebrei-
dere informatie over de activiteiten 
staan tegen die tijd op onze website.

Ons Open Huis is op vrijdag 1 sep-
tember, van 15.00 tot 18.00 uur, met 
informatie over de activiteiten, live 
muziek en voor iedereen gratis koffie 
en thee en lekkere hapjes. 

We wensen iedereen een prettige zo-
mer en ontvangen jullie weer graag 
in het nieuwe seizoen!

ORZO 
Een aantal direct omwonenden van 
de Ring Zuid, inmiddels zo’n dertig 
huishoudens, hebben zich verenigd 
in ORZO (Omwonenden Ring Zuid 
Oosterpoort De Linie De Meeuwen). 
Het doel van ORZO is om gedurende 
de bouwperiode de belangen van 
omwonenden te bewaken, te over-
leggen met bouwers, gemeente en 
andere instanties en zo nodig andere 
acties uit te voeren. 

Je kunt je als omwonende aanslui-
ten bij ORZO. Een mail sturen naar 
ORZOLiMe@gmail.com is genoeg 
om mee te delen in de informatie en 
samen op te trekken met buurtgeno-
ten waar het gaat om de effecten van 
de bouw van de Ring Zuid.

STERREBOS-LIVE-CONCERTEN
De concerten duren van 14.30 tot 
16.30 uur. Toegang gratis.

ZONDAG 9 JULI
Acoustic Touch. Het optreden roept 
vast herinneringen op aan de Sum-
mers of Love. Er wordt gespeeld 
in een semi-acoustische bezetting: 
nummers van The Eagles, John 
Foggerty, Crosby, Stills & Nash en 
meer van die onvergetelijke muzikale 
helden.

ZONDAG 13 AUGUSTUS
Soul Train @ The Daves. Let the 
good times roll.......We maken er 
weer een geweldig feest van met 
2 bands waarvan we weten dat ze 
het publiek van begin tot eind weten 
te boeien. Beide bands speelden in 

vorige zomers ook als eens in het 
Sterrebos. 

LET’S GRO
Van 2 tot en met 4 november wordt 
de vijfde editie van Let’s Gro georga-
niseerd. Wij zijn op zoek naar men-
sen/ organisaties die een geweldig 
initiatief of idee hebben over de stad 
van morgen. En die die plannen op 
het podium tijdens Let’s Gro willen 
delen en voor een publiek willen 
presenteren.

Het inschrijfformulier hiervoor staat 
nu online. Via www.letsgro.nl kunnen 
je je tot 4 september aanmelden. Na 
inschrijving vinden gaan we met je in 
gesprek om te kijken of (en waar) het 
voorstel/ idee een plek kan krijgen op 
het festival.

BUURTOVERLEG 
Het buurtoverleg vergadert iedere 
twee maanden in het Poortershoes, 
aanvang 20.00 uur. Eerstvolgende 
overleg: 25 september 2017. 

SERVICE
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