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Rudy Lentze en Peter van der Heide
Burendag in het Eemskanaal
Steeds minder mannen bij de brug
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BESTE LEZER

REDACTIONEEL

Het wordt herfst. Er komt veel water uit de lucht en ook in deze
Oosterpoorter van oktober komen we het water vaak tegen. Aan het
Eemskanaal vierden de bewoners een feestje dat tot diep in de nacht
duurde. Ze wonen daar al twee jaar, eindelijk leerden ze elkaar kennen. Gastredacteur Anouk Bollen doet er verslag van. Een tweede
gastredacteur, Catharina Groenendaal, bezocht de “brugwachters”
bij de Van Julsinghabrug. En de gemeente presenteerde het rapport
over wateroverlast in de Jacobstraat en omgeving. Ook een herfstig
thema: begin november is er weer een halloween-speurtocht in het
Sterrebos. In deze Oosterpoorter leest u er meer over.
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Onze eigenlijk onvervangbare hoofdredacteur Klaas Kloosterman is
de herfst ontvlucht. Hij is op bezoek bij zijn dochter in Australië en
geniet daar van de eerste lentezon. Samen hebben we geprobeerd
zijn taken over te nemen en ervoor te zorgen dat alle artikelen zonder spelfouten en missende punten en komma’s op de juiste plaats
staan.
Wat kunt u verder verwachten in deze Oosterpoorter? Een groot
dubbelinterview met twee muzikanten uit de wijk. Binnenkort verschijnt er zelfs een boek over een van deze buurtgenoten. En: in
de Oosterpoorter staat altijd een cryptogram. Medewerker Luuk
Verpaalen maakt die puzzel en stelt altijd een thema uit de wijkkrant
centraal. Als je de puzzel invult, zijn er prijzen te verdienen. Maar
wie vult die crypto eigenlijk in en waarom? Heeft iemand ooit iets
gewonnen? En misschien wel de hoofdvraag: wat is het thema van
de crypto in dit oktobernummer?
We wensen u veel leesplezier!
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
GELD VOOR DE
SPEELTUINVERENIGING
De Coop biedt de mogelijkheid om
statiegeld te doneren aan een goed
doel. Coop verdubbelt de opbrengst
van het gedoneerde statiegeld. In
het verleden steunde de supermarktketen landelijke goede doelen,
maar sinds de zomer is het voor de
Coop-winkels mogelijk om zelf een
lokaal doel te kiezen. Het statiegeld
voor het derde kwartaal werd door
de Coop aan de Meeuwerderweg
bestemd voor het Poortershoes. Het
geld dat op deze manier binnenkomt
in het vierde kwartaal, vanaf 1 oktober, is bestemd voor de Speeltuinvereniging Oosterpoort.

Griffie van de gemeenteraad (raad@
groningen.nl of 050 367 77 02).

HULP NODIG BIJ EEN
DRUK EN DWARS KIND?
Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars
gedrag van hun kind. Hoe ga je daar
mee om? Het project Druk & Dwars
kan ouders daarbij helpen. Soms
kunnen kleine veranderingen in de
dagelijkse bezigheden van het gezin
al tot oplossingen leiden. De begeleiding van ouders is gratis.
Druk & Dwars richt zich op ouders
van kinderen tussen 4 en 12 jaar
met milde gedragsproblematiek. Om
de zeven weken wordt een groepsbijeenkomst met andere ouders
georganiseerd. Samen met een
professional kunt u uw thuissituatie
bespreken. Druk & Dwars is een

HEEFT U EEN IDEE VOOR
UW STRAAT OF BUURT?
MELDT U AAN VOOR DE
OPEN RAAD.
De gemeenteraad nodigt Stadjers uit
om met hun ideeën voor hun eigen
straat, buurt, wijk of de hele stad te
komen. De bedenkers van de tien
interessantste, zinvolste, origineelste of meest vernieuwende ideeën
mogen die tijdens de Open Raad in
het stadhuis op zaterdag 4 november
toelichten. Raadsleden kunnen deze
initiatieven daarna adopteren. Op
die manier kunnen politici bewoners
helpen om de ideeën ook echt uit te
voeren.
De Open Raad is zaterdag 4 november van 15.00 uur tot 16.30 uur, de
laatste dag van het inspiratiefestival
‘Let’s Gro’ over de toekomst van de
stad Groningen. Aanmelden kan tot
24 oktober via gemeente.groningen.
nl/openraad. Bij de selectie wordt
gelet op vernieuwing, originaliteit en
haalbaarheid. Als u vragen heeft,
kunt u contact opnemen met de
4

gezamenlijk project van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en zes noordelijke gemeenten:
Groningen, Haren, Stadskanaal,
Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
Ga voor meer informatie naar www.
drukendwars.nl

POORTERSHOES ZOEKT
BESTUURSLEDEN
Het Poortershoes is het drukbezochte buurtcentrum voor de Oosterpoort
en omliggende wijken. Het buurtcentrum is elke werkdag geopend voor
tal van activiteiten of voor een kop
koffie. Drie keer in de week wordt
een betaalbaar driegangenmenu
geserveerd. Ook verhuurt het Poortershoes zaalruimte.
Het Poortershoes wordt gerund
door zo’n twintig zeer gemotiveerde
beroepskrachten en vrijwilligers. De

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)
beroepskrachten zijn in dienst van
WerkPro. Het Poortershoes is een
stichting. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, bewaakt de doelstellingen en neemt in samenspraak
met betrokkenen beslissingen over
de koers. Na een hectische bestuurlijke periode wordt een geheel nieuw
stichtingsbestuur gevormd. Twee
nieuwe bestuursleden zijn inmiddels
in functie. Zij zoeken nog minimaal
drie collega’s om het bestuur weer op
sterkte te brengen.
Wat het bestuur aanvullend goed kan
gebruiken, is bijvoorbeeld kennis en
ervaring op het gebied van: sociaalculturele activiteiten, externe communicatie, verkoop/commercie, HRM
en gebouwbeheer. Het is echter geen
must dat je dat meebrengt. Het belangrijkste vinden wij: enthousiasme,
betrokkenheid bij de Oosterpoort
en affiniteit met het buurtcentrum.
Bestuurlijke ervaring is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Voor
de diversiteit in het bestuur worden
vrouwen, jongeren en ouderen extra
uitgenodigd om te reageren.
Het bestuur vergadert ongeveer tien
keer per jaar, doorgaans ’s avonds.
Daarnaast zijn er aanvullende overleggen en activiteiten. De tijdsinvestering is gemiddeld tien uur per
maand. Als het bestuur op sterkte is,
verdelen de bestuursleden de rollen
en aandachtgebieden, inclusief het
kiezen van een voorzitter.
Lijkt het je leuk om het bestuur van
het Poortershoes te komen versterken, aarzel dan niet en neem contact
met ons op. Stuur een e-mail naar
bestuur@poortershoes.nl of bel met
050 31 311 41. We zien uit naar je
reactie. Selectie en benoeming vindt
plaats door het zittende bestuur. Het
betreft een onbezoldigde functie.
Een iets uitgebreidere vacaturetekst
vind je op www.poortershoes.nl

BUURTOVERLEG WEER
VAN START
Op 25 september was weer een
eerste Buurtoverleg na de zomervakantie.
VERKEERSAANPASSINGEN
PALMSLAG

Een grote delegatie bewoners van
de Palmslag was op bezoek, omdat
de gemeente voor de zomer had
aangekondigd om de toegang naar
het Cultuurcentrum Oosterpoort aan
te passen. Een verkeersdeskundige
van de gemeente en een vertegenwoordiging van het Cultuurcentrum
legden de plannen uit. Na de reactie
van bewoners op de informatieavond
op 18 juli jl. werden nu duidelijk
verbeterpunten gepresenteerd, zoals
eenrichtingsverkeer voor auto’s en
vrachtverkeer, ruimere bochten en
aanpassing van de breedte van de
straat. Per saldo komen er een paar
parkeerplaatsen bij. De aanwezige
bewoners konden zich vinden in dit
plan.

AARDBEVINGS- EN WATERSCHADE

Ook de aardbevingsschade kwam
aan de orde en het onderzoek van de
gemeente naar de grondwaterstand
in het gebied rond de Jacobstraat
(zie elders in dit nummer). De vraag
was hoe het kan dat veel (grond)waterschade optreedt. Is het omdat de
grondwaterstand hoger is geworden?
Of komt dit door scheuren in de fundering van de huizen, ontstaan door
de aardbevingen? Wordt de schade
vergoed? Moet de rechter hier aan te
pas komen? Hopelijk meer hierover
in de Oosterpoorter van november.
MEER GROEN IN DE LINIE?

Het Buurtoverleg ontving een verzoek om aandacht te besteden aan
meer groen in de nieuwbouw op De
Linie en de toekomstige nieuwbouw
ten zuiden van de Linie. Voor de
volgende bijeenkomst hopen we een
deskundige uit te kunnen nodigen
voor eventuele mogelijkheden tot
meer groen in de wijk met behoud
van wat er is.
EN DAN NOG

NOG MEER VERKEER: HOE HARD
RIJDT U EIGENLIJK ZELF?

Ook andere verkeersoverlast in de
Oosterpoort kwam aan de orde,
onder meer te hard rijden. Tijdens de
vergadering van de commissie Beheer & Verkeer van de gemeente in
september jl. constateerde wethouder De Rook dat de verkeersoverlast
groot is in de hele stad. De knelpunten moeten worden opgelost, maar
er is helaas weinig budget. Kleine
aanpassingen aan de inrichting van
de straten zijn wellicht mogelijk,
verkeersborden plaatsen zou ook
kunnen. Punt is dat we met ons allen
de drukte en de overlast veroorzaken
en we daar ook als gemeenschap
samen een oplossing voor moeten
zien te vinden. Elke bewoner in onze
gezellige wijk met fiets en/of auto, zal
dan ook de hand in eigen boezem
moeten steken en het verkeersgedrag moeten aanpassen. Solidariteit
en sociaal gedrag is hierbij cruciaal.

Dit jaar brandden een paar panden af
aan de Meeuwerderweg. We keken
terug op een goede voorlichting door
de brandweer om meer branden in
de buurt te voorkomen. Ook kreeg
het Buurtoverleg overlastmeldingen binnen over afvalbedrijf Suez.
Uitgezocht is dat dit bedrijf binnen
de grenzen werkt van wat mogelijk
is. Daarnaast is een vergunning voor
een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie aangevraagd. Hopelijk leidt dit tot
minder overlast in de toekomst. Tot
slot bespraken we de scharrelende
varkentjes in De Meeuwen. Dit is een
educatieproject van wijkbewoner Simon de Vries: deze varkens groeien
midden in de wijk op, zo kan iedereen zien waar het vlees bij de slager
vandaan komt. Ze mogen gevoerd
worden met groente- en etensresten,
ze groeien als kool! De (feest)varkens worden in december geslacht.
Voor vragen, op- of aanmerkingen
kunt u contact opnemen via buurtoverleg@gmail.com
Anjo van Apeldoorn
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BURENDAG IN HET EEMSKWARTIER
Twee jaar geleden verhuisden de eerste bewoners naar het Eemskwartier, maar ze kwamen erachter dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet kenden. Samen organiseerden ze een buurtfeest tijdens de Burendag op 23
september. De redactie nam een kijkje.
VOOR ELK WAT WILS

Als we aan komen lopen zien we
een springkussen voor de kleintjes, drankjes voor de ouders en de
oudere jeugd die zich in een hoekje
verzamelt om elkaar voorzichtig
te leren kennen. “Ik weet
eigenlijk alleen hoe mijn directe buren heten, maar mijn
overburen? Geen idee,” zegt
Mirjam Fennema, die hier
al woont sinds de ‘eerste
golf’ twee jaar geleden. Een
groepje bewoners vond dat
hier verandering in moest
komen en nam het initiatief
om hun buurt aan te melden
voor de Burendag. Voor
deze nationale dag konden
buurten zich aanmelden en
subsidie krijgen om iets te
organiseren.

merhand rode wangetjes. De ouders
pakken een drankje. Met een schuin
oog op hun kind maken ze kennis
met hun buren. Het is opvallend dat
de bewoners die hier al het langst
wonen, elkaar helemaal niet kennen.

WONEN OP DE PLEK VAN
EEN OUDE HOUTHAVEN

Veel bewoners uit de
Oosterpoort weten niet eens
dat het Eemskwartier bij de
Oosterpoort hoort. Maar
waarom heet het dan ‘het
Eemskwartier’ en niet ‘de
Oosterpoort’? Wat wel uit de
naam te halen is, is dat dit
stukje Oosterpoort aan het
Eemskanaal ligt. Voordat
deze buurt bestond, was
hier een houthaven. De
schepen meerden aan om te
laden en te lossen en overal
stonden zwaaiende kranen.
De bedoeling was om die
bedrijvige sfeer in het nieuwe buurtje te krijgen. Dat is
goed gelukt. In het midden zijn een
paar grasveldjes om buurtfeestjes te
organiseren. Ook krijg je een beetje
de houthaven-sfeer van vroeger mee
als je rondloopt in de buurt.
TIJD VOOR KENNISMAKING

De kleintjes springen vol energie in
het springkasteel en krijgen langza-

roken en met iedereen een praatje te
maken. Tijdens de Burendag zit ze
de hele dag op haar stoeltje en stelt
iedereen aan elkaar voor.
NIEUWE VRIENDEN MAKEN

Een ander opvallend punt is de
uiteenlopende leeftijd van de kinderen. De kleine kinderen zijn in de
meerderheid. Voor die groep is dan
ook veel geregeld: K3 muziek, een
springkussen, een grote bellenblaas. De oudere jeugd
zondert zich af in een hoekje.
Zij ervaren de verhuizing
heel anders dan hun ouders
of de kleinere kinderen. De
meesten woonden al in de
stad, maar de 17-jarige Isabel
Bos en haar stiefzusje komen
uit Loppersum. “Ik werk in
Loppersum voor mijn opleiding, dus mijn vrienden zie ik
nog wel. We hebben net met
iedereen die in deze buurt
woont een groepsapp aangemaakt. Hier maak ik ook wel
snel vrienden, denk ik,” vertelt
ze enthousiast. De rest van
de jongeren zit in Groningen
op school en ziet hun vrienden nog steeds.
EN HET BLEEF NOG
LANG ONRUSTIG IN HET
EEMSKWARTIER…

“Iedereen werkt, dan leef je langs elkaar heen. Af en toe groet je iemand,
maar je staat nooit stil om echt even
een praatje te maken,” vertelt Joost
Quant, die hier al twee jaar woont.
Er is één vrouw die iedereen wel
kent: Caroliene Heijman. Elke week
maakt ze een paar keer een rondje
in de buurt om even een sigaretje te
6

Rond vijf uur wordt de barbecue aangestoken en komt
de drank op tafel. De muziek
verandert langzaam van kindermuziek naar muziek voor
de oudere jeugd. De ouders
lijken die ook wel leuk te vinden. De zon scheen de hele
dag, maar langzamerhand
trekt iedereen een dik vest
aan om zichzelf warm te houden. “Er is geen eindtijd, we
kijken gewoon hoe laat het ongeveer
begint uit te sterven. Maar als je ziet
hoeveel drankjes er nu al doorheen
gaan, kan het nog laat worden,” lacht
Caroliene met een knipoog.
Anouk Bollen (foto's: Evelien Brak)

SPOKEN GEZOCHT!
We organiseerden al eerder een
spooktocht in het Sterrebos rond
Halloween. Inmiddels lijkt het een
traditie te worden, want ook dit jaar
verandert het Sterrebos in het engste
plekje van Groningen!! Zaterdag 4
november is het Sterrebos bevolkt
door creaties die je op een andere
avond liever niet tegen wilt komen.
Vanaf 19.00 uur spoken zij rond en
dan vertrekken de eerste groepen

kinderen vanuit de Speeltuinvereniging aan de Meeuwerderweg. Dit jaar
willen we het nog spectaculairder
maken dan vorig jaar. We roepen alle
kinderen tussen 6 en 12 jaar op om
te kijken hoe het met je zenuwen is
gesteld…
Vanzelfsprekend valt of staat de
spooktocht met spoken. Ben je ouder
dan 12 jaar en lijkt je leuk om anderen de stuipen op het lijf te jagen,
meld je aan! Daarnaast hebben we

7

ook grote behoefte aan volwassenen.
Want hoe meer spoken het bos bevolken, hoe groter het succes. Kom
met een mooie creatie. Wij zorgen
ervoor dat geen enkel spook met een
lege maag het bos in hoeft te gaan.
Opgeven kan door een mailtje te
sturen naar simonmaaike@hotmail.
com. Durf te komen!
Erwin, Simon en Erwin.
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Joepie

Daniel Janse
(@nattesokken)

Buiten op het balkon is rond kwart
voor acht de voorstelling begonnen. Dat is voor een onvrijwillige binnenkat puur
straattheater. Gezeten in
zijn loge van twee hoog
heeft hij een eersteklas
kaartje. Het wordt een
lange en boeiende voorstelling. Veel herhalingen,
maar wie goed kijkt ziet de
nuances en de verschillen
van de voorstelling met
die van de dag ervoor.

hetzelfde, alleen de verschijningsvormen zijn anders. Soms is de kat afgeleid, door een klein insect of pluis
dat door de straat waait. Hij knijpt

Aan de overkant landen de
vogels op het dak, vooral
veel duiven, eksters en
soms meeuwen. Gordijnen schuiven
open; ook de laatsten ontwaken.
Beneden beweegt een wereld aan
fietsers, startende en vertrekkende
auto’s, huppelende schoolkinderen,
buggy’s en lopend volk. Alles lijkt

dan zijn ogen dicht en gaapt. En kijkt
weer door.
Hij mag alleen op het balkon, dat
is te hoog om vanaf te springen.
Het uitzicht is mooi op alles daar

beneden, dat wel. Binnen staat zijn
eten, water en kattenbak. De wereld
binnen en buiten draait ogenschijnlijk
voorspelbaar door. De mensen van
het huis zijn weg en komen nog
lang niet terug, dat weet de kat
zo langzamerhand wel. “Dag
lieffie, dag Joepie, tot straks!”,
roepen Astrid en Juul als ze hem
verlaten.
Tot deze dag. Er parkeert een
huizenhoge verhuiswagen pal
onder het balkon op de stoep,
de nieuwe onderbuurvrouw arriveert met al haar spullen. De kat
schat zijn kansen in en neemt de
sprong, midden op het dak van
de wagen. En blijft daar roerloos
zitten, angstig maar tegelijkertijd
benieuwd naar alles van de wereld
buiten. De reis is begonnen….
JOEPIE!!!

MUZIEK SPELEN EN MUZIEK SCHRIJVEN
In onze wijk wonen veel creatieve mensen en als er iets nieuws te melden is, doen we daar graag verslag van. Dit keer bezocht de redactie de
muzikanten Rudy Lentze (Bandoeng - Indonesië, 1954) en Peter van der
Heide (Groningen, 1967). Rudy woont in de Polderstraat en is naast zanger/gitarist ook postbezorger. Peter woont in de Sophiastraat, speelt in
de band Whipster en schrijft onder meer voor het Dagblad van het Noorden. Peter gaat een boek schrijven over Rudy’s leven en muziek. Naast
een stel vragen van onze kant gingen Rudy en Peter ook met elkaar in
gesprek.
RUDY EN ONZE WIJK

Rudy Lentze woont al zo’n 30 jaar in
de Oosterpoort. Het leven in de wijk
bevalt Rudy goed: “De buurt is overzichtelijk en heeft een leuke sfeer”.
Naast vele mooie momenten heeft
hij ook een paar wat minder leuke
dingen meegemaakt, zoals tijdens de
treinkaping bij De Punt door Molukkers in de jaren ’70 van de vorige
eeuw. Rudy: “Ik probeerde toen een

brood te kopen in een bakkerij waar
ik al tijden kwam. Ondanks dat er
genoeg brood in de winkel lag, kreeg
ik de mededeling dat al het brood op
was. Iemand riep zelfs: ‘Tegen de
muur allemaal!’. Over etnisch profileren gesproken.”
RUDY EN DE MUZIEK

“Ik begon op mijn vierde jaar al muziek te maken op de ukelele”, herin9

nert Rudy zich. De aanleiding was
om dat hij zijn vader muzikaal wilde
begeleiden. Toen hij later in Groningen kwam wonen kon hij meer zijn
eigen gang gaan. Een tijdje was hij
fulltime muzikant. Tegenwoordig vult
hij zijn basisinkomen als postbezorger aan met inkomsten als musicus.
Rudy bracht eerder verschillende
albums uit. Hij is te horen op platen
van diverse bands, zoals bijvoorbeeld bij AA & The Doctors: Wash
My Brain uit 1981 en Café Racer
uit 1985 of bij Bwana3: Bwana3 uit
1995 (waar Rudy veel nummers voor
schreef). Daarnaast bracht Rudy
ook een aantal eigen albums uit. De
eerste dateert uit 1988: Boy From the
Dessa. Later verschenen Rudymentary (2010) en in 2013 Drummer Girl.

PETER EN ONZE WIJK

Peter van der Heide woont sinds
2008 in de Oosterpoort. Van der
Heide: “Op een gegeven moment
liep mijn relatie op zijn eind en zocht
ik een nieuw huis. Toen kreeg ik een
woning aan de Sophiastraat aangeboden en daar woon ik nog steeds.
De plek is ideaal voor mij: dichtbij
de stad, dichtbij de trein en tot voor
kort dichtbij het oefenruimtecomplex
Het Viadukt waar ik sinds 2008 de
concertavonden programmeer. En
natuurlijk dichtbij het cultuurcentrum

The Wishing Tree. Met The Wishing
Tree mochten we in Turijn een plaat
opnemen, in 1996 verscheen daarmee Spring. Daarna speelde ik in de
band Whipster. Deze band bestaat
nog steeds en we brachten twee
albums uit (Strange en Road Apple).
Rudy is ook op beide platen te horen.
Met Whipster leverden we in 2015
ook een bijdrage aan Where The
Candybeetle Dwells, een bijzonder project van grafisch ontwerper
Willem Kolvoort.” Peter volgde in
de tweede helft van de jaren 80 de

Peter van der Heide en Rudy Lentze

Oosterpoort waar ik veel grote artiesten heb zien optreden, zoals bijvoorbeeld de Engelse zanger Morrissey.
Echt memorabele concerten!”
PETER EN DE MUZIEK

Sinds eind jaren 80 zingt en speelt
Peter gitaar in allerlei bandjes. Van
der Heide herinnert zich: “Een van
de eerste was de pretpunk band
Windischgrätz. Daarnaast speelde
hij onder meer in de spraakmakende band The Weanietots en in

opleiding journalistiek in Kampen en
Zwolle en schrijft over muziek, met
name in het Dagblad van het Noorden. Ook bracht hij onlangs het boek
We want more uit over de Groningse
popscene (Uitgeverij kleine Uil).
RUDY VRAAGT PETER

Rudy: “Peter, waarom beginnen
alle namen van jouw bands met de
letter W? En wat doe je eigenlijk
liever: muziek maken of over muziek schrijven?”. Peter: “De enige
10

bandnaam die ik zelf verzonnen heb
is Windischgrätz. Alle andere bandnamen zijn bedacht door anderen.
De beginletter W is dus toeval. Die
andere vraag vind ik lastiger: muziek
maken is vrijer dan er over te schrijven, merk ik. Maar om alleen van
muziek maken te kunnen bestaan is
moeilijk. Gelukkig vind ik allebei leuk
om te doen”.
PETER VRAAGT RUDY

Peter: “Rudy, waarom ben jij gitaar
gaan spelen? En komt er binnenkort
nog een meesterwerk van
je uit?”. Rudy:
‘Ik speelde al
vrij jong gitaar
in een band
en heb veel
geleerd van
mijn vader. Die
muziek paste
mij alleen niet.
Mijn vader was
gek van artiesten als Corry
Brokken, Mieke
Telkamp en
Tom Manders
(Dorus). Later
ontdekte ik Jimi
Hendrix en The
Beatles en vond
ik de vrijheid in
het spelen die
ik eerder gemist
had. En in
meesterwerken
geloof ik niet zo.
Ik heb nog wel
ambitie, maar
schreeuw dat
niet meer van
de daken.”
BIJZONDER

Peter van der Heide gaat een boek
over Rudy Lentze schrijven en daar
komt ook audio bij.
Rudy: “Ik heb dat altijd tegengehouden. Maar toen Peter mij vroeg,
laatste oud en nieuw, lekker met een
slokje op heb ik blijkbaar ja gezegd!”
Tekst en foto’s door Obed Brinkman
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In De Oosterpoorter staat een crypto op bladzijde 17, ondertussen al zo’n 40 keer. Met enige regelmaat komen
er reacties op de ‘cryptofilippine de luxe’ binnen. Er zijn kennelijk heel wat mensen die plezier beleven aan
deze taalpuzzel. Anderen snappen to-taal niet waar dit over gaat… Zo erg is het bij mij nog niet, maar ik wilde
wel eens van de enthousiastelingen zelf horen wat hier nou de lol van is.
Bea Roelfsema
stuurt al vanaf het
begin oplossingen
in, daarmee viel ze
toen regelmatig in
de prijzen, later wat
minder vaak. Want
het aantal inzendingen nam gestaag
toe, zo troostte
bedenker Luuk
Verpaalen haar. Ze
kent Luuk van het
voetballen en vraagt
hem na afloop wel
eens naar een
bepaald woord dat
ze niet heeft kunnen
vinden. Bijna altijd
heeft ze de slagzin
dan al wel in kunnen sturen. Niet dat
hij voorzegt, hoor,
verzekert ze mij. Als
ze een enkele keer
haar oplossing niet
instuurt, vraagt hij
haar of het soms te
moeilijk was? Vaak
zat er dan een of ander gemenigheidje in
de puzzel.
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Andere puzzelaars zijn
Egbert en Annette. De
eindejaarspuzzel van
Dokter Denker in het
Dagblad maakt Annette
al ruim 40 jaar, vanaf
haar 16e, schrijft ze.
“Ik moest toen naar de
bibliotheek om antwoorden te vinden. Het is
met internet een stuk
gemakkelijker geworden. Vroeger deden Egbert en ik mee aan de
crypto van muziekkrant
OOR, we zijn allebei
muziekliefhebbers.

En nu dus die in De
Oosterpoorter. Ik moet
derweg neemt contact op met
1. Zijn de snacks van Friet van Piet
16. Speelt een acteur graag. (7)
de winnaar. Het vermelden van uw
vóór consumptie en de klanten
17. En daarna warm in de darm?
altijd mijn man afrem(3+2+2+5)
straatnaam wordt ook zeer op prijs
van de overburen erna. (2+2+4)
gesteld. De winnaar ontvangt een ge2. Plato. (7+7)
18. Lenige familie van de eierbal. (7)
men, want ik vind dat
vulde boodschappentas ter waarde
3. Weekhartige familie van de
van € 20,-, ter beschikking gesteld
ziekenhuispass en het afscheids- Na het correct invullen van de crypwe eerst de wijkkrant
door Coop Meeuwerderweg.
feest. (9)
tofilippine leest u in de gekleurde
4. Patat die zorgt voor branchevervakjes een uitdrukking. Dat is de
moeten lezen, maar
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke
Oplossing Cryptofilippine de Luxe 41
vaging. (8)
5. Eerste stap bij saladebereiding.
letters.
– Jaarmarkt
hij wil gelijk losgaan.
(8)
6. Woensdag. (9)
De oplossing moet uiterlijk op maan1. Kwartaal 2. IJstijd 3. VerjaardagsEn dan moet ik koken
7. Is Marco, net als kaantjes. (9)
dag 2 oktober 2017 binnen zijn bij
partij 4. Nachtclub 5. Zeemeeuw
de redactie van de Oosterpoorter,
6. Mesdag 7. Onverlaat 8. Kwartier
8. Meervoudige strafkamer. (17)
en kan ik niet mee9. Jaarmarkt 10. Zandloper 11. Ho9. Dikzak die al een poos meeloopt. Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
(9)
o.v.v. Cryptofilippine nr. 42. Mailen
tel 12. Snipperdag 13. In de week
doen.
Dus pak ik De
10. Voor de snelle hap? (8)
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
14. Zomeropruiming 15. Maandag
16. Raad 17. Leeuw 18. Eindtijd.
11. Edelman met een frituurpan… (9)
Oosterpoorter
van hem
12. … die door oververhitting brandLet op! Vermeld bij uw inzending alwonden heeft opgelopen. (10)
tijd uw e-mailadres. Coop MeeuwerDe oplossing is: TIJD HEELT ALLE
af.
Maar
na
het
eten,
13. Kun je al 28 jaar geen snacks
WONDEN.
meer uit trekken. (2+4)
komen we er samen
14. Heftige versie van het AardappelDe winnaar is A. Scheper uit de Barkoproer. (7+6)
molenstraat. Gefeliciteerd!
altijd uit en hebben we
Groningen
15. Sukkel met spaanders. (3+6)
Meeuwerderweg 96-98
veel lol. Wij vinden deze
17
Kun je cryptogramcrypto zo leuk, omdat
De oplossing van de cryptofilippine 42.
men leren? Bea
de onderwerpen gaan
denkt van wel. Alleen weet ze niet
over het leukste dorp van Groningen.
meer hoe ze het zelf leerde, want
daarvoor. Bea vult het cryptogram in
vroeger was zo’n beetje iedereen
de Oosterpoorter altijd alleen in. Wel
We wonen hier al 23 jaar en willen
met puzzels bezig: oma, moeder,
helpt ze soms haar moeder met de
hier nooit meer weg. En de vragen
een paar zussen. Het is sowieso iets
puzzel in het Dagblad. Voor de tachen oplossingen zijn altijd heel grapvan de lange adem, elke cryptomatigste verjaardag van haar moeder
pig. Complimenten aan Luuk Verker heeft z’n eigen gedachtekronkels
maakte Bea zelf een filippine met
paalen!”
een thema, net zo als Luuk te werk
en die leer je geleidelijk kennen. In
de zaterdageditie van het Dagblad
gaat. Haar omschrijvingen draaiden
Dirk de Rijk
natuurlijk om het lange leven van de
van het Noorden staat ook een
crypto. De krant koopt ze speciaal
jarige…
18
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WATEROVERLAST JACOBSTRAAT EN
OMGEVING
Op 26 september presenteerden de gemeente Groningen en ingenieursbureau Wareco een rapport over de
vochtoverlast in de Jacobstraat en omgeving. Bewoners uit die straat meldden vanaf de winter 2015-2016 dat
ze last hadden van water in kruipruimtes en kelders. Naar aanleiding van de klachten plaatste de gemeente
een extra peilbuis, Wareco kreeg de opdracht om de situatie te onderzoeken.

UITKOMSTEN ENQUÊTE ONDER
BEWONERS

Tot het onderzoek behoorde onder meer een enquête onder de
bewoners van een groot deel van
de “oude” Ooster-poort, het gebied
tussen Polderstraat, Mauritsstraat,
Blekerslaan en Nieuwstraat. De
enquête werd verspreid onder 1.418
adressen; 196 bewoners (13,8%)
reageerden. Wateroverlast blijkt niet
beperkt te zijn tot de Jacobstraat. In
het hele gebied komen natte kelders
en kruipruimtes voor. 40% van de
bewoners die reageerden geeft aan
dat er sprake is van vochtproblemen.
Huizen met een kelder hebben nog
vaker te maken met problemen: daar
is in 50% van de gevallen sprake van
overlast.

OORZAKEN OVERLAST?

Een verklaring voor de toename van
de overlast sinds de winter van 20152016 is er ook: in die winter is er veel
meer neerslag gevallen dan normaal.
Vooral november 2015 was erg nat.
Gevolg is dat de grondwaterstand

zijn voor het opvullen van kruipruimtes tot het gewenste niveau of het
herstel van scheuren in de kelders.
Drainage en beplanting kunnen helpen om het grondwaterpeil plaatselijk
omlaag te brengen.

GRONDWATER VOLGENS DE NORM

Het ingenieursbureau onderzocht
ook gegevens van de peilbuizen in
de Oosterpoort en neerslaggegevens. Het grondwaterpeil blijkt overal
in de Oosterpoort te voldoen aan de
gemeentelijke norm van 70 cm onder
het maaiveld. De werkzaamheden
aan het riool hebben geen invloed
gehad op de hoogte van de waterstand.
Wel opvallend was de diepte van
kruipruimtes onder veel oudere
woningen. De kruipruimte is meestal
maximaal 60 cm diep, zodat de
bodem van de kruipruimte boven het grondwaterpeil blijft. In de
Oosterpoort komen kruipruimtes voor
die soms zelfs 90 cm diep zijn, waardoor het grondwater tot in de kruipruimte kan komen te staan. Kelders
zijn nog dieper, soms tot twee meter.
Dat hoeft geen probleem te zijn als
de kelders waterdicht zijn, maar als
er scheuren zijn sijpelt het water naar
binnen.

Te diepe kruipruimtes en kelders met scheuren krijgen te maken met wateroverlast door
binnensijpelend grondwater. Afbeelding met dank aan ingenieursbureau Wareco.

tijdelijk hoger werd, al bleef deze
binnen de normen. Woningen met
diepere kruipruimtes hadden daar
last van. Het ingenieursbureau meldt
in het rapport dat er onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn om te
bepalen of de vervanging van de
kademuur van het Winschoterdiep invloed heeft gehad. Gemeente en onderzoekers wagen zich ook niet aan
een uitspraak over de vraag hoe de
scheuren in de kelders zijn ontstaan.
Bewoners denken dat aardbevingen
de oorzaak kunnen zijn, maar ook
dat bijvoorbeeld zware vuilnisauto’s
de boosdoeners kunnen zijn.
AANPAK WATEROVERLAST

De gemeente geeft aan dat de bewoners in principe zelf verantwoordelijk
12

De gemeente is bereid om bewoners
advies op maat te geven over de
aanpak van de overlast die ze ervaren. Wilt u advies? Neem dan contact
op met eric.ebbers@groningen.nl
Gino Huiskes

WAS ER LEVEN VOOR DE OOSTERPOORT?
Onlangs maakte de gemeente
bekend dat het cultuurcentrum De
Oosterpoort over tien jaar wordt gesloopt. Op deze plek kijken we even
achterom. In 1968 werd de veemarkt
afgebroken om plaats te maken voor
onder andere het cultuurcentrum.

Deze hoek van onze wijk krijgt een
nieuwe bestemming. Wat gaat het
worden?
In november staat het cultuurcentrum centraal in De Oosterpoorter.
We gaan op zoek naar verhalen

en wapenfeiten in de geschiedenis.
Zoals de roemruchte Jazzmarathon
of een concert voor brandweerauto’s.
Wat betekent De Oosterpoort voor
de Oosterpoorters? En op welke plek
ziet de organisatie zich het liefst in
toekomst?

Veemarkt met koeien op straat, omstreeks 1955. Fotobedrijf Piet Boonstra, Groninger Archieven (1785-25334).

Trompsingel, afbraak hoofdingang veemarkt in 1968. Foto K.A. Gaasendam, Groninger Archieven (1785-11901).

Kruising Oosterweg-Parklaan, 1968. Veemarkt op de achtergrond. Foto Gemeentepolitie, Groninger Archieven (2437-3606).
Foto’s huidige situatie: Obed Brinkman en Evelien Brak
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STEEDS MINDER MANNEN BIJ DE
BRUG
Wie langs het Winschoterdiep loopt of rijdt, maakt grote kans om ze te
zien: een groepje oude mannen. Wie zijn dat eigenlijk? En waarom verzamelen ze op die plek? Catharina vroeg het ze.
DIERBARE HERINNERINGEN

“We stonden hier wel eens met zo’n
26 man te vissen”, zegt Wiersma (79
jaar), terwijl hij vanaf zijn bankje bij
het water op de Van Julsinghabrug

bracht op het tweede bankje bij het
water: ‘Ter nagedachtenis aan Gerard
Bekkering 20 september 1938-30
mei 2017’. Wiersma: “Hij zat eigenlijk
nooit op dat bankje, maar hier, op het
eerste bankje, in het midden”.

de hoek van de Maurisstraat en de
Meeuwerderweg woonden”. Daarna
werkte Wiersma zo’n 14 jaar bij de tabaksfabriek Theodorus Niemeijer. “Bij
Niemeijer werkten vroeger wel 1.100
mensen, nu nog maar zo’n 200. Veel
Oosterpoorters maakten daar van de
VUT regeling gebruik. We hebben er
nog steeds geregeld een reünie. ”

TRADITIE

De heren H.A. Wiersma en W. van der Waal

uitkijkt. Wiersma is de laatste van
het groepje van zes Oosterpoorters
dat elkaar vroeger op zondagavond
altijd bij het station trof, vanwege de
dienstplicht. Ze waren bij dezelfde kazerne ondergebracht, moesten vaak
lang reizen: Vught, ’t Harde. “Anjo
Viswat en Piet ten Hoove waren er
bijvoorbeeld bij. En Gerard Bekkering, maar die is er nu niet meer.
Op een vrijdag zei hij tot maandag…
en die maandag kwam hij niet”, zegt
Wiersma met trieste stem. De sympathieke Bekkering kwam altijd in zijn
scootmobiel aanrijden. Z’n al jaren
zieke vrouw was niet lang daarvoor
overleden. Bekkering hield de moed
erin, ondanks veel pijn, maar opeens
was het afgelopen. Zijn nabestaanden hebben een plaquette aange-

De dienstplichtigen van toen bleven
elkaar ontmoeten bij en rond de
huidige Van Julsinghabrug. De groep
werd aangevuld met mannen uit de
buurt, die er graag hun hengeltje
uitwierpen. Daar hoorde ook Van der
Waal bij. Samen met Wiersma is dit
nu de vaste kern. Daaromheen schuiven geregeld andere Oosterpoorters
aan, zoals Roelof Heller en Wallie.
Meestal staan ze op de hoek van de
Van Julsinghastraat. ”Onze vaders
stonden vroeger altijd op die andere
hoek” , herinnert Wiersma zich. Een
echte Oosterpoorter traditie dus. Ik
vraag of de bewoners van die hoek
er geen last van hebben, dat gepraat
zo dicht op hun huis. “Nee hoor,
we hebben er altijd een goed contact mee. Van het echtpaar dat daar
woonde was op het laatst alleen Lies
nog over. Als het regende nodigde
ze ons uit om op haar ‘balkon’ te
komen, onder de overkapping.” De
mannen kunnen het ook goed vinden
met de huidige bewoner, een jonge
man. Een voormalige bovenbuurman
komt aangelopen, hij is net verhuisd.
Wiersma vraagt belangstellend hoe
het met hem gaat. Ik krijg de indruk
dat ook die relatie goed was en inderdaad: ook de bovenbuur heeft het
altijd goed met ze kunnen vinden.
MULLER EN NIEMEIJER

Wiersma heeft zo’n 27 jaar gewerkt
bij kledingfabriek Muller en Co, vooral
als perser. Muller zat aan de Oosterstraat, boven waar nu de Jumbo
is. Hij vertelt: “In 1981 ging die zaak
dicht. De halve Oosterpoort werkte
daar, ook de tweelingzussen die op
15

DE BANKJES

Al die Vutters hadden toen opeens
veel tijd om te gaan vissen. Vissen en
praten.
Ook Geert Spieker, ooit een beruchte FC Groningen supporter en later
Gemeenteraadslid, kwam wel eens
praten. Hij zag dat er iets ontbrak en
beloofde twee bankjes. De mannen
hoopten op net zulke mooie bankjes
als bij de Bontebrug, maar helaas,
dat was niet zo. Er zijn nog steeds
mensen die kunnen vertellen over
vroeger. Maar het worden er wel
steeds minder.
Cath. Groenendaal (tekst en foto's)

(huis) dieren IN DE Oosterpoort

Aan de Oosterweg woont Meriek

hond die ook goed is met katten. Jill kan

Instagram account geopend waar ze foto’s

Everts. Als ze aan het werk is, laat haar

een paar trucjes, zoals pootje geven. In

van de fotogenieke hond post. Er zijn nu

overbuurmeisje Verona (14) haar hond Jill

januari wordt Jill acht jaar. Jill en Verona

al meer dan 600 volgers! Je vindt haar via

uit. Dat doet Verona al meer dan drie jaar,

hebben een hechte band opgebouwd:

gebruikersnaam the.labradorjill

elke dag trouw na school. Jill is een soort

Jill zit vaak voor het raam te wachten op

van Labrador, een vrolijke en makkelijke

de komst van Verona. Verona heeft een

Obed Brinkman

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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CRYPTOFILIPPINE 43
1. Volledig uitgeteld na het oplossen
hiervan. (6)
2. Puzzelaar in de supermarkt.
2
(13)
3. Wordt deze puz3
3
zel mee betaald.
(10)
4
4. Beperkte visie van
de puzzelaar. (11)
5
5. Door het denkraam
kijk je hier naar bin6
nen. (9)
6. Deel van een filosofi7
8
sche leer. (9)
7. Gaat er met de bood8
schappentas vandoor.
(11)
9
8. (De uitdrukking in de gekleurde vakjes vraagt om)
10
concentratie. (9)
9. Reisje zonder
11
routeplanner. (9)
10. Reekrettel. (10)
11. Ga je ’s nachts…
(11)
12. … op en neer? (9)
13. Hierop vindt je de puzzel14
boekjes. (13)
14. Jargon van een puz15
zelaar. (7)
15. Populaire missie van
16
correcte invullers. (9)
16. Genitaliën. (10)
17. Eentonig vervoermiddel. (5)
18. Friese puzzel. (9)
18
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 maandag 30 oktober 2017 binnen zijn bij
de redactie van de Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 43. Mailen
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.
Let op! Vermeld bij uw inzending
altijd uw e-mailadres. Coop Meeuwerderweg neemt contact op met
de winnaar. Het vermelden van uw
straatnaam wordt ook zeer op prijs
gesteld.
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De winnaar ontvangt een gevulde
boodschappentas ter waarde van
€ 20,-, ter beschikking gesteld door
Coop Meeuwerderweg.
Oplossing Cryptofilippine de Luxe 42
– Friet van Piet
1. In de olie 2. Spaanse schotel
3. Bitterbal 4. Kapsalon 5. Snijsla 6. Gehaktdag 7. Uitgebakken
8. Combinatiegerecht 9. Veteraan
10. Raspatat 11. Oliebaron 12. Oliecrisis 13. De Muur 14. Patatje oorlog
15. Bal gehakt 16. Smulrol 17. Hot in
de strot 18. Vogelnestje.
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De oplossing is: DE BAL KAN RAAR
ROLLEN.
De winnaar is Pim Frederix uit de
Boumaboulevard. Gefeliciteerd!

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.
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OOSTERKIDZZZ

19

Vormgeving Evelien Brak
Borgmanschool groep 1/2b

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.
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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 Lucas Rottink (17). Hij is vorige maand
vanuit Kantens verhuisd naar zijn nieuwe studentenhuis op de hoek van
de Nieuwstraat en de Joachim Altinghstraat. Hij deelt het huis met twee
andere studenten.
Lucas is net begonnen aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen
aan de Hanzehogeschool. ‘Ik heb
leuke vakken als sketching en digital
modeling, dan bouw je 3D modellen.” In het weekend werkt Lucas in
een magazijn aan de Ulgersmaweg
voor internetwinkel Frank: “Daar is
van alles te koop: computers, fietsen,
elektronica, maar ook kleine dingen
als schroeven. Ik maak orders klaar.”
HOE LANG WOON JE HIER?

“Nu vijf weken. Een collega van mij
woont in dit huis. Hij tipte me toen er
een kamer vrij kwam.”

MIS JE WAT IN DE WIJK?

“Nou, een pinautomaat die niet alleen
maar briefjes van 50 geeft, dat is
zo lastig. Dat gebeurt steeds bij die
automaat aan de Meeuwerderweg.”
HEB JE VEEL CONTACT MET DE
BUREN?

“De onderbuurvrouw is heel aardig,
daar heb ik al een praatje mee gemaakt. En de overbuurman heeft me
een ladder geleend toen ik mezelf
had buitengesloten. Maar voor de
rest ken ik hier nog niet veel mensen.”
BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

HEB JE VEEL AAN JE KAMER
GEDAAN?

“Ja, best wel. Alle muren gesausd,
de kozijnen geschilderd, de vloer. We
zijn hier drie dagen flink aan de slag
geweest. Misschien dat ik een van de
muren nog een kleur geef, daar denk
ik nog over na. Dat wil ik nog met de
huisbaas overleggen, want ik weet
niet eens of dat mag.”
WAT VIND JE VAN DE BUURT?

“Levendig. Als ik naar de Coop ga,
kom ik altijd wel mensen tegen. En
vanaf het plein hoor je ook altijd
gezelligheid vanaf het terras van het
restaurantje. Het is leuk om hier door
de wijk te lopen. Bovendien is de
Oosterpoort dichtbij het station, dat
had ik eerst eigenlijk helemaal niet
zo in de gaten. En vanuit mijn kamer
is het uitzicht prachtig, vooral nu de
bomen zo mooi verkleuren. Dit is ook
echt een stadsstraat, vind ik.”
WAT IS JE LIEVELINGSPLEK IN DE
BUURT?

“Mijn eigen kamer hier, denk ik.”
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“Ik vind deze kamer superfijn, dus
ik blijf hier in ieder geval een jaar.
Daarna kijk ik wel verder.”
MvdF
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

ZONDAG 5 NOVEMBER MUZIKALE THEMA-

ELKE TWEEDE DONDERDAG VAN DE

ELKE ZONDAGMIDDAG AFRIKA JAM PARTY

AVOND

MAAND BLOEMSCHIKCLUB

met Afrikaans eten voor 5 euro, aanvang 16.00 uur, toegang gratis

Aanvang 20.00 uur. Opgeven i.v.m.
aanschaf bloemen bij J. Tammes,
0644050961 of e-mail speeltuinoosterpoort@home.nl.

aanvang 22.30 uur, toegang gratis

George Welling nodigt muzikanten
uit om nummers over waterwegen
te spelen Bijvoorbeeld: “Missisippi”,
“River Deep Mountain High”, “De
Noordzee”, enz., aanvang 22.00 uur,
toegang gratis

DONDERDAG 19 OKTOBER CLUB PROZA

POORTERSHOES

ZATERDAG 14 OKTOBER NEIL YOUNG
TRIBUTE BAND

ELKE VRIJDAGMIDDAG TUSSEN 15.0016.00 ORGANISEERT HET WIJ-TEAM EEN

(elke derde donderdag van de
maand), aanvang 20.30 uur, toegang
gratis

KINDERMIDDAG

CURSUSSEN POORTERSHOES

Stampende blues met o.a. Reinout
van der Veen, Gerrit Veen en Hannes Langkamp, aanvang 22.30 uur,
toegang gratis

Het activiteitenseizoen is weer volop
begonnen. Er zijn nog een paar plekken vrij bij de cursussen Poweryoga
op dinsdag (18.00-19.15 uur), Werken met textiel op woensdag (19.3021.30 uur), Hatha yoga (17.30-18.45
uur) en de Salsalessen op donderdagavond. Opgave via www.poortershoes.nl

DINSDAG 24 OKTOBER KROEG VAN KLAAS

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR PR

POPQUIZ

Het Poortershoes zoekt iemand die
thuis is in de sociale media en mee
wil helpen met PR. Belangstelling?
Stuur een e-mail naar info@poortershoes.nl.

ZATERDAG 21 OKTOBER THE BLUES GALLERY

(elke vierde dinsdag van de maand)
Deze keer samengesteld en gepresenteerd door Menno Fritsma. Teams
tot maximaal 5 personen. Deelname
€ 2,50 p.p. Opgave via email: kroegvanklaasquiz@gmail.com

IN ACHTERZAAL

Robin IJzerman, singer/songwriter,
aanvang 22.00 uur, toegang gratis

Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog
klaverjassers bij. Ook mensen die
af en toe willen invallen kunnen
contact opnemen met J. Tammes,
06-44050961.

ZATERDAG 28 OKTOBER TWIN REVERB

Led Zeppelin coverband met Nick en
Koos Cramer, Marcel Wolthof en Lou
Leeuw, aanvang 22.30 uur, toegang
gratis
(elke eerste woensdag van de
maand), aanvang 20.30 uur, toegang
gratis

Aanvang 20.00 uur.

(elke eerste vrijdag van de maand)
jazzconcert & open stage o.l.v. Jeroen van Olphen, aanvang 22.00 uur,
toegang gratis
ZATERDAG 4 NOVEMBER OPEN PODIUM

m.m.v. KVK HUISBAND o.l.v. Lourens Leeuw, aanvang 22.30 uur,
toegang gratis

TANTEN

voor de week van 30 oktober t/m 4
november. Aanmelden kan via www.
diabetesfonds.nl/collecte. Meer informatie? Stuur een e-mail naar collecte@diabetesfonds.nl of bel 033-462
2055. U kunt ook bellen met de organisator van de collecte in Groningen:
Cobie Wieringa 050-3135561.

LECTANTEN

voor de week van 20 t/m 25 november. Met deze landelijke huis-aanhuiscollecte wordt geld ingezameld
voor onderzoek naar de ziekte
Multiple Sclerose. Aanmelden kan
via www.mscollecte.nl of bel 0105919839.
DINEREN BIJ KAARSLICHT TIJDENS DE
NACHT VAN DE NACHT

Aanvang 20.00 uur. Prijzengeld tot
€1550

Lichten uit en kaarsen aan tijdens de
Nacht van de Nacht op 28 oktober.
Dat is de oproep van de Natuur- en
Milieufederaties (NMF) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan
alle restaurants in Nederland. Restaurants kunnen zich aanmelden via
de website www.nachtvandenacht.nl/
licht-uit-bij/.

ELKE EERSTE DONDERDAG VAN DE

BUURTOVERLEG

ELKE LAATSTE DINSDAG VAN DE MAAND

Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog
creatievelingen bij.
ELKE EERSTE WOENSDAG VAN DE
MAAND SUPER BINGO

VRIJDAG 3 NOVEMBER JAZZKLAAZZ

HET DIABETES FONDS ZOEKT COLLEC-

ELKE DINSDAG TAFELTENNISCLUB

CREATIEVE CLUB
WOENSDAG 1 NOVEMBER DE DICHTCLUB

COLLECTANTEN GEZOCHT

HET NATIONAAL MS FONDS ZOEKT COLSPEELTUINVERENIGING
ELKE MAANDAG KLAVERJASSEN

VRIJDAG 27 OKTOBER LUISTERCONCERT

voor kinderen vanaf 6 jaar. Gratis
deelname. Wel van tevoren aanmelden via Marin.Kuipers@wij.groningen.nl

MAAND KOPPELKAARTEN

Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog
koppels bij. Info: J. Tammes, 0644050961.
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Het Buurtoverleg vergadert iedere
maand op maandag in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur. Eerstvolgende overleg: 23 oktober 2017.
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