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BESTE LEZER,

REDACTIONEEL

Deze krant had een collectief als hoofdredactie. Niet zo gek als je
bedenkt dat het novembernummer van de Oosterpoorter voor een
groot deel gewijd is aan een gebouw dat alle Oosterpoorters van buiten maar meestal ook van binnen goed kennen: Cultuurcentrum De
Oosterpoort. 45 jaar geleden werden de eerste concerten gegeven,
kort geleden kregen we te horen dat het Cultuurcentrum over een jaar
of tien de deuren sluit en tegen de vlakte gaat. Veel Oosterpoorters
zullen De Oosterpoort dan missen: per jaar worden er maar liefst
10.000 kaarten verkocht aan inwoners van onze wijk. Voor sommige
inwoners is het sluiten van De Oosterpoort ook een opluchting, want
steeds meer en steeds grotere bussen en vrachtwagens manoeuvreren door de smalle toegangen naar het concertpaleis.
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Over de geschiedenis van De Oosterpoort is een boek te schrijven, vol
prachtige foto’s. Het zou ons niets verbazen als dat ooit gaat gebeuren. In
deze Oosterpoorter in ieder geval alvast een kort overzicht van de geschiedenis van het gebouw en de culturele activiteiten daar. De vaste redactie,
gastredacteuren, de beeldredactie en onze fotografen hebben zich gestort
op De Oosterpoort. We spraken met de directie, bezoekers, programmeurs
en met gebruikers en we doken in de geschiedenis. We vragen aan lezers
die herinneringen aan en foto’s van De Oosterpoort hebben om die aan
ons te sturen, want in de komende jaren zullen we vast nog vaker aandacht besteden aan (nu nog) “ons” Cultuurcentrum.
Sinds Noorderslag een topevenement is dat live wordt uitgezonden weet
heel Nederland waar De Oosterpoort staat. Geniet er dus van zolang het
nog kan dat in onze achtertuin een gebouw staat waar geweldige festivals
geprogrammeerd worden.
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
WIJ-TEAM VOOR ALLE
BEWONERS
Het WIJ-team Rivierenbuurt is van
én voor alle wijkbewoners. Het
WIJ-team is er niet alleen voor
mensen met een handicap of beperking. Het WIJ-team is er voor
jong en oud, voor arm en rijk. Voor
iedereen die (even) ondersteuning
nodig heeft. Maar ook voor iedereen die zich wil inzetten voor een
ander en/of de wijk.

RUIM 700 EURO
INGEZAMELD VOOR HET
POORTERSHOES
Ieder kwartaal bepaalt de Coop
aan de Meeuwerderweg een goed
doel voor het statiegeld dat klanten niet zelf terugvragen, maar
doneren aan een goed doel in de
buurt. In het derde kwartaal kwam
een bedrag van € 734,10 ten goede
aan het Poortershoes.
Tot en met december loopt er een
inzameling voor de Speeltuinvereniging Oosterpoort. De Coop zoekt nog
een goed doel uit onze wijk voor het
eerste kwartaal van 2018. Heeft u
een idee voor een goed doel? Neem
contact op met
Meeuwerderweg.Groningen@coop.nl

GEWENSTE PLANNEN
VOOR RINGWEG GAAN
DOOR
Op 8 november is bekendgemaakt
dat de plannen van de gemeente
voor de ombouw van de zuidelijke
ringweg doorgaan.
De basisplannen waren al goedgekeurd maar de gemeente had nog

een aantal extra wensen die afhankelijk van de begrotingscijfers van de
uitvoerder (Herepoort won de aanbesteding) al dan niet zouden kunnen
worden gerealiseerd. Bij dit belangrijke ‘herijkingsmoment’ hebben Stad,
Rijk en provincie de plannen definitief
goedgekeurd. Dat betekent dat er
vanaf het Europaplein behalve een
aansluiting naar het westen ook een
naar het oosten zal komen. Bovendien wordt het Julianaplein voorzien
van meer groen, wat de uitstraling
bevordert én komt er een fietstunnel bij de Esperantostraat die de
Oosterpoort verbindt met de Helperzoom.
Het complete plan gaat 721 miljoen
euro kosten. Bouwcombinatie Herepoort wil zo snel mogelijk met de
voorbereidingen beginnen door het
kappen van bomen op strategische
plekken, maar wacht nog op een uitspraak van de Raad van State. Ook
een eventuele bodemprocedure over
de bescherming van vleermuizen
zal moeten worden afgewacht. Voor
bouw van de weg wordt al twee jaar
gewerkt aan de aanleg van nieuwe
kabels, buizen en leidingen. Daarvoor zijn al die tijd ook al geregeld
wegen en fietspaden afgesloten.
Bron: DvhN
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De medewerkers weten veel over
wat er in uw wijk speelt en wat
er mogelijk is. Zij weten veel van
jeugdhulp, maatschappelijk werk en
het begeleiden van mensen met een
beperking, inkomens- en schuldenproblematiek en nog veel meer. Door
de samenwerking van verschillende
organisaties hoeft u uw vraag maar
op één plek te stellen.
WAARVOOR KUNT U BIJ HET WIJTEAM TERECHT?

Het lijkt u gezellig om nu en dan
samen met buurtgenoten te koken.
U wilt graag vrijwilligerswerk doen,
maar weet niet hoe of waar. U krijgt
een brief, maar begrijpt niet precies
wat de brief voor u betekent. Uw
peuter of puber gedraagt zich erg
lastig en u weet niet hoe u daarmee
moet omgaan… óf u hebt opvoedtips
die u graag met andere ouders wilt
delen. U heeft zorg nodig voor uzelf
of uw partner en wilt weten wat de
mogelijkheden zijn. U komt iedere
maand geld tekort en wil graag een
oplossing vinden. Voor al deze zaken
kunt u bij het WIJ-team terecht.
HEEFT U HULP NODIG OF HEEFT U
EEN VRAAG?

Dan kunt u langskomen op het kantoor. Als u dat prettiger vindt, komen
mensen van het WIJ-team bij u thuis.
Samen met u bekijken de medewerkers wat uw vraag precies is. Daarna
onderzoeken zij – samen met u – of
én hoe ondersteuning te organiseren
valt. Als het nodig is, schakelt het
team specialistische hulp in. Het WIJteam kijkt niet alleen naar problemen,
maar bespreekt ook wat u nog wél

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)
zelf kunt. En misschien kunt u hulp
krijgen van familie, buren of vrijwilligers? Samen met u maken ze een
plan.

ABONNEREN OP
GEMEENTENIEUWS?
De gemeente startte na de zomer
speciale nieuwsbrieven per stadsdeel.
Altijd op de hoogte blijven wat er
speelt in de wijk? Meld u aan via
de website gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief.

U kunt iedere werkdag bij het WIJteam terecht aan de Merwedestraat
54 van 9:00 tot 17:00. Telefoon: 050
367 64 00. E-mail: wijrivierenbuurt@
wij.groningen.nl. Website: www.wij.
groningen.nl/rivierenbuurt Facebook:
WIJ Rivierenbuurt

Kom langs in het Poortershoes. Bé
houdt vanaf 27 november iedere
tweede en vierde maandag van de
maand een gratis spreekuur van
19:00 tot 21:00 uur.
Meer informatie via poortershoes.nl/
nieuws/.
ENERGIE BESPAREN SCHEELT
GELD EN GEEFT ENERGIE

WEINIG GELD? TOCH
VERDIENEN?

HEEFT U EEN IDEE VOOR
BIJZONDERE ZEBRA’S?

Energie besparen is geld verdienen. Dat wil iedereen wel. Maar
hoe bespaar je energie?

Veel automobilisten houden zich
niet aan de geldende snelheidslimiet, vooral in 30-kilometerzone’s.
Dat is niet alleen een grote ergernis in veel wijken en straten maar
levert vaak ook gevaarlijke situaties op.

Buurtgenoot Bé van der Heide houdt
vanaf 27 november een gratis inloopspreekuur in het Poortershoes om
mensen met weinig geld te vertellen
hoe je energie kunt besparen. Want
juist mensen die het niet zo breed
hebben zijn gebaat bij zo weinig
mogelijk kosten.
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Misschien is het idee om zebra’s aan
te leggen met een optische illusie,
zoals op bijgaande foto, een goede
oplossing voor dit rijgedrag?

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)

BUURTOVERLEG 23 OKTOBER 2017
Het Buurtoverleg Oosterpoort (BOO) overlegt iedere twee maanden in
het Poortershoes. Tijdens het overleg worden de onderwerpen besproken die spelen in de wijk. De deelnemers zijn steeds divers: afhankelijk
van de besproken onderwerpen schuiven verschillende mensen aan. En
natuurlijk zijn steeds enkele leden van het bestuur van het BOO aanwezig. Hieronder vindt u een verslag van het overleg van 23 oktober j.l.
INRICHTING ZUIDERPLANTSOEN

De werkgroep ‘Kunst in het Zuiderplantsoen’ heeft samen met het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) en
een drietal buurtbewoners drie gerenommeerde kunstenaars geselecteerd en uitgenodigd om een ontwerp
te maken voor een kunstwerk in het
toekomstige Zuiderplantsoen.
Het idee is om vanuit het kunstwerk
de ontwikkeling van de nieuwe Zuidelijke Ringweg te kunnen volgen.
Tegelijkertijd is het plan dat het
kunstwerk na voltooiing ook een recreatieve of restauratieve toepassing
zou kunnen krijgen. De verwachtingen zijn hoog. Het beste ontwerp
wint.
CULTUURCENTRUM OOSTERPOORT

Twee buurtgenoten mochten een
werkbezoek bijwonen van Groninger
raadsleden aan het Cultuurcentrum.
De zorg over de toenemende druk
van Cultuurcentrum op de aangrenzende straten is aangekaart. Ook
blijft het een probleem dat het inmiddels sterk verouderde gebouw van
het Cultuurcentrum niet meer aan de
huidige normen voldoet.
De bestaande regels zullen echter
ook in het oude gebouw moeten
worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld

de overlast buiten van luidruchtige
bezoekers na 10 of 11 uur ‘s avonds,
moet worden voorkomen. Meer vingers aan de pols dus. Een raadslid
heeft toegezegd dit met de wethouder van Cultuur te bespreken.
RINGWEG ZUID EN SCHADES

De voortgang van de voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe
ringweg verloopt naar tevredenheid.
De Esperantotunnel ligt – onder de
grond – al klaar.
Mogelijke schadeafhandeling is een
belangrijk aandachtspunt. De direct
omwonenden van de Ring Zuid hebben zich verenigd in ORZO (Omwonenden Ring Zuid, Oosterpoort, De
Linie, De Meeuwen).
Het overleg over de Ringweg Zuid
met de bouwcombinatie Herepoort
is 15 november gepland. De procedures rond de schademeldingen zijn
nog niet duidelijk. Er zijn inmiddels
al wel schades gemeld. Volgens de
gemeentelijke projectleider zijn er
schaderegelingen, maar niet duidelijk
is of dit voor schade door de ringweg
bouw en/of de voorbereidingen van
de ringweg geldt.
De website is inmiddels klaar: http://
www.orzo.nu. Deelnemen kan via
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een inlogprocedure. ORZO zal met
de gemeente overleggen over subsidie om zo mogelijk onafhankelijke
expertise en advies in te kunnen
huren.
VERGROENING IN DE WIJK

Er zijn suggesties voor een mooier/
groener stukje wijk ingebracht. In
november staat een overleg met de
gemeentelijke stadsdeelbeheerder
gepland. Het Buurtoverleg vraagt
onder meer aandacht voor:
1. Groene dwarsverbindingen
2. De actie Steenbreek waar de 		
buurt juist “versteent”
3. Verticaal groen
4. Groene invulling op de kade bij de
Kop van Oost.
Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen? Laat het weten via buurtoverleg@gmail.com.
Anjo van Apeldoorn

LAATSTE NIEUWS
Op 8 november jongstleden maakte de
projectgroep Aanpak Ring Zuid bekend
dat drie wensen, waaronder de realisatie
van de tunnel onder de Esperantokruising,
doorgaan. Het Buurtoverleg heeft hier vanaf
het begin om gevraagd en de mogelijkheid
vaak met de projectgroep besproken. Nu de
tunnel dan toch definitief doorgaat, zal voor
veel Oosterpoorters goed nieuws zijn.

1968

2017
Zicht vanaf deTrompsingel tijdens de afbraak van de veemarkt in 1968. Op de achtergrond het pand van ziekenfonds Ziekenhulp aan de
Oosterweg. Foto K.A. Gaasendam, Groninger Archieven. Foto onder: Gino Huiskes.
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HET VEEMARKTTERREIN EN
DE OOSTERPOORT
Tientallen jaren lang, van eind negentiende eeuw tot 1969 was langs
het Verbindingskanaal tussen de Oosterweg en Meeuwerderweg de
Groningse Veemarkt gevestigd. Aanvankelijk werd de markt buiten de
vestingwal gehouden. Na de sloop van de wallen en de bouw van de
Oosterpoortbuurt kwam de veemarkt tussen de arbeiderswoningen te
liggen. Dinsdags kwamen de boeren met hun paarden en koeien naar
de stad om ze te verhandelen op het terrein waar nu Cultuurcentrum De
Oosterpoort staat. Het zorgde voor veel levendigheid en handel in de
winkels en cafés in de straten om de veemarkt heen. Het is bijna niet
meer voor te stellen dat duizenden dieren de stad binnenkwamen om in
de Oosterpoortbuurt verhandeld te worden. Na 1969 werd de veemarkt
verplaatst naar een locatie buiten de stad, op een terrein dat nu aan de
Sontweg ligt, op de plek van IKEA.
PLANNENMAKERS IN DE JAREN
ZESTIG

De jaren zestig: de afronding van de
wederopbouw en de wens om de
volkshuisvesting op orde te krijgen
waren in volle gang. Gemeentebesturen in alle steden maakten plannen
om het autoverkeer ruim baan te geven en verouderde woningen te vervangen door kantoren en nieuwbouw.
Stadsvernieuwing stond hoog op de
agenda. Het betrekken van bewoners
bij het maken van plannen en de mogelijkheid om ze inspraak te geven
was nog niet echt aan de orde. Maar
dat zou niet lang meer duren: tegen
het eind van de jaren zestig was een
beweging op gang gekomen waarbij
inwoners niet langer zonder meer
accepteerden wat bestuurders en
stedenplanners bedachten.

Veemarkt, ca. 1958. Op de achtergrond het
Zuiderpark. Foto P. Suidman. Met dank aan
RHC Groninger Archieven (2138_5574).

PLANNEN VOOR EEN
CULTUURCENTRUM

Toen het gemeentebestuur van Groningen dan ook plannen ontvouwde
om op de plek van het veemarktterrein een groot Cultuurcentrum te
bouwen, in combinatie met de afbraak van veel verouderde woningen
achter de veemarkt en de bouw van
kantoren op de plek van die straten,
kwamen de Oosterpoorters in verzet.
De structuur zou volledig uit hun
wijk gehaald worden en afbraak van
zoveel woningen vonden de bewoners helemaal niet nodig. Daar kwam
nog bij dat de bestaande concertzaal,
de Harmonie aan de Oude Kijk in ’t
Jatstraat, volgens grote Nederlandse

en buitenlandse musici een zaal was
met een unieke akoestiek. Renovatie van die zaal zou dus een optie
kunnen zijn, maar de Rijksgebouwendienst drong er op aan om het
Harmoniecomplex geschikt te maken
voor gebruik door de Rijksuniversiteit.
BESTUURDERS OF REGENTEN?

In 1970 werd de 24-jarige Max van
den Berg namens de PvdA wethouder van onder meer Openbare
Werken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Van den Berg erfde de
plannen om een Cultuurcentrum te
bouwen en om daaraan gekoppeld
een groot deel van de Oosterpoortbuurt af te breken en te vervangen
door nieuwbouw, bedrijfjes en kantoorpanden. Hoewel hij niet alle plannen overboord gooide, draaide hij wel
langzaam mee met onder meer de
1000 actievoerende Oosterpoorters
die hem in de Martinihal op andere
gedachten probeerden te brengen.
Toen het zittende college van B&W in
1972 ook nog eens vervangen werd
door een PvdA-CPN-D66-coalitie
vonden de Oosterpoorters gehoor:
de grootschalige afbraak ging niet
door, al werden er onder het linkse
bewind nog steeds meer woningen
gesloopt dan de Oosterpoorters wenselijk vonden.
1972: EN DE NAAM IS …
D’OOSTERPOORT

Veemarktstraat 2013, foto: EB
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Het Cultuurcentrum kwam er wel. Op
2 juni 1972 schreef het Dagblad van
het Noorden: “Op de grote hoorzitting
over de toekomst van de Oosterpoortwijk, die in december 1970 in
de Martinihal werd gehouden en toen
door meer dan 1000 Oosterpoorters
werd bijgewoond, viel voor het eerst
de naam ‘d’Oosterpoort’. Burgemeester en Wethouders hebben die
suggestie nu overgenomen.” Het
gebouw van architecten Duintjer en
Kramer kwam met enige vertraging
tot stand. Maar al voor de officiële
oplevering werden er diverse proefconcerten gegeven. Een ‘betoncon-

cert’ door Alquin en Colin Blunstone
in juli 1973 trok maar liefst 2200
bezoekers naar de grote zaal waar
nog geen stoel of bekleding te vinden
was. Op 28 augustus van dat jaar
gaf het NFO, de voorloper van het
NNO, het eerste 28 augustus-concert
in d’Oosterpoort, waarna het eerste
seizoen van start kon gaan.
BOUWEN VOOR DE BUURT

Om het Cultuurcentrum heen kwam
kleinschaliger nieuwbouw dan aanvankelijk de bedoeling was. Architect
Theo Oving bouwde aan de Palm-

slag zijn voor deze periode karakteristieke woningen. En het Cultuurcentrum ontwikkelde zich langzaam
tot een centrum waar de bewoners
graag gebruik van maakten. Natuurlijk, het was een concertzaal, maar
er werd ook gebiljart, vergaderd,
geklaverjast en koffie gedronken.
Buurtbewoners woonden concerten
bij in hun ‘achtertuin’: ze gingen naar
binnen via de ingang die nu aan de
achterkant van het Oosterpoortcomplex ligt. De naam veranderde van
d’Oosterpoort in De Oosterpoort
en het complex werd mede dank-

zij Noorderslag een begrip in heel
Nederland.
Nog tien jaar kan onze buurt er van
genieten. De komende jaren zullen we veel plannen tegenkomen
voor een nieuwe Oosterpoort en
voor nieuwbouw op de plek waar
het Cultuurcentrum nu staat. Tijd om
weer intensief mee te denken over
de toekomst van onze buurt!
Gino Huiskes

DE TOEKOMST VAN DE
OOSTERPOORT
Enkele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Cultuurcentrum
De Oosterpoort z’n langste tijd heeft gehad. We spraken en mailden
hierover met Nynke Stellingsma, directeur van de Schouwburg en De
Oosterpoort en Henk Doesburg, hoofd podiumtechniek en facilitaire zaken.
Nynke Stellingsma is sinds 11 jaar
directeur van De Oosterpoort. “Toen
ik kwam moest er een meer bij de tijd
passend model ontwikkeld worden.
En het gebouw moest opgeknapt
worden, we hadden zowel in het ge-

bouw als in de organisatie veel achterstallig onderhoud.” Ze is trots op
wat er de afgelopen jaren is bereikt.
“En er is trots in de organisatie gekomen op wie we zijn en wat we doen.
We hebben een topprogrammering
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en we geven ook (jong) talent de
kans om door te breken. Groningen
is een echte cultuurstad, daar lever
ik graag een zichtbare bijdrage aan
met onze organisatie. We hebben
op het gebied van muziek prachtige
en hele sterke festivals zoals Take
Root, Rhytm & Bluesnight, Eursosonic Noorderslag. En we proberen ook
weer nieuwe festivals te ontwikkelen
zoals School’s out en Rockit. Super
vind ik dat. Daarnaast hebben we de

top van de wereld in huis als het om
klassieke muziek gaat. Sterren die
in Londen, Parijs en Sydney staan,
staan ook bij ons in De Oosterpoort.
Telkens kiezen voor actuele kunst die
er toe doet en dat naar Groningen
halen, daar staan we voor!”
OVERLAST

investeren fors en blijven nog twintig
jaar zitten en lossen dan een aantal
problemen niet op, of we vertrekken
zo snel mogelijk, of we investeren
voor een periode van een jaar of tien
stevig en gaan ondertussen werken
aan een nieuw gebouw.” Voor die
laatste optie heeft het College van
B&W inmiddels gekozen. Binnenkort
beslist de gemeenteraad over de toekomst van De Oosterpoort. Verwacht
mag worden dat het Cultuurcentrum
naar een andere plek verhuist. Vanwege de overlast voor de wijk, maar
ook omdat het gebouw te oud is en

Er is in de loop der jaren het nodige verbouwd en verbeterd aan
en in het gebouw, maar toch zal De
Oosterpoort zoals hij nu is verdwijnen. Henk Doesburg daarover: “Er is
enorm intensief gebruik gemaakt van
het gebouw. Ga maar na: per jaar
200.000 mensen, 11 maanden per
jaar, min of meer 7 dagen per week
en dat 45 jaar lang. Dat vergt veel
van een gebouw. En er is veel veranderd in de buurt. Aanvankelijk zat
De Oosterpoort tussen de kantoorgebouwen, zoals het ANWB-pand.
In dat pand wonen nu 140 mensen
en dat betekent dat je meer rekening
moet houden met de overlast die je
de bevolking bezorgt. Die overlast
wordt ook groter: een band komt niet
Popprijs 2014, foto: EB
meer met een busje, maar met grote
trucks en touringcars, die allemaal
door die smalle doorgangen aan de
omdat het bijna ondenkbaar is dat
Meeuwerderweg en de Palmslag
er gedurende een aantal jaren van
moeten. Dat is vervelend voor de
sloop en nieuwbouw in Groningen
bewoners, waarbij ik trouwens moet
geen gebouw zou zijn waar het NNO
zeggen dat de Oosterpoorters in het
kan optreden en waar festivals zoals
algemeen super verdraagzaam zijn als het
om De Oosterpoort gaat.
Maar een aantal bewoners ervaart de overlast
wel degelijk, en afgezien
daarvan: we hebben ook
te maken met wet- en
regelgeving op het gebied
van geluid en uitstoot van
gassen. Het lukt nog net
binnen de normen te blijven, maar we zitten aan
de rand.”
Gasten op weg naar de Oosterpoort, foto: EB
DE TOEKOMST

Nynke Stellingsma: “En het kost veel
te veel om het gebouw goed in stand
te houden. Het gebouw groeit uit z’n
jasje en raakt gedateerd. Het exploiteren van een gebouw als dit in een
woonwijk wordt steeds spannender.”
“We hebben dus drie scenario’s uitgewerkt”, zegt Henk Doesburg. “We

Noorderslag kunnen plaatsvinden.
“We concurreren nu succesvol met
plaatsen als Oldenburg en Bremen,
maar als je een paar jaar dicht bent
raak je veel kwijt en de kleinere
theaters in de noordelijke provincies
zullen een deel van de programmering overnemen. Bedrijfsmatig gezien
kun je niet een aantal jaren afwezig
zijn”, aldus Henk Doesburg.
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45 JAAR PROGRAMMERING

In andere artikelen in deze
Oosterpoorter besteden we aandacht aan de “highlights” van De
Oosterpoort in de afgelopen 45 jaar.
Aan directeur Stellingsma de vraag
wat zij de hoogtepunten uit die periode vindt. “Ik kan zelf niet 45 jaar
terugkijken, dus eigenlijk is dat een
ondoenlijke vraag. Daarnaast: het
zijn er zoveel dat ik een rij van evenementen en concerten kan noemen.
Dan ben je altijd bang dat je dingen
vergeet. Maar vooruit, een paar dan
die ik me persoonlijk herinner: het
NNO met Armin van Buren, John Elliot Gardiner
met het Montiverdichoir,
Philip Jaroussky, Sigur
Ros, Take Root met Bon
Iver. Ach ik kan wel door
blijven gaan.”
DE OOSTERPOORT EN DE
OOSTERPOORTBUURT

Gedurende 45 jaar zijn
buurt en Cultuurcentrum
met elkaar verbonden
geraakt. Een huiskamer
is De Oosterpoort niet
meer, die functie heeft het Poortershoes overgenomen. Maar het aantal
wijkbewoners dat De Oosterpoort
bezoekt ligt hoog. De afdeling
marketing van De Oosterpoort heeft
voor ons uitgezocht hoeveel kaarten
er verkocht worden aan mensen
die in postcodegebied 9724 wonen,
de “oude” Oosterpoort dus. In het
seizoen 2016-2017 waren dat er
ongeveer 10.000, 4% van het totaal.
Dat betekent dat er per adres per seizoen ongeveer zes kaarten worden
verkocht, Dat cijfer ligt aardig boven
het gemiddelde in Stad en Ommeland, maar of de ligging van De
Oosterpoort in de wijk of het culturele enthousiasme van de bewoners
daarmee te maken hebben is niet na
te gaan.
Stellingsma: “Blijf komen! En we
gaan erover denken hoe we op een
goede manier afscheid van de wijk
kunnen nemen, met een wijkfestival
of een afscheidsfeest!”
Gino Huiskes (foto Oosterpoort
gebouw: Obed Brinkman)

MIJMERINGEN VAN TWEE OUDE ROTTEN
Marcel Roelofs, Oosterpoorter en gerenommeerd jazzprogrammeur (o.a.
ZomerJazzFietsTour) en Luuk Verpaalen, ex-Oosterpoorter en gewaardeerd cryptomaker, kennen elkaar al sinds het begin van de jaren ’80
van de vorige eeuw. Via de muziek. Luuk presenteerde het onvolprezen
radioprogramma ‘Het wonder in het slakkenhuis’ op Radio Stad (voorloper van OOG Radio) en Marcel was een van de circa drie luisteraars.
Sindsdien kruisen hun wegen elkaar vaak, niet zelden in Cultuurcentrum
De Oosterpoort waar ze net zo vaak in de zaal staan als aan de bar. Want
muziek, daar kun je naar luisteren maar erover lullen is veel leuker. Zeker als het over vroeger gaat.
Marcel Roelofs: “Weet jij eigenlijk wel dat ik voor de muziek naar
Groningen ben gekomen? Ik was
helemaal into jazz en in Groningen
gebeurde het. Dacht ik. Je had hier in
De Oosterpoort vanaf het allereerste
jaar, in ’74 dus, de Jazzmarathon en
daar ging iedereen die ook maar een
beetje van nieuwe jazz hield naar
toe. Ik ook dus.”
Luuk Verpaalen: “Piepknor, toen al!
Je was 16 of zo. Dat is niet gezond.
Ik ging in ’74 naar een concert van
Wishbone Ash. Dat waren tenminste

De Oosterpoort, kleine zaal, Jazzmarathon
(David Murray) 1986. Fotograaf Frank
Straatemeier. Groninger Archieven,
2290_6508

degelijke rockers. Joost mag weten
waarom ik vanuit Zwolle naar Groningen reed om die band te zien. Ik
weet nog wel dat ik met natte poten
binnen kwam. De ingang van De
Oosterpoort was toen aan de Palmslag en de bestrating was niet echt
geweldig daar. Wat heet. Een dikke
modderbende. Net als de akoestiek
in de grote zaal toen trouwens.”
MR: “En in de kleine! Ik hield die bebopcursus van Rein de Graaff nooit
langer dan één set vol. Dan was ik
al helemaal gek van het rechterbekken. Die klonk in die ruimte met die
steentjes zo verschrikkelijk hard!
Maar je mocht wel je eigen bier mee

naar binnen nemen. Een plastic tas
vol halve liters, dat scheelde weer
leuk in de portemonnee. Security?
Nooit van gehoord. Het gebouw was
toen zo kaal als een bunker. Gele
en bruine steentjes, dat was het wel.
Geen gezellige barretjes of zo. Maar
de muziek was te gek.”
RECHTSOMKEERT

LV: “En heel Nederland kwam naar
die free-jazzers kijken? Hoe kregen
ze dát voor elkaar?”
MR: “De Marathon werkte samen
met het festival van Moers, een groot
jazzfestival vlakbij het Ruhr-gebied.
Dan traden die Amerikanen daar op
vrijdag op en kwamen ze de dag
erna naar De Oosterpoort. In 1977
speelde David Murray hier. Die was
met zijn busje op weg van het Ruhrgebied naar Grunn, samen met de
anderen van het World Saxophone
Quartet. Allemaal zwarten.
Maar toen was net die kaping
gaande bij De Punt. Dus wat gebeurt
er? Op de snelweg reden ze in een
politiefuik en stonden ze oog in oog
met mariniers met dikke guns. Ze
wisten niet hoe snel ze weg moesten
wezen. Rechtsomkeert. Als zwarte
Amerikanen hadden ze daar niet echt
vertrouwen in.”
ROMANTISCH
BACKSTAGEBARRETJE

LV: “Ok. Mooi verhaal. Maar nou dat
gebouw. Daar verzuip je toch in?
Van mij mag het morgen plat. Take
Root tussen de enorme cactussen
en huifkarren in De Smelt in Assen
vond ik altijd stukken leuker dan hier.
Bovendien waren de gehaktballen
daar beter.”
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MR: “Absoluut waar. Maar ach, als
je met genoeg mensen bent is De
Oosterpoort best een tof gebouw.
Samen met het Concertgebouw in
Den Haag, waar North Sea vroeger
zat, eigenlijk het beste voor festivals.
En nergens vind je betere rookruimtes dan hier.”
LV: “Maar, eh, romantische herinneringen? Daar leent dat gebouw zich
echt niet voor.”
MR: ‘Nou, je had vroeger een backstagebarretje en daar gebeurden
leuke dingen hoor. Ik herinner me
een stel Italianen op een festival met
een voorraad grappa. Gerard Ammerlaan speelde toen ook en die had
die voorraad ontdekt. Dat was gelijk
het laatste jaar dat wij als publiek bij
die backstagebar mochten komen…”
ONHERKENBAAR VERHAAL

LV: “Jules Verne! In 1984. Heb je dat
gezien?”
MR: “Theater?! Brrr. Nee dus.”
LV: “Je werd eerst het dak opgehesen en daarna via allerlei kronkelwegen het hele ingepakte gebouw
doorgeloodst. Onherkenbaar mooi
werd het daar van. Nog zo’n megading waarvoor het hele pand gebruikt
werd: Peer Gynt. 1990. Prachtig.
Maar dat telt niet want daar deed ik
zelf aan mee. Hoe is het trouwens
met de Jazzmarathon afgelopen?”
MR: “Ach, dat werd al minder. Ze
durfden geen risico’s meer te nemen.
Nog steeds niet. Daarom ben ik zelf
maar gaan programmeren.”
PS

LV en MR zijn het erover eens
dat het concert van Willie Nelson
een van de hoogtepunten van hun
gezamenlijke concertbezoek aan
De Oosterpoort moet zijn geweest.
Zeker weten doen ze dat niet. Er
werd die avond iets teveel tijd aan de
bar doorgebracht. “We hebben veel
te veel niet gehoord.”
Luuk Verpaalen

FEUILLETON AFLEVERING 10

Altijd is korter dan je denkt
Het waait en regent in de Oosterpoort
en ook daarbuiten, al dagenlang.
Poes Joepie is weg en Juul is ontroostbaar, ze kan niet begrijpen dat
hij liever ‘elders’ is. Astrid zegt dat
Juul zelf ook snel weg zal gaan, de
wijde wereld in, dat gaat nou eenmaal zo.
Er wordt aangebeld, Juul rent naar
beneden en aan de zware stappen
op de trap hoort Astrid al hoe laat
het is… tijd voor het jaarlijkse onaangekondigde bezoekje van zwager
Egbert. Juul grijnst Astrid toe en
roept dat ze nog heeeel veel huiswerk heeft.
“Heb je nog wat fatsoenlijks te drinken schoonzuster, een jonge jenever
of een whisky?” Egbert snuift en

gromt, gaat als een jager/verzamelaar op zoek in haar huiskamer naar
iets wat zijn goedkeuring kan dragen. Astrid ruikt op gepaste afstand
van haar zwager allerlei; alcohol en
zweetvoetenlucht vechten om de
eerste plek. Er is even niks meer
te vrolijken, als dat een werkwoord

Alfa, er is geen moment dat ik geen
Alfa heb.” lacht hij haar minzaam
toe, zijn zware wenkbrauwen in de
hoogte. “Meisje meisje, wat moet jij
toch depressief worden hier in deze
armoe. Hiepie moet dagen bijkomen
als ze hier is geweest, je eigen zuster!” Hij wijst naar het raam waar de
regen tegenaan slaat. “Deze straat…
nergens kan je fatsoenlijk parkeren,
ik heb mijn Alfa op de stoep gezet,
ik ga geen cent betalen voor die
inferieure parkeergelegenheid hier”.
Hij neemt nog een grote slok van
zijn whisky en terwijl Astrid ‘iets’ gaat
doen in de keuken dommelt hij in.

zou zijn. “Heb je nog altijd die auto
Egbert, die Alfa?” vraagt Astrid in een
poging tot een veilig gespreksonderwerp.

Buiten klinken de piepende achteruitrijgeluidjes van een groot vehikel en
Astrid ziet het gebeuren en laat het
gebeuren. Vanavond gaat ze lekker
uit, naar een band in De Oosterpoort.
“Dag Alfa!” zwaait ze, “dahaag!”

“Lieve schoonzus, ik heb altijd een

VOOR HET NNO VALT ER TE WINNEN, MAAR OOK VEEL TE VERLIEZEN…
Artistiek leider van het NNO, Marcel
Mandos, zegt zeer tevreden te zijn
met het huidige onderkomen van het
orkest. Voor hem is de Grote Zaal
van De Oosterpoort de beste zaal in
Noord-Nederland voor symfonische
en klassieke muziek. Hoewel de
ruimte ook voor popmuziek geschikt
gemaakt werd, is zij ontegenzeggelijk
een goed opvolgster van de legendarische Harmonie: gebouwd voor het
orkest (toen het NFO), als akoestische zaal voor symfonische muziek.
Toch is hij niet verrast door het
voornemen op termijn een nieuw
cultuurcentrum te bouwen en zegt er
niet gelijk ‘nee’ tegen, want ambitie
en oog voor nieuwe ontwikkelingen
sieren een stadsbestuur. Bovendien kleven er ook nadelen aan De
Oosterpoort: het muziekcentrum
bevindt zich niet in het hart van de
stad en is per auto moeilijk te bereiken. Als de stad (met een verwijzing

naar Utrecht) zou kiezen voor een
‘Tivoli-variant’ of Vredenburg-light,
met zowel een grote akoestische
zaal voor klassiek, als een popzaal, kan ook het orkest zijn ambitie
verwezenlijken, namelijk in een nog

Protestconcert NFO tegen voorgenomen
fusie met Frysk Orkest, 1982. Foto Frank
Straatemeier. Groninger Archieven,
2290_6316

betere akoestiek naar een nog hoger
niveau toewerken. De andere optie,
‘multifunctioneel’, noemt Mandos onomwonden ‘verontrustend’: pop- en
klassieke muziek zijn geheel eigen
13

werelden. “De eerste vraagt om een
droge akoestiek omdat alle effecten
via de luidsprekers gerealiseerd worden, de tweede staat of valt met een
natuurlijke nagalm van 1,9 seconden
zodat het geluid ronder, warmer en
breder wordt.”
“Multifunctionele zalen met elektrische of andere systemen hebben we
al genoeg in Noord-Nederland en
van de vele multifunctionele zalen
in Europa die ik ken, is er geen één
echt geslaagd te noemen. Echt, een
prima akoestische zaal is een basisvoorwaarde voor het niveau van een
symfonieorkest.” Ook dat er locaties
ver buiten het centrum in gesprek
zijn, baart zorgen. “Het Suikerunieterrein lijkt mij volkomen ongeschikt.”
En een laatste punt: het concertorgel
waar het orkest nu nog over beschikt,
zou het evenmin graag verliezen…
Dirk de Rijk
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NOORDERSLAG IN DE OOSTERPOORT
Als je aan De Oosterpoort denkt,
denk je al snel aan het Noorderslag
popfestival dat ieder jaar in januari
plaatsvindt. Ik sprak met twee direct
betrokkenen: Peter Sikkema en Joey
Ruchtie over de totstandkoming van
dit ondertussen toonaangevende festival.
Samen doen ze de muziekprogrammering in De Oosterpoort (alles
behalve klassieke muziek). Festivals
zoals Rhythm & Blues Night en Reggae Fever en daarnaast zo’n 200
concerten in de grote en kleine zaal.
Peter is festivalmanager van Eurosonic-Noorderslag en Joey programmeur van Nederlandse acts bij zowel
Eurosonic als Noorderslag. Joey:
“Een belangrijk deel van mijn werk is
het hele jaar door in de gaten houden van artiesten, zodat we tijdens
Noorderslag een mooi overzicht kunnen geven van de actuele stand van
zaken in Nederland qua popmuziek.
Ik leg daarbij verantwoording af aan
Peter, die eindverantwoordelijke van
het festivalgedeelte is.” Peter: “Naast
het festivalgedeelte is er ook een
conferentie in De Oosterpoort waarbij
jaarlijks ruim 4000 mensen uit de
hele wereld komen om te praten over
popmuziek, contacten te leggen en
panels aan te horen. Tijdens het hele
festival zijn er 300 à 400 acts die zich
presenteren aan publiek en vakmensen. Veelbelovende Europese acts
zijn te horen tijdens het Eurosonic
festival op verschillende podia in de
stad en op de afsluitende zaterdag
presenteert Nederlands poptalent tijdens Noorderslag in de Oosterpoort.
SPRINGPLANK

Joey: “Noorderslag heeft in de loop
van de jaren zo’n sterke positie verworven in de Nederlandse muziekwereld dat heel veel artiesten hun
planning aanpassen aan een mogelijk optreden tijdens Noorderslag.”
Peter: “Het geeft artiesten een
enorme boost in hun carrière als ze
tijdens het festival optreden, zowel in
het binnen- als buitenland. Heel veel
carrières zijn hier begonnen. Denk
bijvoorbeeld aan Skik en Krezip.”
De acts krijgen na hun performance

optredens aangeboden op festivals
als Lowlands en Pinkpop en (buiten
Nederland) Roskilde en Glastonbury.
Joey: “Alle programmeurs van dat
soort festivals komen naar Groningen om te kijken wat er is aan nieuw
talent en dat nemen ze mee in hun
line-up.”
HET GEBOUW

Peter: “De Oosterpoort en Noorderslag zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De eerste editie van het
festival werd in 1986 georganiseerd
in De Oosterpoort en is bedacht door
de mensen van stichting Popmuziek
Groningen, toen nog als wedstrijd
tussen Nederlandse en Belgische
bands. Peter Smidt stond bijvoorbeeld aan de wieg en is nu nog
steeds betrokken als creatief directeur. Om het festival te kunnen laten
groeien is er besloten er een zelfstandige stichting van te maken.”
Peter en Joey vinden De Oosterpoort
een prachtig gebouw voor het festival. Peter: “Alles op één level met
een soort straat door het gebouw
heen wat er voor zorgt dat je elkaar
tegenkomt en daardoor makkelijk
contacten legt. Enige minpunt is dat
de faciliteiten (zoals wc’s, garde15

robe en kleedruimtes) eigenlijk niet
afdoende zijn voor zo’n groot festival.” Joey: “En de grote hoeveelheid
vrachtwagens die tijdens het weekend door de wijk rijden kan wel eens
wat overlast geven.”
AKOESTIEK

Het soms hoorbare gerucht dat de
akoestiek van de Grote Zaal slecht
zou zijn wijzen ze van de hand.
Peter: “Dat is achterhaald, iets van
de eerste jaren. Het is waanzinnig
goed tegenwoordig. Er is ontzettend
veel aan verbeterd: er zijn nieuwe
stoelen geplaatst, panelen en doeken
opgehangen.” Joey: “De zaal is in
eerste instantie ook ontworpen voor
klassieke muziek, hoewel het eerste
optreden toevallig wel een popband
was: Colin Blunstone. Tegenwoordig
is de zaal geschikt voor zowel klassiek als pop en kan er in een paar
minuten tijd worden omgebouwd.
Dit is een unieke situatie en onlangs
is er een delegatie uit Turkije op
bezoek geweest om te bekijken hoe
dit gerealiseerd wordt. Ze willen in
eigen land ook een soort Oosterpoort
bouwen.”
Tekst en foto Obed Brinkman

(huis) dieren IN DE Oosterpoort

In de Barkmolenstraat wonen Willem,

loopt hij buiten met een kar. Toen Robin

voor gespecialiseerde medische zorg in

Yfynke en hun hond Robin. Robin is

verlamd raakte was Yfynke met hem aan

Wilhelminaoord. Daar kreeg Robin de kar

een tienjarige Heidewachtel en is een

het lopen. Een medewerkster van de

waar nu nog mee loopt. Robin is weer

bijzondere verschijning in de Oosterpoort.

gemeente zag het gebeuren en bracht

helemaal de oude en met de kar kan hij

Omdat zijn achterste twee poten verlamd

Robin met Yfynke naar een dierenarts.

weer gaan en staan waar hij wil!

zijn als gevolg van een ruggenmerginfarct

Die stuurde Robin door naar een centrum

Obed Brinkman

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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1. De zus van Mel had onlangs de
behoefte. (3+5)
2. Krijg je dan noten te eten? (12)
3. Vader Frank bediende veelvuldig
de afstandsbediening. (5)
4. Zo uit je je bewondering voor de
winnaar van de gouden schoen.
(7)
5. Toont de kunst van het tongzoenen. (6)
6. De fractievoorzitters hadden weer
veel noten op hun zang. (9)
7. Klassieke Duitse stroming. (4)
8. Bas en alt zorgen samen voor
zijn versteviging. (2+3)
9. Tegenovergestelde van het Vergeetboek. (2+6)
10. Buitenlandse speler bij een Alkmaarse club. (5)
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De oplossing moet uiterlijk op maandag 4 december 2017 binnen zijn bij
de redactie van De Oosterpoorter,
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen
o.v.v. Cryptofilippine nr. 44. 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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5

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de gekleurde
vakjes een uitspraak van de Russische cellist Mstislav Rostropovitsj.
Dat is de oplossing. Tip: bekijk de
programmering van Cultuurcentrum
De Oosterpoort. Gelijke cijfers zijn
gelijke letters.
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Oplossing Cryptofilippine de Luxe 43
– CRYPTOMANIA

11. Gaat met Schumann en Boddé
richting Uithuizen. (1+1+1)
12. Geeft die toegang tot het Westerkwartier? (11)
13. Hoewel onzichtbaar schijnt zij
toch te schijnen. (6+4)
14. De gulden is minder waard geworden. (8)
15. Aziatisch lijmpistool? (11)
16. Ouderwetse kleermakers tijdens
de val van De Muur. (5+7)
17. Maken Amsterdammers die gaan
skiën... (11)
18. … en zo noemen ze Charlotte.
(4)
19. Oude troost. (6+8)
20. Deze boeg is net zo vreemd
bescheiden… (6+6)
21. … als deze dubbelop is. (3+6)
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1. Sudoku 2. Vakkenvuller 3. Cryptomunt 4. Hokjesgeest 5. Hersenpan 6. Denksport 7. Prijswinnaar
8. Oplossing 9. Puzzelrit 10. Letterkeer 11. Horizontaal 12. Verticaal
13. Vraagstelling 14. Vaktaal 15. Inzending 16. Kruiswoord 17. Rebus
18. Doorloper.
De oplossing is: DE MENS IS EEN
RAADSEL.
De winnares is Anje Dijk van de
Oosterweg. Gefeliciteerd!

Groningen
Meeuwerderweg 96-98
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OOSTERKIDZZZ
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Vormgeving Evelien Brak
Borgmanschool groep 1/2a

20

KOEK

OP DE HOEK
In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met
een Grunnegerkouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze
wijk. In deze aflevering is dat bij Judy Hooghiemstra - Wijkstra (59) en
Bauke Hooghiemstra. Zij wonen met hulphond Roderik (10) en de witte
terriër Noah (11) op de hoek van de Meeuwerderweg en de Kwintlaan.
Al tijdens de bouw is hun huis aangepast aan Judy’s wensen. Met de
lift kan zij in haar rolstoel de eerste
verdieping bereiken. De tweede
verdieping is met een stoellift toegankelijk gemaakt. Judy is heel creatief.
Daarom heeft Bauke in hun zonnige
achtertuin een atelier voor Judy geïnstalleerd. “Kant en klaar hoor, van de
bouwmarkt.” Ook boven heeft ze een
werkruimte waar ze tekent of met vilt,
fimoklei of ander materiaal aan de
slag gaat.

WAT VINDEN JULLIE VAN DE BUURT?

Bauke werkte als monteur bij
Welzorg Revalidatie. Rolstoelen,
scootmobielen en driewielfietsen
repareerde hij of stelde hij op maat
af voor de klanten van dit bedrijf.
Nu is hij anderhalve dag per week
als mantelzorger in dienst van zijn
vrouw. Judy is door een medische
fout bij haar geboorte rolstoelgebonden. Op haar veertigste kreeg ze
meerdere hersenbloedingen. Roderik
is daarom een welkome huisgenoot.
Deze slimme hulphond raapt dingen
voor haar op, slaat alarm als er iets
niet goed is met Judy en kan deuren
voor haar opendoen. De honden
gaan mee als Bauke en Judy zomers
met hun rolstoeltoegankelijke caravan naar hun vaste camping reizen
in Karinthië, Oostenrijk. Ook in het
voor- en najaar gaan ze met de caravan op pad. “Dan kiezen we steeds
een andere bestemming.”

WAT IS JULLIE LIEVELINGSPLEK IN
DE BUURT?

HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

Bauke: “Tweeëntwintig jaar. Patrimonium bouwde hier nieuwe huizen.
Deze woning is op basis van onze
wensen ingedeeld en aangepast.
Judy: “We woonden aan het Balkgat.
Daar hadden we naar onze zin, maar
het was er wel heel rustig. We wilden
graag in een wat levendiger omgeving wonen. Bovendien was het huis
vochtig, de kruipruimte stond steeds
vol water.”
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Bauke: “De Oosterpoort is een gezellige wijk. Maar zo langzamerhand
komen er wel heel veel studenten, de
balans raakt zoek.” Judy: “Ik vind de
buurt tegenwoordig minder sociaal.
Het is niet meer zoals eerst, mensen
gingen toen meer met elkaar om.
Bauke: “De huizen hier in de buurt
zijn snel te klein. Zodra er meer
kinderen komen vertrekken mensen
uit de wijk. Als er minder kinderen
wonen is er ook minder samenhang.”

Judy: “Ik mag graag bij Elly langs
gaan, van de Primera. En ik kom
nogal eens bij de kopieerwinkel, daar
laat ik alles printen. Friet van Piet is
een leuke plek, daar zijn ze altijd heel
gastvrij.”
MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?

Judy: “Ik zou graag zien dat de creatieve cursussen in het Poortershoes
op de begane grond georganiseerd
worden. Dan kan ik er ook aan meedoen. Nu zijn die lessen altijd op de
eerste verdieping. Daar kan ik niet
komen. Dat vind ik echt een gemis in
deze wijk.”
GAAN JULLIE VEEL MET DE BUREN
OM?

Bauke: “Ik maak regelmatig een
praatje met mensen uit de buurt
maar daar blijft het verder ook wel
bij.” Judy: “Maar als er iets is kun
je altijd bij buren terecht. Dat heb ik
heel vaak gemerkt.”
BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG
WONEN?

Bauke: “Dat hangt er van af. We
staan op een wachtlijst voor een
aangepaste woning in Joure in Friesland.” Judy: “Maar we wonen hier fijn,
dat moet dus echt een mooi huis op
een leuke plek zijn, het liefst weer op
een hoek. Anders blijven we hier.”
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SERVICE
KROEG VAN KLAAS

POORTERSHOES

ven i.v.m. aanschaf bloemen bij J. Tammes,

In de Kroeg van Klaas is altijd wel iets te doen.

BINGO POORTERSHOES

0644050961 of e-mail speeltuinooster-

Wat te denken van:

Woensdag 29 november van 14.00-16.30 uur

• Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM

is er weer een gezellige bingo. Er worden 8

poort@home.nl.
• Elke vrijdagmiddag tussen 15.00-16.00

PARTY, m.m.v. diverse muzikanten (doe

rondes gespeeld, de inleg is € 3,00 . Per ronde

organiseert het WIJ-team een Kindermiddag

mee!). Er is een DJ die de pauzes vult met

gaan er 3 prijzen uit. Ook is er een extra ronde

voor kinderen vanaf 6 jaar. Gratis deelname.

African roots en in de achterzaal kunt u

voor €1,00.

Wel van tevoren aanmelden via Marin.
Kuipers@wij.groningen.nl.

heerlijk Afrikaans eten voor slechts 5 euro.
Iedere zondagmiddag dansen, eten en drin-

COMPUTERLESSEN MET INDIVIDUELE

ken en spelen en zingen, in de Kroeg van

BEGELEIDING EN COMPUTERINLOOP

BUURTOVERLEG

Klaas. Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis.

De lessen zijn op ma, woe en donderdagoch-

Het Buurtoverleg vergadert iedere maand op

En verder:

tend. Ze worden één op één gegeven door

maandag in het Poortershoes, aanvang 20.00

ervaren docentvrijwilligers. Er is geen vast-

uur. Eerstvolgend overleg op 27 november.

• Dinsdag 14 november KROEG VAN KLAAS
KROEGQUIZ (elke tweede dinsdag van de

staand lesprogramma. U leert wat u zelf wilt:

maand). Een zelfgemaakte kennisquiz. De

Informatie opzoeken op internet, leren skypen,

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM

quiz wordt opgeluisterd met beeldmateriaal

sociale media als Facebook etc. les duurt

In het gloednieuwe gebouw van het Prins

en geluidsfragmenten. Teams tot maximaal

1,5 uur inclusief pauze. Op dinsdagochtend,

Claus Conservatorium (PCC), onderdeel van

5 personen. Opgave via email: kroegvan-

10.00-11.30 uur is hier een computerinloop

de Hanzehogeschool Groningen, vinden van

klaasquiz@gmail.com. Deelname € 2,50

(met begeleiding) waar men vrijblijvend heen

4 t/m 7 december bijzondere concerten plaats.

p.p. Aanvang 20.00 uur.

kan. Eigen bijdrage €2,50 per keer.

De klassieke afdeling deelt tijdens deze week
haar favoriete muziek met het publiek. Studen-

• Donderdag 16 november CLUB PROZA
(elke derde donderdag van de maand).

BUURTRESTAURANT

ten met verschillende nationaliteiten spelen op

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Het buurtrestaurant heeft altijd een veelzijdig,

de toppen van hun kunnen. Omdat de musici

heerlijk vers weekmenu met vlees, vis en een

en de muziek een breed publiek verdienen

vegetarische schotel. Dit menu is te zien op

worden er ook lunchconcerten op bijzondere

onze website. Het hoofdmenu kost € 7,40.

locaties buiten het Prins Claus Conservatorium

Soep en het toetje kosten € 2,40.

gegeven:

• Zaterdag 18 november THT. Pop- en rockcovers. Aanvang 22.30 uur. Toegang gratis.
• Dinsdag 21 november KROEG VAN KLAAS
POPQUIZ. Een muziekquiz met vragen

4 dec 12:30 Prins Claus Conservatorium

evenredig verdeeld over alle decennia van

(Meeuwerderweg 1)

de popmuziek van de jaren ‘50 tot nu. De

KENNIS MAKEN MET MINDFULNESS

popquiz wordt iedere keer door andere quiz-

Woensdag 22 november, 19.30-21.30 uur is

4 dec 19:00 Prins Claus Conservatorium

deelnemers gemaakt. Er wordt veel gebruik

er een kennismakingsavond met Mindfulness.

5 dec 12:30 Groninger Museum (Museumei-

gemaakt van beeldmateriaal en geluidsfrag-

Wat houdt het in en wat doet het met Je? Bij

menten. Deze keer wordt de quiz samen-

voldoende interesse start er een cursus. Op-

6 dec 12:30 De Oosterpoort (Trompsingel 27)

gesteld en gepresenteerd door: Lotte Meier

gave via de website van het Poortershoes.

6 dec 19:00 Prins Claus Conservatorium

land 1)

7 dec 12:30 O’Ceallaigh (Ged. Kattendiep 13)

en Peter Meindertsma. Teams tot maximaal

7 dec 19:00 Prins Claus Conservatorium

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

SPEELTUINVERENIGING

via email: kroegvanklaasquiz@gmail.com.

De speeltuinvereniging heeft veel actieve

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

leden, die elkaar vaak weten te vinden:

CBK

• Elke maandag Klaverjassen. Aanvang

Wildvang in het CBK, avond vol kunst, litera-

• Vrijdag 24 november LUISTERCONCERT
IN DE ACHTERZAAL. Roos Galjaard en Se-

20.00 uur. Er kunnen nog klaverjassers bij.

tuur, muziek en eten. Op zaterdag 9 december

bastiaan Wiering. Singer/songwriter muziek

Ook mensen die af en toe willen invallen

2017 vindt in het Centrum Beeldende Kunst

met tweestemmige zang, gitaar en cello.

kunnen contact opnemen met J. Tammes,

(CBK) een nieuwe editie van Wildvang plaats.

06-44050961.

Een avond vol kunst, literatuur, muziek en

Aanvang 22.00 uur. Toegang gratis.
• Zaterdag 25 november ALLES DUT MIE
ZEER BAND. Popcovers. Aanvang 22.30
uur. Toegang gratis.
• Vrijdag 1 december JAZZKLAAZZ (elke
eerste vrijdag van de maand). Jazzconcert
& open stage o.l.v. JEROEN VAN OLPHEN.
Aanvang 22.00 uur. Toegang gratis.
• Woensdag 6 december DE DICHTCLUB

• Elke dinsdag Tafeltennisclub. Aanvang

eten. Er zijn beeldend kunstenaars, er is literatuur, er zijn optredens van deejays en veejays

20.00 uur.
• Elke laatste dinsdag van de maand Crea-

en er wordt bekendgemaakt wie dit jaar het

tieve Club. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen

Hendrik de Vriesstipendium winnen, een aan-

nog creatievelingen bij.

moedigingsprijs van de gemeente Groningen

• Elke eerste woensdag van de maand Super

voor professionele, jonge kunstenaars.

Bingo. Aanvang 20.00 uur.
• Elke eerste donderdag van de maand

De winnaars van het Hendrik de Vriesstipen-

(elke eerste woensdag van de maand). 15

Koppelkaarten. Aanvang 20.00 uur. Er

dium 2016, Dennis Molema en Bert Scholten,

Groninger dichters presenteren naast eerder

kunnen nog koppels bij. Info: J. Tammes,

presenteren deze avond hun stipendiumwerk.

06-44050961.

Aanvang 17.00 uur, Food & Drinks: Food Fel-

geschreven eigen werk; elk minimaal één
nieuw gedicht van eigen hand. Aanvang
20.30 uur. Toegang gratis.

• Elke tweede donderdag van de maand
Bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur. Opge-
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las. Kijk voor meer informatie op
www.cbkgroningen.nl.
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