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Cryptofilippine met
fantastische prijzen!

De Gouden Kerstballen
Graffitikunstenaar Klaas Boter
Vijfentwintig jaar Coffeeshop Oasis

2

Jaargang 46 • december 2017 • Nummer 10
INHOUD

CODE ORANJE

REDACTIONEEL

Gisteravond, zaterdag werd er een code oranje afgegeven: zware
sneeuwval! Nu, zondagmorgen is de wereld nog even grijs, mistroostig en nat als de 26 ochtenden ervoor. Geen mooi egaal sneeuwdek
bij het opstaan. Geen sneeuwballende en elkaar inzepende kinderen.
Geen sneeuwpoppen achter het speeltuingebouw. Voor de traditionele sneeuwfoto’s uit de buurt is het dus wachten op het januarinummer!
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Bij de Oosterpoorter geven we zo nu en dan ook een code oranje af: de
volgende krant moet af en er is nog bijna niks binnen! De drukker wacht!
Sommige redacteuren hebben even geen tijd omdat een andere baas hen
vraagt even een tandje bij te steken. Anderen hebben even geen inspiratie
of zitten kortstondig in een dip. De jongste bediende moet tentamen doen.
Toch lukt het elke maand weer een prachtige krant in elkaar te draaien.
Het mooie van de vrijwilligers bij de Oosterpoorter is dat als iemand even
minder tijd of zin heeft (of een maand in Australië zit: was prachtig, dank u!)
dat iemand anders het dan weer oppakt.
Dat geldt zeker ook voor de drie vrijwilligers die wij hier onder de noemer
van ‘Gouden Kerstballen’ aan u voorstellen. Drie mensen die zich inzetten
voor de leefbaarheid in de buurt. Die maken dat het wonen en samenleven
in de Oosterpoort nog net een stukje leuker wordt. Jos, Winnie en Marcel,
wij danken jullie voor jullie inzet en wensen jullie fijne feestdagen en een
gezond 2018. Dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen medewerkers en
zeker onze lezers.
Oh ja, vergeet in jullie welverdiende kerstvakantie niet de crypto op te lossen en het resultaat in te sturen. Het oplossen van de CRYPTOFILIPPINE
is al een feest op zich. Extra feestelijk is het dit keer: we verloten niet één
maar twee prijzen onder de goede inzenders!

Klaas Kloosterman

Foto voorpagina Rudi Niemeijer
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

BUURTOVERLEG
Het buurtoverleg Oosterpoort (BPO) 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 27 november j.l.
STAND VAN ZAKEN TOT NU AANPAK
TOE: RINGWEG ZUID/ZUIDERPARK

De voorbereidingen voor de aanleg
van de vernieuwde ringweg zuid zijn
in volle gang. Het oude Winschoterdiep zal ter hoogte van de Wichersstraat zoals het nu staat gepland
een gemiddelde diepte van ca 50 cm
krijgen.
De fietstunnel bij de Esperantokruising ligt al onder de grond. Deze
zal over een aantal jaren in gebruik
worden genomen. Een eerste proef
voor de damwanden van de toekomstige verdiepte ringweg is gedaan.
Komend jaar zullen ook de overige
damwanden worden ingetrild zodat
een begin kan worden gemaakt met
het aanleggen van het verdiepte
ringwegdeel.
De invulling van het toekomstige
Zuiderpark loopt naar wens en neemt
steeds vastere vormen aan. Er zijn
formeel nog mogelijkheden om aanpassingen te realiseren, maar naar
mate de tijd verstrijkt zal dit moeilijker
worden.
WIJKAGENT IN DE OOSTERPOORT

Tijdens het overleg was er een
plezierige kennismaking met de
tegenwoordige wijkagent van de
Oosterpoort, Miranda Dijksman. Zij is
moeder van een jong gezin en houdt
de ballen hoog in de Oosterpoort, De
Linie, De Meeuwen, Europapark en
Herewegbuurt. Voor de Kop van Oost
en het Eemskwartier zijn de wijkagenten Marco Gaasbeek en Paul
Kukler verantwoordelijk. Overleg
met het WIJ-team speelt daarbij een
grote rol.
In de nieuwere delen van de wijk zijn
er weinig problemen. In de oudere

straten is er overlast door drugsgebruik, mensen met psychische
problemen en verkeersdrukte.

subsidie en/of een winkeliersbijdrage
worden gerealiseerd.
PVDA

Enkele leden van het buurtoverleg
en het WIJ-team hebben een bijeenkomst bijgewoond met de PvdA Groningen waarbij een aantal problemen
in de wijk werd besproken.

Aangeraden wordt om overlast te
blijven melden via de app MeldStad.
De wijkagent is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844.
STAND VAN OMWONENDEN
RINGWEG ZUID OOST (ORZO)

Schademeldingen die in verband
staan met de aanleg van de nieuwe
ringweg kunnen gemeld worden bij
ORZO. Er wordt nog gekeken of fijnstofvangers met statische elektriciteit
kunnen bijdragen tot de vermindering
van de overlast.
Er is een klein ondersteuningsfonds
voor ORZO van 10.000 euro toegezegd. Advies is om eerst mogelijke
bouwschade via eigen verzekering
op te lossen.
KUNST OP STRAAT

In verband met de voorbereidingen
van de nieuwe ringweg zijn enkele
kunstwerken tijdelijk weggehaald en
opgeslagen bij het CBK.

Fiets- en parkeerprobleem ten gevolge van het steeds toenemende
aandeel studenten in de wijk is een
toenemende ergernis. Voor verkeersoverlast (fiets, scooter, auto)
geldt hetzelfde. Bovendien schiet de
handhaving te kort. Wethouder van
der Schaaf geeft aan dat er in de
Oosterpoort geen woninguitbreiding
meer komt voor studenten.
ERGERNISJES IN DE WIJK

Tot slot meldt het wijkoverleg signalen uit de buurt over fietswrakken, overlast van houtkachels (ook
fijnstofvervuiling) en grofvuil dat op
straat wordt gedumpt. Advies: meld
via de app MeldStad.
Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen: laat het weten via buurtoverleg@gmail.com.

Onder andere ‘Mevrouw Wichers’
krijgt tevens een nodige opknapbeurt. Aan bewoners is gevraagd
samen met het CBK te kijken om een
tijdelijke nieuwe plek in de wijk te
zoeken voor deze kunstwerken.

Eerstvolgende buurtoverleg op 22
januari 2018,

DEFRIBRILATOR/AID

HET GROOTSTE
GITAARCONCERT VAN
NOORD-NEDERLAND

Vanwege de afwezigheid van een
zogenaamde AID/defibrilator in de
Oosterpoort (bijvoorbeeld op een
min-of-meer centrale plek zoals
Poortershoes of de Coop) is de vraag
gesteld of dit te realiseren is via het
Buurtoverleg. Wellicht kan dit met
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Anjo van Apeldoorn

In het weekend dat de Oosterpoorter bij u op de mat valt, zaterdag 16 december, organiseert de

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)
stichting Dutch Guitar Foundation
een bijzonder gebeuren in De
Oosterpoort. Op deze dag wil de
DGF het grootste gitaarorkest van
Noord-Nederland eenmalig laten
optreden. Het event is bedoeld
voor klassieke amateur gitaristen
van jong tot oud. Het speelniveau
is niet het belangrijkste. Het gaat
vooral om het eigen speelplezier
van de deelnemende gitaristen.

Voor het event zijn vijf stukken uitgezocht voor drie, vier en zes gitaren
(variërend van kerstliedjes tot popsongs) waarbij elke partij door meerdere gitaristen wordt gespeeld. Het
orkest kan uit maximaal 90 spelers
bestaan. Het orkest is nog niet voltallig en nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom. Dit is dus voor vele
gitaristen dé kans om hun debuut te
maken in De Oosterpoort!

Locatie: De Oosterpoort
Adres: Trompsingel 27, 9724 DA
Groningen
Aanvang: 9.30 uur. Slotconcert:
15.00 uur
Kosten deelnemers: € 20,Entree slotconcert: € 5,-

WEGGOOIEN KAN ALTIJD NOG, EERST NAAR REPAIRCAFÉ!
Zaterdagmiddag kwart over twee
arriveerde ik met mijn kapotte
blender bij het Repaircafé in de
binnenstad. Geen idee wat te verwachten; zou de blender nog te
redden zijn of niet?
TIME IS MONEY…EN VICE VERSA

Je moet er wel even de tijd voor
uittrekken, als je haast hebt is Repaircafé geen optie. Maar als je je
apparaat een tweede leven gunt en/
of weinig geld hebt, is een bezoek
aan een Repaircafé beslist een
uitkomst. Op de eerste verdieping
van het Clubhuis voor Doven aan de
Munnikenholm 4 zaten vele hoopvol
wachtende mensen met tassen vol.
Na een tijdje wachten kon ook ik mij
inschrijven, naam plus mankementen
van het apparaat werden genoteerd
en ik kreeg groen wachtnummertje
151.

blender' echt. Eerst werd ik ondervraagd over hoe het mis ging. Vrij
plotseling deed ie het niet meer,
helemaal dood. Dankzij dit gegeven
constateerde mijn reparateur dat het
hoogstwaarschijnlijk aan de beveiliging van de blender lag. "Zag u ook
een staafje plastic, want dat moet
er vanaf gesprongen zijn?!" Verrek;
ik wist nog dat ik mij afvroeg of dit
miniscule dingetje de oorzaak was
van het euvel. Ja dus.

lichtte hem met de zaklamp op mijn
mobiel bij; we naderden de ingewanden van mijn blender. Vele schroefjes
los later kwamen we bij de blenderbeveiliging; de draadjes werden
losgeknipt en met lastechnieken aan
elkaar verbonden. Interessant om
mee te maken en leuk om te fungeren als operatie-assistente! Rond
vier uur schudde ik mijn Repair-held
dankbaar de hand en vertrok huiswaarts; met een werkende blender

REPAIR- EN RELAXCAFÉ

In de gezellige caféruimte waren allerlei reparateurs druk bezig met de
meest uiteenlopende apparaten. Ik
zag een klok, naaimachine, beeldscherm, elektrisch openhaardje,
waterkoker en een heggenschaar.
Met een kop koffie voegde ik me bij
andere wachtenden aan de leestafel,
tussen de kranten lagen ook verschillende klusboekjes. Even later zag
ik de eigenares van de klok vrolijk
afscheidnemen; missie geslaagd!
'RED MIJN BLENDER'

Toen mijn blender en ik aan de beurt
waren begon operatie 'Red mijn

Gezellig én handig (foto Repaircafé)

VEILIGHEID VOOR ALLES EN ALLEN

Vervolgens vroeg mijn technische
helper of ik kleine kinderen had, zo
nee dan kon hij de beveiliging er
redelijk eenvoudig afhalen en dus de
electriciteitstoevoer herstellen. Dat
was een prima optie in mijn geval. Hij
pakte een schroevendraaiertje en ik
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en een zeer leuke nieuwe ervaring
in the pocket. Repaircafe is overal in
de stad, weggooien is zonde, www.
repaircafé.nl. Check deze site waar
en wanneer er een Repaircafé in de
buurt is.
AvdB

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)
VARKENTJES WEG
Op de dag na Sinterklaas zijn de
varkentjes uit het losloopveldje bij de
Barkmolenstraat opgehaald. Na een
uur bezig te zijn geweest om de auto
van de varkensboer vlot te trekken
uit de drek, konden de varkens per

Moi!

tweetal worden meegenomen in een
aanhangwagen. Twee van de varkens gaan naar de slacht en twee
varkens komen bij de boer thuis te
staan.
Foto Loltsje Heidstra

BUURTBEWONER
WINT NATIONALE
INNOVATIEPRIJS
Buurtbewoner Eldert van Wijngaarden heeft de ‘Mr. Gonsalves
nationale innovatieprijs voor de
rechtshandhaving 2017’ gekregen
uit handen van minister Grapperhaus. Eldert woont in de Kop van
Oost en zijn bedrijf Web-IQ ontwikkelt software waarmee criminaliteit
op het internet kan worden opgespoord. De prijs bestaat uit een
sculptuur.

aanpak van mensenhandel, illegale
prostitutie en kindermisbruik. Ook
internationaal (bij Europol en andere
organisaties) is de software van van
Wijngaarden met succes ingezet.
Bron: dutchitchannel.nl

Web-IQ ontwikkelde een computerprogramma dat op een systematische manier internet doorbladert.
Deze technologie kan worden
gebruikt bij het opsporen van kinderporno, maar ook van andere criminele activiteiten die zich op internet
afspelen. De software zoekt ook op
het anonieme deel van het internet,
het zogeheten darkweb, naar criminele activiteiten.
Intussen hebben verschillende
gemeenten en onderdelen van de
politie dankzij de techniek van WebIQ successen kunnen boeken in de

DE PINAUTOMAAT AAN
DE MEEUWERDERWEG
VERDWIJNT
ING heeft besloten de pinautomaat aan de Meeuwerderweg te
verwijderen. Dit heeft de bank
meegedeeld aan Erik Weening die
verhuurder is van het pand waarin
de automaat is ingebouwd. De
reden voor het verdwijnen van de
automaat is dat een pinautomaat
in een bestaande bebouwing niet
goed verzekerbaar is.
Hiermee verdwijnt de enige pinautomaat uit de Oosterpoort. ING staat
wel open voor suggesties uit de buurt
hoe nu verder. Misschien een pinautomaat in de Coop?

De pinautomaat in het pand van Erik Weening wordt binnenkort weggehaald.
ING wil graag een alternatief bieden; denkt u mee?
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NIEUWE EXPLOITANT KROEG VAN KLAAS
De Kroeg van Klaas aan de Oosterweg bestaat ondertussen alweer zo’n
45 jaar. Fokke de Boer is daarvan zo’n 30 jaar de eigenaar maar vanaf
1 januari 2018 pacht Marleen Vermooten de kroeg van hem. Het pand
blijft wel eigendom van Fokke. Marleen vertelt over haar leven en loopbaan in de horeca.

Marleen. We hoopten op veel publiek
vanuit de binnenstad, maar mensen
hadden moeite de kroeg te vinden in
het achteraf straatje, dus organiseerden we een uitgebreid programma
van muziek, proza en poëzie om
publiek te trekken. Dat gaf de kroeg
een heel eigen karakter. De vele
persoonlijke schilderijen en foto’s aan
de muur gaven de kroeg ook een
huiskamergevoel en dat is precies
wat we wilden.” De kroeg bestond
zo’n 16 jaar maar toen Jan ziek werd
besloot ze ermee te stoppen om voor
hem te kunnen zorgen. Daarnaast
was het niet mogelijk om de kroeg
rendabel te houden. “Het was wel
een hele moeilijke beslissing. Ik heb
er altijd met hart en ziel gewerkt.”
KROEG VAN KLAAS

Na het overlijden van Jan komt ze
opnieuw achter de bar van de Kroeg
van Klaas aan het werk en mag ze
van Fokke de evenementen uit café
Marleen in de kroeg voortzetten.
Denk aan poëzie-avonden, luisterconcerten, proza-avonden, quizavonden en muzikale thema-avonden.
De kroeg zal verder niet ingrijpend
veranderen: “Ik ga alleen begin
januari een paar dagen dicht om de
bar opnieuw te lakken en er zullen
een paar nieuwe schilderijtjes aan de
muur komen, maar verder blijft alles
zoals het is.”

Marleen

Veel mensen in de stad kennen Marleen van het gelijknamige café dat
tot 2015 te vinden was in de Kleine
Pelsterstraat. Maar voor die tijd
was ze ook al actief achter de bar,
in totaal nu al zo’n 25 jaar. Marleen
vertelt hoe ze in de horeca terecht is
gekomen: “Omdat de vaste barkeeper van de Vestibule op wereldreis
was, zochten ze een tijdelijke barkeeper en vroegen ze mij. Ze kenden
mij als vrijwilliger bij de Walrus, daar
regelde ik bandjes. Eerst wou ik niet,
want ik was nog erg verlegen in die
tijd. Ze hebben het zelfs drie keer
moeten vragen voor ik het toch maar
probeerde en ik het tot mijn eigen

verbazing zelfs leuk begon te vinden.
Dat was voor mij een mooie bijverdienste naast mijn studie aan de
kunstacademie.”

BOVEN JAN

Na de Vestibule werkte ze in café
Boven Jan en ook kort in de Kroeg
van Klaas. Destijds was het al de
bedoeling dat ze de kroeg over zou
nemen maar was het niet helemaal
duidelijk wanneer dat zou gaan gebeuren, dus trok Marleen haar eigen
plan: “Samen met Jan Strikwerda
(Marleen’s partner die in 2015 is
overleden, red.) nam ik café Korsakoff over en daar begonnen we Café
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KLAAS KOMT

Ook de naam blijft gewoon hetzelfde.
”De naam van de kroeg kent overigens een mooie ontstaansgeschiedenis. Marleen: “De provo’s schreven
in de jaren ‘60 overal op de muren
‘Klaas komt’ als tegenhanger van
christelijke spreuken als ‘Jezus redt’
en ‘Jezus komt’. Zij vonden dat zo’n
onzin dat ze zeiden dat ze net zo
goed in Sinterklaas konden geloven.
Vandaar dat ze overal ‘Klaas komt’
neerkalkten. Naar die Klaas is de
kroeg vernoemd.”
Tekst en foto Obed Brinkman

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

COPY SYSTEMS

printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen
studentenkorting
faxen

TEXTIELBEDRUKKING

Openingstijden:
Ma. t/m do
08.00 - 19.00 uur
Vrijdag
08.00-18.00
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur

Maakt meer van uw werk

Wij maken een

GRATIS ONTWERP
naar uw wensen!

NIEUWJAARSKAARTEN
Bent u niet aan het versturen
van kerstkaarten toegekomen?
laat dan een Nieuwjaarskaart
maken met uw wens voor

2018

Mogelijk in elk formaat;
diverse soorten papier en
enveloppen

Scriptie printen? altijd speciale lage prijs!!
Meeuwerderweg 109, 9724 ER Groningen
Tel. 050 - 318 78 40

Website: www.copy-systems.nl

E-mail: info@copy-systems.nl
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COFFEESHOP OASIS
BESTAAT 25 JAAR
Hoewel er voor Oasis al een aantal
jaren een coffeeshop in het pand
aan de Meeuwerderweg zat, runt
Alfred Balk de zaak nu al een kwart
eeuw. Een mooi moment om hem
eens aan de tand te voelen over
zijn bedrijfsfilosofie en verwachtingen voor de toekomst.

zondag is er in de buurt sowieso niet
veel te doen, dat wil ik niet doorbreken. Andere coffeeshopeigenaren
verklaren mij vaak voor gek omdat
zondag hun beste dag is, maar mij
bevalt het prima.

welke soort je krijgt aangeboden,
terwijl ze wel allemaal een specifieke
werking hebben. Zo heeft iemand die
last heeft van spasmen bijvoorbeeld
baat bij een ander soort wiet dan
iemand die zijn creativiteit wil stimuleren.

“Vijfentwintig jaar geleden runde ik
een coffeeshop aan het Zuiderdiep”,
vertelt Alfred. “Die moest ik echter
sluiten op last van de gemeente
omdat ik er geen horecavergunning
op kon krijgen. Op de laatste dag dat
ik open was kwam Paul, een vriend
van mij, langs met de mededeling dat
hij goed en slecht nieuws te vertellen had. Het slechte nieuws was dat
hij had besloten te stoppen met zijn
coffeeshop aan de Meeuwerderweg
en het goede dat ik het van hem over
kon nemen. Daar heb ik natuurlijk
ontzettende mazzel mee gehad.
RITME VAN DE BUURT

De naam Oasis heb ik gekozen
omdat het staat voor een plek van
ontmoeten, rust en handel. Dat
leek mij wel toepasselijk. Ik hou van
gezellig en gemoedelijk, en dat is ook
de sfeer die ik probeer te creëren.
Het leuke van een kleine coffeeshop
als deze is dat het al gezellig oogt
als er drie mensen zitten. Daarom
heb ik hier ook lage zitjes gemaakt.
Dat geeft veel meer een huiskamergevoel dan de hoge statafels die er
oorspronkelijk stonden. Daarnaast is
het een groot voordeel dat dit pandje
zoveel ramen heeft. Dat geeft een
open uitstraling wat ook voorkomt dat
mensen zich gaan afvragen wat zich
achter de deur afspeelt.
In tegenstelling tot andere coffeeshops heb ik er bewust voor gekozen
om ’s avonds en op zondag dicht te
zijn. Dat past beter bij het ritme van
de buurt, vind ik. Door ’s avonds dicht
te zijn voorkom je overlast en op

Coffeeshop Oasis staat voor ontmoeten, rust en handel (foto Evelien Brak)

NIEUW BELEID

Wat de toekomst betreft ben ik er
geen voorstander van dat de overheid de wietteelt helemaal overneemt. Het telen van wiet is veel
moeilijker dan bijvoorbeeld het
brouwen van bier en er kan dus van
alles fout gaan. Stel dat de overheid
een monopolie heeft en de oogst
mislukt, dan is er dus helemaal geen
wiet meer, of veel te weinig. Ook
ben ik bang dat ze zullen doorslaan
in het veiligheidsaspect. Nu wordt
mediwiet bijvoorbeeld met gammastralen bewerkt om het biologisch
‘dood’ te maken. Daar ben ik zeker
geen voorstander van. Wel zou ik het
goed vinden als het duidelijker wordt
wat de exacte oorsprong van de wiet
is. Er zijn nu zoveel soorten die ook
nog eens vaak gekruist worden, dat
het onmogelijk is om zeker te weten
9

Het is duidelijk dat er iets moet
gebeuren aan het huidige beleid
want het is natuurlijk vreemd dat er
nu geen enkele controle is op de
producten die worden verkocht. Het
liefste zou ik zien dat de overheid
vergunningen verstrekt aan bepaalde
thuistelers, zo behoud je in ieder
geval de diversiteit. Maar het belangrijkste vind ik het dat de overheid in
gesprek gaat met mij, mijn collega’s
én de gebruikers, want het is in
ieders belang dat er een goede regeling komt.”
CvdL

DE GOUDEN KERSTBALLEN

In december blikt de Oosterpoorter nog even terug
op het afgelopen jaar. Samen met drie mensen
die ieder op hun manier actief zijn in de wijk.
Belangeloos zetten zij zich in voor de leefbaarheid
in onze buurt. In de wandelgangen noemen wij hen
wat oneerbiedig ‘gouden kerstballen’. Wij vroegen
Jos, Winnie en Marcel wat hen beweegt, hoe ze het
afgelopen jaar hebben ervaren en wat ze verwachten
van 2018.

Jos Allersma
De werkzaamheden voor een
nieuwe Zuidelijke Ringweg zijn
druk aan de gang: fietsroutes veranderen, er zijn her en der graafwerkzaamheden en automobilisten
klagen dat ze de wijk niet meer uit
kunnen. ORZO is een groep direct
omwonenden in de Oosterpoort,
de Linie en de Meeuwen. Die
buurten gaan er straks het nodige
van merken als de ringweg op de
schop gaat. Jos Allersma is – met
een groep van vier andere bewoners – een van de drijvende krachten achter ORZO.
WAAROM ZET JOS ALLERSMA ZICH
IN ZIJN VRIJE TIJD IN VOOR ORZO?

“Met een aantal buren constateerde
ik dat we allemaal een beetje wisten over het bouwtraject, maar dat
niemand alle informatie had,” vertelt
Jos.“Daarnaast kan er overlast of
schade ontstaan. Als buren hebben
we daar allemaal mee te maken.
Samen met een aantal buren nam ik
het voortouw om ORZO op te richten.
We wilden voorkomen dat ieder voor
zich moet aankloppen bij een grote
partij als bouwcombinatie Herepoort
of bij de gemeente. Daarom besloten
we om ons te organiseren: we willen
samen informatie delen en onze
belangen behartigen. Natuurlijk zit er
ook eigenbelang bij. Ik ben zelf een
van de omwonenden en zit nu dicht
bij het vuur. En ik merk dat het ook
leuk is: je leert je buren kennen door
zoiets samen te doen.”

WAT VIEL TEGEN IN HET AFGELOPEN
JAAR?

“We dachten dat we met de bouwers
al wat duidelijke afspraken hadden
gemaakt, maar de praktijk is dan
soms toch anders. Zo hadden ze
toegezegd om’s nachts niet te werken, behalve als het niet anders zou
kunnen. In dat geval zou de buurt
vooraf geïnformeerd worden”, vertelt
Jos. “Maar laatst stond er iemand om
vijf uur ’s ochtends voor
ons slaapkamerraam met
een ijzeren hamer een
ijzeren paal de grond in
te slaan voor een tijdelijk verkeersbord. Dat is een simpel
voorbeeld van een actie die natuurlijk prima overdag kan. Op het bord
stond trouwens maximum snelheid
30 kilometer. Dat vond ik dan wel
weer grappig. Alsof je bij ons in de
Verlengde Nieuwstraat harder kunt
rijden,” grinnikt Jos. Al met al lijkt het
nog niet vanzelfsprekend dat alle
medewerkers van bouwcombinatie
Herepoort de afspraken met de buurt
kennen en zich hier aan houden.

De gemeente overweegt om ons
bij wijze van experiment een bewonersfonds te bieden, een potje met
geld waarmee we bijvoorbeeld een
deskundige kunnen inhuren om zo
onze rol als belangenbehartiger nog
beter vorm te geven. Het is positief
dat er oog en oor is voor bezorgde
burgers. Niet alleen in woord, maar
ook in daad,” vindt Jos Allersma.

Aanmelden voor ORZO kan
via de website www.orzo.nu

WAT VOND JE JUIST HOOPVOL OF
BEMOEDIGEND?

“We hebben het gevoel dat we serieus worden genomen. We hebben
korte lijnen naar de bouwcombinatie
en naar de gemeente. ORZO krijgt
altijd snel antwoord. Managers van
Herepoort, ambtenaren van de gemeente, de wethouder en gemeenteraadsleden: ze maken tijd voor ons.
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WAT VERWACHT JE VAN 2018?

“Ik verwacht uitbreiding van ORZO
met nieuwe omwonenden. En verder? Als het vleermuizenvraagstuk
wordt opgelost, gaat in 2018 de
ombouw van de Zuidelijke Ringweg
echt beginnen. Als er dan een keer
een serieus probleem is met overlast,
schade of grote verkeershinder moet
in de praktijk blijken wat de contacten
die we dit jaar hebben opgebouwd
echt waard zijn. Dat is best spannend. ‘The proof of the pudding is in
the eating’ zeggen de Engelsen, dat
geldt hier ook. We hebben er vertrouwen in en gaan het jaar positief
tegemoet. Maar voorlopig concentreren we ons op de kerstpudding,”
lacht Jos Allersma.
YvM

Winnie Volkers
In september begon Winnie Volkers als advocaat-stagiaire bij Het
Noorderhuis Advocaten in het Zuiderpark. Daar gaat ze zich vooral
richten op sociaal-zekerheidsrecht
en wil dus een helpende hand
bieden bij kortingen op uitkeringen, terugvorderingen, afgewezen
WMO-aanvragen en uitzettingen.
Ze begon ook gelijk met een
inloopspreekuur in het Poortershoes, om ook die mensen te bereiken die door een besluit van een
overheidsinstelling (gemeente,
belastingdienst, IND, UWV) in de
knel komen, maar niet gewend zijn
zelf hun recht te halen en daar ook
niet een lieve som voor op de bank
hebben staan.

Dan is het zover. Een overheidsinstantie heeft een besluit genomen
dat een mensenleven op z’n kop kan
zetten. En als alles op z’n kop staat,
stelt menigeen zich niet ‘s rustig
de vraag of dat besluit al dan niet
terecht is. En dat is bij uitstek het
moment om je licht op te steken bij
een kenner van het recht. Normaliter
staat er een termijn van zes weken
voor om bezwaar tegen zo’n besluit
aan te tekenen. Winnies eerste raadgeving is dan ook om binnen die zes
weken hulp te zoeken.
Een bezoek aan het inloopspreekuur
is gratis. Het kan zijn dat er geen
specifiek juridische hulpvraag is. In

€ 196,- te betalen. Laat je je hulpvraag vervolgens registreren via het
Juridisch Loket, dan krijg je een korting van € 53,-. Voor het resterende
bedrag kun je ook een aanvraag voor
bijzondere bijstand indienen en dan
kost de juridische hulp je niets.
Maar ook als een eigen bijdrage
resteert, loont het de moeite. Vaak
heeft de IND, heeft de gemeente de
bevoegdheid om ten voordele van
een aanvrager te besluiten, zoals
in ‘bijzondere gevallen’, maar doet
men dat niet, bijvoorbeeld omdat een
aanvraag niet alle nodige informatie
zou bevatten. Winnie wijst erop dat
bij bezwaar het hele besluit in herziening gaat, waardoor
een negatief besluit
soms door een positief
wordt vervangen.

Heb je een uitkering, dan
worden alle kosten vergoed

Eerst maar de vraag hoe zij in
de sociale advocatuur – want
daar hebben we het dan over –
is terechtgekomen. Niet in een
rechte lijn en langs de kortste weg,
zoals op dit terrein van het recht wel
vaker het geval is. Bij Winnie waren
een stage voor de Immigratiedienst
op Aruba en een vrijwilligersfunctie
bij Vluchtelingenwerk de tussenstappen. Vervolgens werkte ze tijdens
haar studie al op het secretariaat van
Het Noorderhuis Advocaten. Ze weet
dus hoe het is om jaren op een verblijfstatus te wachten, om een WMOaanvraag de deur uit te hebben waar
volgens de gemeente informatie in
ontbreekt, wat het is te leven zonder
je ervan bewust te zijn misschien
een uitkerings- of belastingsregel te
overtreden - en dan op een kwade
dag die brief op de deurmat aan te
treffen…

dat geval weet Winnie ook welke
vrijwilligers van het WIJ-team kunnen
helpen, bijvoorbeeld met het opstellen van een brief. Het kan zijn dat
het raadzaam is juridische stappen
te ondernemen – bezwaar tegen het
besluit aan te tekenen.
Dat doet Winnie als advocaat en
daar zijn kosten aan verbonden. Wat
veel mensen niet weten, is dat deze
kosten afhankelijk van het inkomen
vergoed kunnen worden. Heb je een
uitkering, dan kun je zelfs alle kosten
vergoed krijgen. Dat zit zo: bij een
jaarinkomen van € 18.700 of lager
(voor een alleenstaande, € 26.000 bij
een tweepersoonshuishouden) hoef
je slechts een eigen bijdrage van
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Dat kan wel even duren. Het kost bijvoorbeeld al enkele
weken om het dossier samen te stellen en hoe vollediger dat is, des te
sterker sta je met een bezwaar. Haar
advies luidt in tweeledige vorm dan
ook: zoek op tijd hulp, kies de weg
waar jij en je adviseur het meeste
heil van verwachten en heb dan ook
geduld …
Het spreekuur wordt ook aangekondigd op buurtwebsite Nextdoor, de
website van het Poorterhoes en van
Het Noorderhuis Advocaten:
http://hetnoorderhuis.nl
Dirk de Rijk

Marcel Ijsbrandy
Buurtcentrum Poortershoes is vijf
dagen per week open. Er worden
diverse cursussen gegeven, er
repeteert een aantal koren en van
dinsdag tot en met donderdag
kun je er ’s avonds warm eten
voor een schappelijke prijs. Maar
ook als je gewoon een kop koffie
wilt drinken, dan staat die vanaf 9
uur ’s ochtends dampend voor je
klaar. Wie staan er achter de bar
en zorgen er voor dat de ruimtes
schoon zijn? Zo’n 15 vrijwilligers!
De redactie sprak af met een van
hen: Marcel IJsbrandy.
WAAROM ZET JIJ JE IN JE
VRIJE TIJD IN VOOR HET
POORTERSHOES?

WAT VIEL TEGEN IN HET AFGELOPEN
JAAR?

Marcel: “Eigenlijk niets. Het werk in
het Poortershoes bevalt me goed. Als
dat niet zo was, dan was ik na een
maand wel weer weggeweest!”
WAT VOND JE JUIST HOOPVOL OF
BEMOEDIGEND?

“Ik vind het contact met de bezoekers en de andere vrijwilligers leuk”,
vertelt Marcel. Als vrijwilligers hebben
we allemaal ons eigen verleden. Het
mooie is dat we in het Poortershoes

Daar beheerde ik de gevechtsruimtes. Eigenlijk wil ik als ondernemer
zelfstandig het beheer en de schoonmaak doen van een zalencentrum.
Ik zie een centrum voor mij waarbij
werkkamers met kunst van studenten door Minerva kunnen worden
ingericht. Niet alleen vergadertijgers,
maar een centrum voor meerdere
doelgroepen. Dat zou ik graag willen
opzetten en zelf willen beheren. Maar
ik ga nu weer verder met stofzuigen,
als je het niet erg vindt.”

15 vrijwilligers helpen
het Poortershoes

Marcel is druk aan het stofzuigen als we langskomen. Eigenlijk
storen we hem bij het werk. Toch
wil hij wel een gesprekje voeren. “Ik
woon al 16 jaar in de Oosterpoort,
nu ja, al bijna 17 jaar. Sinds februari
2017 ben ik hier vrijwilliger. Ik fietste
hier langs en vroeg me af wat hier te
doen was. Daar was ik nieuwsgierig
naar. Ik help mee bij de balie en met
schoonmaakwerk,” vertelt Marcel.
“En af en toe help ik met serveren bij
het restaurant in de avonduren, dat is
invalwerk. Al met al ben ik gemiddeld
12 uur per week hier actief.”

professioneel te werk gaan. Nieuwe
dingen kunnen altijd beter. Wat kan
er beter? Tja, dat merk je pas al
werkend en nieuwe dingen komen
vanzelf op je pad.
WAT VERWACHT JE VAN 2018?

“Ik verwacht dat ik hier over een jaar
nog steeds actief ben”, denkt Marcel.
“Maar dat weet je nooit. Misschien
is er iets beters, maar dat moet dan
nog wel op mijn pad komen.” Ik vraag
of Marcel een droom heeft. “Eerder
was ik vrijwilliger bij een sportschool.
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FEUILLETON AFLEVERING 11

CHRISMIS
“We doen gewoon of we er niet
zijn Chris” zegt Astrid “dat we op
een eiland zitten, zoiets. Of dat we
ziek zijn; de halve Oosterpoort
is ziek! Of jij bent ziek en ik
moet voor je zorgen, jij kan
heel goed nepziek zijn!”.

Juul heeft een geldig excuus; zij gaat
met een vriendinnetje op skivakantie.
“Kon ik maar skieën” kreunt Chris.
Ze kijken elkaar aan en barsten in
lachen uit.

Astrid’s moeder heeft de hele
familie via een Kerstgroepsapp
uitgenodigd voor de Eerste
Kerstdag in haar keurige huis in
Haren. “Gewoon gezellig, geen
gedoe..doe wel iets leuks aan
Astrid, een jurkje of zo.”
Ze willen niet, Astrid en Chris, ze willen geen verplicht gedoe. Bovendien
zijn Hiepie en Egbert nog steeds ‘not
amused’ over de affaire met de weggesleepte Alfa. De Kerstsfeer zal uit
ieders tenen moeten komen.

Daniel Janse
(@nattesokken)

Ineens heeft Astrid een idee; “Geniaa!” roept ze. “We geven zélf een
feestje Chris, we vragen iedereen en
ook de familie. Dikke kans dat alleen
mijn moeder komt!” Ze kijkt haar
vriend vol verwachting aan. “Gezel-

lig… alleen je moeder…” mompelt
hij. “Nou moe, wat bedoel je Chris?”
vraagt Astrid, maar Chris geeft niet
thuis en zwijgt.
En blijft zwijgen, dag op dag, wat
is er mis met Chris? En hij wil niet
zeggen wat, Astrid wordt er gek van.
Ze geeft hem lieve ontbijtjes, massages, ze scheldt op hem, ze huilt...
niks werkt.
Na drie dagen stelt Astrid hem voor
een ultimatum, ze is het spuugzat:
“Nu ga je zeggen wat er aan de hand
is en zo niet dan donder je maar op!”.
Chris kijkt haar aan en ze ziet zijn
tranen komen. “Ik wil gewoon wat jij
hebt Astrid. Familie die om me geeft,
die me uitnodigt met Kerst. Die het
nodig vindt dat ik een jurkje aan doe!
Dat wil ik!”

De Nieuwstraat tussen Annastraat en Korte Nieuwstraat, voor- en na sloop en nieuwbouw rond 1986. Met dank aan dhr. J.P. van Dorst.
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GRAFFITIKUNSTENAAR KLAAS BOTER
De fotograaf en ondergetekende treffen Klaas Boter (31) in zijn atelier aan de
Pelsterstraat. Klaas is een oud-wijkbewoner: hij woonde drie jaar aan de H.L.
Wichersstraat. Er is werk van zijn hand te zien aan de Palmslag, bij de ingang
van het conservatorium.
Ten eerst vraag ik Klaas welke kunstenaars hem hebben geïnspireerd.
Hij noemt drie verrassende namen.
“Derek Hess. Hij tekende veel in
cartoonstijl en maakte in die stijl veel
platenhoezen. Daarnaast Delta Inc.
uit Amsterdam, dat is een graffitikunstenaar die architectuur combineert
met graffiti. En Rodin de beeldhouwer. Ik heb ooit een boekje van hem
gekocht met erotische tekeningen.
Vooral de anatomie die hij gebruikte
inspireerde me.”

Als je meer over Klaas Boter wilt
weten, bezoek dan ook zijn website:
klaasboter.com.
Chris van Boetzelaer (foto Obed
Brinkman)

DIEREN, LETTERS, VROUWEN

In het werk van Klaas komen drie
sleutelmotieven steeds terug: dieren, letters en vrouwen. “Al mijn
dieren hebben een Aziatisch tintje.
Ik gebruik Japanse beeldtaal als ik
ze uitbeeld, dat wordt ook gebruikt
in tatoeagekunsten. Mijn favoriet is
de zwarte panter. Ik hanteer zowel
graffitiletters als letters in tatoeagestijl. Een beetje de combinatie van
blokkerig naar heel sierlijk.” En last
but not least: de vrouwen. Zijn het
fantasie-vrouwen of echte? “Meestal
is het fictie maar voor sommige tekeningen heb ik een model gebruikt.
Realiteit en fictie mixen in mijn werk.
Het zijn realistische kleurenschema’s
met overdreven verhoudingen.”
Waarom hebben zijn vrouwen zulke
grote billen? “Vrouwen met ronde
billen komen uit de hiphopcultuur.
Schudden met de billen is dansen.
Zo komt muziek en beeld samen.”
DADAÏSME EN GRAFFITI

Tot besluit deelt Klaas een observatie
over graffiti. “Graffiti is een broertje
van het dadaïsme. Het nonchalante
van zomaar een object of dier of
persoon uitbeelden zit zowel in dadaïsme als graffiti. Als een kind zegt: “ik
wil een auto schilderen”, dan schudt
hij dat zo uit zijn mouw. Dat hoeft niet
realistisch te zijn, dat kan ook kinderlijk. Dat kinderlijke, dat puberale zit
ook in graffiti.”
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(huis) dieren IN DE Oosterpoort

In de Polderstraat woont Sheina

Italië naar Nederland. Ze zijn erg op elkaar

de zomer, als Sheina hem wel eens buiten

Krasnopolsky en zij heeft wel een heel

gesteld: als Sheina er niet is wacht Ksju

op een grasveldje laat lopen, wist hij al

bijzonder huisdier: een 31 jaar oude

haar op en dan is hij erg blij als ze er weer

eens vriendschap te sluiten met een zwarte

landschildpad genaamd Ksju. Ksju en

is. Ksju is een bijzonder beestje: zo kan hij

kat zonder staart. Heb je ook een bijzonder

Sheina zijn al 23 jaar samen en verhuisden

spelletjes doen zoals het achterna rennen

huisdier die in deze rubriek zou passen

al samen van Oekraïne naar Italië en van

van een schoteltje over de vloer, en tijdens

mail dan naar obedbrinkman@riseup.net

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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CRYPTOFILIPPINE 45
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Natuurlijk zijn zij
1
familie van bloe2
10
metjesjurken en
wortelbroeken!
3
9
(12)
Met pracht en
4
2
1
praal optreden.
5
8
(14)
‘Hoe heet de
6
4
vriend van
Barbie?’ of ‘Wie
7
1
doet de stem van
8
6
Ernie?’. (7)
Familie van het
Russische Roebin
Kazan en de ko10
9
raalbank. (8)
Zoveel zuipen,
11
daar moet hij echt
12
8
een streep
doorzetten.
13
1
6
(9)
Continentaal
14
2
beleggings15
pand? (6+3+4)
Vraag- en ant16
woordspel dat
niet bepaald op de toekomst is 17
gericht. (13)
18
De houders van het handelsregister hebben
19
8
onderling een innige
relatie. (11)
20
7
Hoewel hij zijn
hielen heeft ge21
licht/wordt in zijn
22
tent nog steeds
gedicht… (5)
23
… en daar staat tegenover dat
degenen die een panna
uitvoeren er bescher25
3
ming krijgen. (12)
Dit alcoholische familielid van de theetante en
de melkmeid... (11)
… komt vanwege het niet halen van
zijn examen toch aan zijn gerief. (10)
Zoekt de maat van Sukke een
vrouw? (5+2+4)
Specht. (8)
Als ze verward is kan de nieuwe
eigenaresse behoorlijk lameren. (7)
Klinkt in de Martinikerk. (10)
Zo in het glas kijken geeft veel kopzorgen. (2+4)
Wat is de Kroeg van Klaas toch wisselvallig: de ene keer toegankelijk...
(4+6)
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19. ... de andere keer juist het tegenovergestelde. (9)
20. Hier schenken ze bij voorkeur een
mix van veel bessenjenever, een
beetje advocaat en wat blue curaçao...(5+4)
21. …maar dit mag je hier niet drinken.
(7)
22. Zonder keus kan het echt niet. (9)
23. Zo veel drank is echt te gek voor
woorden. (7)
24. Hierbij wordt een raakvlak gezocht.
(5)
25. De werkplaats van Vos in Noordla-
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3

3
2

3
8

11

ren of Postma in
Zoutkamp. (10)

Na het correct
invullen van de
cryptofilippine leest
u in de gekleurde
vakjes een welgemeende
wens. Dat is de oplossing. Gelijke cijfers
zijn gelijke letters.
De oplossing moet
uiterlijk op maandag 1
januari 2018 binnen
zijn bij de redactie van de
Oosterpoorter, Oosterweg
13, 9724 CA, Groningen o.v.v. Cryptofilippine nr. 45. Mailen mag
ook: oosterpoorter@
gmail.com.

Er zijn deze keer twee prijzen. De
winnaar ontvangt een gevulde
boodschappentas ter waarde
van € 20,-, ter beschikking
10
gesteld door Coop Meeuwerderweg, of een tegoedbon
van de Kroeg van Klaas ter
waarde van € 20,-. Geef
aan waar uw voorkeur naar
uitgaat. Vermeld bij uw
inzending altijd uw e-mailadres
zodat er contact met de winnaars opgenomen kan worden. Het vermelden
van uw straatnaam wordt ook zeer
11
op prijs gesteld.
Oplossing Cryptofilippine de
Luxe 44 – CULTUURCENTRUM DE
OOSTERPOORT
1. Kim Wilde 2. Lunchconcert
3. Zappa 4. Messiah 5. Bekker 6. Kamerkoor 7. Bach 8. De
Dijk 9. De Agenda 10. Azier 11. NNO
12. Oosterpoort 13. Nieuwe Maan
14. Nederpop 15. Softmachine 16. Wende Snijders 17. Winterreise 18. Fink
19. Koffie Klassiek 20. Little Steven
21. Lil’ Kleine.
De oplossing is: MUZIEK BEGINT MET
STILTE. De winnares is Yvonne Berens
van de Van Sijsenplaats. Gefeliciteerd!

Groningen
Meeuwerderweg 96-98

Gratis juridisch inloopspreekuur

Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente,
de IND, de belastingdienst, het UWV of een andere
overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis
Advocaten u graag te woord tijdens een van haar gratis
inloopspreekuren:
• Elke dinsdag tussen 15.30 en 17.30 op ons kantoor
aan het Zuiderpark 12, 9724 AG Groningen; of
• Op vrijdag 12 januari en 26 januari tussen 13.30 en
15.30 in Buurtcentrum Poortershoes (Oosterweg 12,
9724 CA Groningen).
U bent met of zonder afspraak van harte welkom!
Voor vragen over een van de inloopspreekuren kunt u
telefonisch contact opnemen met het secretariaat via
het telefoonnummer 050 - 3173170 of mailen naar
info@hetnoorderhuis.nl
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OOSTERKIDZZZ
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Foto’s Evelien Brak
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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 Jeannette (71) en Chris (78) Eggens.
Ze wonen samen met Binkie, een levendige labradoodle van ruim een
jaar, op de hoek van de Mauritsstraat en de Lodewijkstraat. Jeannette en
Chris zijn deze maand 50 jaar getrouwd. “Met een koets ging het vanaf
mijn ouderlijk huis in de H.L. Wichersstraat naar het Stadhuis.”
Voordat hun twee zoons geboren
werden werkte Jeannette als coupeuse. “Ik had de industrieschool gedaan
aan de Kruitlaan en werkte daarna
bij Zwacon, het atelier van de firma
Zwartsenberg. Daarna kwam ik bij
Jansen aan het Zuiderdiep, een zaak
in bruidskleding.” Later ging Jeannette schoonmaken bij mensen thuis.
“Ook veel hier in de Oosterpoort.
Altijd gezellig, dat heb ik met veel
plezier gedaan.”
Chris is opgeleid als stukadoor en
werkte in de bouw en bij Philips. Na
een paar jaar solliciteerde hij bij de
gemeente en ging hij aan de slag
bij de verkeersploeg van Openbare
Werken, later Stadsbeheer. “Daar
heb ik een mooie tijd gehad, wat wij
allemaal meemaakten op straat, daar
kun je een boek over schrijven.” Al jaren heeft de familie Eggens een tuin
bij tuinvereniging Diverdoatsie aan
de rand van de Stadspark. Chris en
Jeannette hebben 4 kleinkinderen.
HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

Jeannette: “Vanaf 1988. Wij zijn de
eerste bewoners, we hebben dit
pand vanaf 1987 gebouwd zien worden. Daarvoor woonden we aan het
Winschoterdiep op nummer 23.”
HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS
GEDAAN?

Jeannette: “Toen de kinderen uit huis
gingen, hebben we de indeling veranderd. Hier zat een slaapkamer, die
hebben we bij de woonkamer getrokken. En binnenkort wil ik weer verven
en behangen.” Chris zegt lachend:
“De laatste keer dat we dat deden
dacht ik dat we nooit meer hoefden.
Maar nee, we gaan opnieuw aan de
slag.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE BUURT?

Jeannette: “Er waren vroeger veel
meer winkels in de buurt. Die zijn nu
allemaal weg. De drogist is er niet
meer, de bakker. En er kwamen veel
winkeliers aan de deur.” Chris: “Wij
gingen vroeger naar bakker Schoo,
die zat waar nu het conservatorium is.” Jeannette: “Ook de manier
waarop de mensen in de buurt met
elkaar omgaan verandert erg. Iedereen werkt nu en is meer op zichzelf.
Vroeger was er meer saamhorigheid.“

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG
WONEN?

Chris: “Hopelijk wel. Ik hoef hier niet
meer weg.” Jeannette: “Ik ook niet,
hier kunnen we altijd blijven wonen,
alles is gelijkvloers. Een bejaardenhuis of verzorgingshuis, ik heb daar
helemaal niks mee.”
Tekst en foto MvdF

MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?

Jeannette: “De variatie in winkelaanbod, dat mis ik. Je hoefde vroeger
de stad niet in, alles zat hier. Er was
een lampenwinkel, een schoenenzaak.” Chris: “En je had de veemarkt
op dinsdag, dat maakte de buurt ook
levendig.”
HEBBEN JULLIE EEN
LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT?

Jeannette: “Nee niet echt. Vroeger
kwamen we wel met de kinderen
in de speeltuin op de hoek van de
Meeuwerderweg.”
GAAN JULLIE VEEL MET DE BUREN
OM?

Jeannette: “Toen we hier kwamen
wonen gaven we een housewarmingsfeestje, toen zat het hele huis
hier vol. Maar we hebben geen intensief contact met de buren. Maar als
het nodig is kun je bij elkaar terecht.
Vroeger was het anders. Zo hadden
we aan het Winschoterdiep elk jaar
een straatfeest. Toen het een keer
regende gingen we met de hele buurt
bij garage Mast binnen zitten. Zaten
we daar aan lange tafels koffie te
drinken.”
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SERVICE

Kroeg
van
Klaas

Zaterdag 30 december KINKS COVERBAND. Aanvang
Zaterdag 23 december
22.30 uur.
MANNEN MET KLEINToegang gratis
TJES. Meerstemmige
popcovers. Aanvang
22.30 uur. Toegang gratis

Zaterdag 16 december TWIN
Elke zondagmiddag is er een
AFRIKA JAM PARTY, m.m.v. diverse REVERB, Led Zeppelin coverband Met Nick en Koos
muzikanten (doe mee!). Er is een DJ
Cramer, Marcel Wolthof en
die de pauzes vult met African roots
Lou Leeuw. Aanvang 22.30
en in de achterzaal kunt u heerlijk
uur. Toegang gratis
Zondag 31 december
Afrikaans eten voor slechts 5 euro.
Vrijdag 29 december
OUDEJAARSFEEST
Iedere zondagmiddag dansen, eten
LUISTERCONCERT
met een Afrikaans
en drinken en spelen en zingen, in
IN DE ACHTERZAAL
tintje. Afrikaanse
de Kroeg van Klaas. Aanvang 16.00
(programma nog niet
muziek en hapjes.
uur. Toegang gratis
bekend). Aanvang 22.00
Dinsdag 19 december OUDEAanvang 22.00 uur.
uur. Toegang gratis
JAARSQUIZ. Een quiz met vragen
Toegang gratis
over gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Teams tot maximaal
Donderdag 21 december CLUB
5 personen. Deelname €
PROZA. De schrijvers dragen
2,50 p.p. Opgave via email:
nieuw geschreven korte verhalen of
kroegvanklaasquiz@gmail.
columns voor, schrijven om de beurt
com
een episode voor de Cliffhanger en
Woensdagmiddag 20 december
is er de rubriek ‘De etymoloog’ (oorBingo Poortershoes van 14.00sprong van bijzondere of grappige
16.30 uur is er een gezellige
woorden/uitdrukkingen wordt toegeKerstbingo. Er worden 8 rondes
licht) Gast: Lammert Voos. Aanvang
gespeeld, de inleg is € 3,00 . Per
Schaakcursussen. Op don20.30 uur. Toegang gratis
ronde gaan er 3 prijzen uit. Ook is
derdag 18 januari starten
er 2 schaakcursussen.19-20 er een extra ronde voor €1,00.
uur: Beginners. 20-21 uur:
Iets gevorderd. De cursus kost
€35 voor 10 keer. Aanmelding
Elke eerste
via de website van het Poorterswoensdag van
hoes.
de maand
Elke maandag KlaverjasSuperbingo.
sen. Aanvang 20.00 uur.
Elke dinsdag Tafelten- Aanvang
Er kunnen nog klaverjasBuurtrestaurant. Het buurtresnisclub. Aanvang 20.00 20.00 uur.
sers bij. Ook mensen die
taurant heeft altijd een veelzijdig,
uur.
Op maandag 22 januari, 13.30af en toe willen invallen
heerlijk vers weekmenu met
14.30 uur start er een kracht
kunnen contact opnemen
vlees, vis en een vegetarische
circuittraining ism met The Ketmet J. Tammes, 06schotel. Dit menu is te zien op
tlebel Fitnessclub. Trainen op
44050961.
onze website. Het hoofdmenu
eigen niveau in kleine groep, met
Elke eerste donderdag
kost € 7,40. Soep en het toetje
personal trainer. €50 voor 10 keer.
van de maand Koppelkosten € 2,40.
Aanmelding via website van het
kaarten. Aanvang 20.00
Elke laatste dinsdag
Poortershoes.
uur. Er kunnen nog kopvan de maand Creatieve
pels bij. Info: J. Tammes,
Club. Aanvang 20.00 uur.
06-44050961
Er kunnen nog creatieveKerstvakantie. Het Poortershoes
lingen bij.
is gesloten vanaf vrijdag 22 december t/m zondag 7 januari. We
Elke vrijdagmiddag tussen
Het Buurtoverleg vergadert eens in
wensen iedereen fijne feestdag en
15.00-16.00 organiseert
de twee maanden op maandag in
zien jullie graag terug bij een van
Elke tweede donderdag
het WIJ-team een Kinhet Poortershoes, aanvang 20.00
onze activiteiten of in ons buurtvan de maand Bloemschikdermiddag voor kinderen
uur. Eerstvolgend overleg: 22 janurestaurant.
club. Aanvang 20.00 uur.
vanaf 6 jaar. Gratis deelari 2018.
Opgeven i.v.m. aanschaf
name. Wel van tevoren
bloemen bij J. Tammes, 06aanmelden via Marin.
Andere overlegdata voor 2018:
44050961 of e-mail: speelKuipers@wij.groningen.
26 maart; 23 april; 25 juni; 24 septuinoosterpoort@home.nl
nl
tember; 29 oktober; 26 november.

Poorters
hoes

Speeltuin
vereniging
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