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BIERBOMBARDEMENT 

Het ging er vroeger regelmatig hard aan toe in Stad en Ommelanden. 
In deze Oosterpoorter een verhaal over de zogenaamde Reductie van 
Groningen (1594). Inderdaad al even geleden. Minder bekend ook 
dan het gedoe rond Bommen Berend. Toch ook bij de Reductie volop 
bommen en granaten. Zo werd er een gang gegraven onder wat nu de 
Oosterpoort is, waarna de mineurs van de vijand er een enorme bom 
lieten ontploffen. Resultaat: 150 doden! Misschien zaten uw voorou-
ders wel tussen de wijkbewoners die hierbij het leven lieten. De mijne 
in ieder geval niet. Ik heb Friese roots. En juist die Friezen maakten in 
die tijd ‘gemene zaak’ met de vijand. 

Het uiteindelijke beleg van de stad duurde twee maanden. Het gewone 
leven moest natuurlijk ook een beetje doorgaan. Zo lezen we dat “er over 
de muur heen zaken als haring en bier worden geruild”, waarbij na con-
sumptie de beschietingen over en weer gewoon weer worden hervat. Het 
bleef wel oppassen geblazen natuurlijk want de stadjer die op het verkeer-
de moment probeert gewaar te worden hoe zijn tuintje ervoor staat wordt 
getrakteerd op “een geweerkogel in ’t hoofd”. 

Uiteindelijk geven de stadjers het op. De vijand neemt de stad in, het 
Spaanse garnizoen krijgt een vrije aftocht met wapens en bagage. De Re-
ductie (de aansluiting van de stad bij de Republiek der Verenigde Neder-
landen) is een feit. 

Op het moment dat u dit leest is er opnieuw oproer in de Oosterpoort. De 
jaarlijkse Noorderslag wordt gestreden in en rond onze eigen culturele 
vesting. Zal er wel rustiger aan toe gaan dan een paar eeuwen geleden. 
Al is er wel de nodige ophef omtrent ene Boef die er ideeën op nahoudt 
van voor de Reductie. Raad hem in ieder geval aan niet op een onbewaakt 
moment “gewaar te worden hoe zijn tuintje erbij staat”. Een waar bierbom-
bardement zal zijn deel zijn. 

Klaas Kloosterman
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FITNESSEN MET PASSIE IN THE KETTLEBELL FITNESSCLUB
Rink Dubblinga en Laurens Groeneveld zijn twee vrienden die samen 
The Kettlebell Fitnessclub zijn begonnen. Ze zijn allebei bijna klaar met 
hun studie sportkunde en willen graag hun passie delen. Maar waarom 
dan een fitnessclub? Rink en Laurens sporten graag samen. Ze zagen 
dat veel mensen in sportscholen de oefeningen verkeerd uitvoerden en 
dat ze weinig begeleiding kregen. Fitness is erg populair, maar er zijn 
veel misconcepties over hoe je effectief kunt trainen. Daarom kozen ze 
ervoor om personal trainer te worden. Het geeft hen voldoening als ze 
zien dat mensen resultaten behalen. 

DE OOSTERPOORT
Hun missie is om het professioneel 
begeleid sporten betaalbaar, effec-
tiever en meer doelgericht te maken. 
Ook meer buurtgericht. Ze zijn beide 
erg betrokken bij de Oosterpoort 
en Rink woont er, daarom kent hij 
veel mensen. Daarnaast is de sfeer 
in de Oosterpoortbuurt heel goed. 
De meesten kennen elkaar wel en 
daar willen Rink en Laurens ge-
bruik van maken om een ‘gezonder 
Oosterpoort’ te realiseren. Samen 
sporten en je doelen behalen is 
natuurlijk veel leuker dan alleen. Ze 
hopen dan ook dat ze projecten in de 
Oosterpoort kunnen opzetten. Hun 
grootste droom is om van dit werk 
rond te komen. Samen proberen 
ze om van hun passie hun werk te 
maken. 

DE KETTLEBELL EN SOORTEN 
SPIJKERS
Om een bedrijf te beginnen, heb je 
een naam nodig. Daarom zijn ze 
gaan brainstormen met vragen als: 
Waar geef je graag training mee? 
Wat is effectief? Hierdoor zijn ze 
uitgekomen op de naam ‘The Ket-
tlebell’. Het is een attribuut waar je 
goed en effectief mee kan trainen én 
het komt toegankelijk over. Ze heb-
ben veel werk en tijd gestopt om het 
gebouw op te knappen. Het meeste 
hebben ze zelf gedaan. Zo heeft 
Rink de balie in elkaar geknutseld. 
“Ik vind het wel mooi dat we een on-
derneming helemaal vanaf de grond 
hebben opgebouwd”, zegt Laurens 
trots. Daardoor hebben ze in korte 
tijd veel geleerd, zoals simpele din-
gen als het soort spijker dat je moet 

gebruiken. “Wij hopen dat het passie 
uitstraalt dat we alles zelf hebben 
gedaan”, zegt ook Rink trots. 

GEEN NORMALE SPORTSCHOOL 
De begeleiding die zij bieden is 
anders dan bij een normale sport-
school. Ze onderscheiden zich door 
geen machines te gebruiken. Ook 
train je er met maximaal drie men-
sen tegelijk in een rustige omgeving 
en is er altijd een trainer in de buurt 
waarbij je terecht kunt. Soms voelen 
mensen zich ongemakkelijk, maar 
dat is nergens voor nodig. Fitness is 
voor veel doelgroepen interessant 
maar Rick en Laurens willen mensen 
niet alleen met fitness, maar ook met 
voeding helpen, om zo hun doelen te 
verwezenlijken. Fitness is meer dan 
hardloopbanden en machines en het 
kan worden beoefend door jong én 
oud.

DE TRAININGEN
Doordat ze allebei in de horeca wer-
ken, weten ze hoe belangrijk gastvrij-
heid is. Zo staat er altijd een flesje 
water klaar en krijg je na afloop een 
stukje fruit mee. De trainingen be-
staan uit 45 minuten gestructureerd 
werken met een effectieve begelei-
ding. Handig is dat als je wil sporten, 
je je inschrijft in een rooster. Als het 
vast staat, stel je het ook minder snel 
uit. “Als je dan een keertje niet komt 
opdagen, trekken Laurens en ik aan 
de bel en dan zorgen we er wel voor 
dat je komt”, lacht Rink. “Dat is vooral 
belangrijk om een band te scheppen 
tussen trainer en sporter.” 

DUTJES TIJDENS DE TRAINING
Op mijn vraag of ze ooit gekke erva-
ringen hebben gehad, vertelt Rink 
over een oud-topsportster die nog 
steeds ontzettend fit is: “Je kunt de 
leukst mogelijke combinatietrainingen 
bedenken, maar in de rustpauzes 
ging ze op de grond liggen, waarna 
ze even een dutje deed. Toen ze 
weer verder moest, sprong ze op en 
ging weer verder.” Beide vinden ze 
het mooi om te zien wat je uit men-
sen kunt halen. Kort samengevat zijn 
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Interieur van de Kettlebell Fitnessclub, met op de kleine foto bedrijfsleiders Rink Dubblinga en 
Laurens Groeneveld voor de ingang van hun sportschool (foto’s Anouk Bollen)
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het gewoon twee gedreven jongens 
van 26 en 25 jaar, die graag hun 
passie willen delen. Het woord ‘pas-
sie’ kwam overigens wel opmerkelijk 

vaak terug. Dat stralen ze ook uit. Als 
je denkt: “Hé, laat ik 2018 eens goed 
beginnen door lekker te gaan spor-
ten”, kijk dan op hun website:  

www.thekettlebellfitnessclub.nl. 

Anouk Bollen
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Oosterpoorter mini Informatiewijzer 2018

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

Kleding (ook kapot, wel schoon), textiel, schoenen
Zet rode zak om 8.30 uur aan de straat. Elektrische appa-
raten apart. Inzamelaar: Goudgoed, tel. 050-5266881

Oud papier
Zet oud papier om 17:00 uur aan de straat

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

Gebied Zuid-West
De Linie, Stoker&Brander en ‘oude Oosterpoort’ tussen 
Meeuwerderweg/spoor. Inzamelaar: cvv Oranje Nassau, 
tel. 050-5256133
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Belangrijke telefoonnummers Ooster-
poort op een rijtje
- Alarmnummer 112
- Politie, wijkagent 0900-8844
- Dierenambulance (050) 5791900
- Meldpunt Overlast en Zorg* (050) 5875885
- Meldpunt Stadsbeheer 14050 
- Milieudienst (050) 3671000

- Huisartsenpost 0900-9229
- Huisarts M.Wever (050) 3128216
- Huisarts Filius (050) 3128739
- Huisarts Nieuwold (050) 3134102

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

* Bij meldpunt Overlast en Zorg kunt u, 
naast overlast melden, anderen hélpen 
bij:
- vermoedens van huiselijk geweld,  
  kindermishandeling, psychische problemen of 
  verslavingsproblemen
- verwaarloosde/vereenzaamde en/of psychisch 

  verwarde buurtgenoot 
- mensen die buiten slapen tijdens extreem 
  koud weer; bel de wijkagent!

Wacht niet te lang met melden, voorkom zo 
mogelijk ergere situaties! Wees niet bang dat 
u persoonlijk in de situatie wordt betrokken, u 
fungeert alleen als informatiebron voor hulpver-
lening en overheid.

ANTON SCHEEPSTRA WINT 
DE KEES VAN DER HOEF PRIJS
Uitgever Anton Scheepstra wint de Kees van der Hoef Prijs 2018. Dit 
maakte Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) op de verjaar-
dag van Kees van der Hoef (3 januari) bekend. 

De jury bestaande uit de voorzitter 
van SLAG, Anton Brand, Stadsdich-
ter Lilian Zielstra en de winnaar van 
de vorige editie, Inge Kappert van 
Stichting Poëziepaleis, vindt dat 
Anton Scheepstra de afgelopen jaren 
een bijdrage van betekenis heeft 
geleverd aan het literaire klimaat in 
Groningen.

Scheepstra is uitgever van Uitgeve-
rij Passage. Hij heeft zijn uitgeverij 

uitgebouwd tot een huis voor talent-
volle auteurs uit Noord-Nederland en 
ver daar buiten. Hij is verder actief in 
het literaire leven van Groningen en 
Noord-Nederland. Zo was Scheeps-
tra voorzitter van het stichtingsbe-
stuur en organisatiebureau van de 
Stichting Poëziemarathon, bestuurs-
lid van Dichters in de Prinsentuin 
en redactielid bij LetterenStad. De 
Kees van der Hoef Prijs 2018 wordt 
uitgereikt in het eerste weekend van 

de Boekenweek, op zondagmiddag 
11 maart 2018 om 15.00 uur in de 
Groninger Forum Bibliotheek. Dan 
vindt ook de bekendmaking van de 

Anton Scheepstra (l) met Kees van der Hoef 
(foto Jos Jansen op de Haar)
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STUDIOSI MOBILAE EN COOP  
HELPEN HET SPIERFONDS
De studievereniging van Bewe-
gingswetenschappen Groningen, 
Studiosi Mobilae, is een actie ge-
start om het Prinses Beatrix Spier-
fonds te helpen. De Coop Meeu-
werderweg steunt hen daarbij. 

In het eerste kwartaal van 2018 haalt 
de Coop geld op voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds middels een 
statiegeldactie. Dus lever uw lege 
bierkratten of flessen in bij Coop 

Meeuwerderweg en druk op de knop 
om uw statiegeld te doneren aan het 
Prinses Beatrix Spierfonds. 

Studiosi Mobilae

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)
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winnaars van de prijs voor het Beste 
Groninger Boek van 2018 plaats.

De Kees van der Hoef Prijs werd in 
2008 voor het eerst uitgereikt aan 
Kees van der Hoef zelf. De prijs is 
naar Van der Hoef vernoemd omdat 
hij jarenlang de kar heeft getrokken 
in het literaire leven in de stad Gro-
ningen. Latere winnaars zijn Tsead 
Bruinja, Coen Peppelenbos, Marleen 
Vermooten (Kroeg van Klaas) en 
Stichting Poëziepaleis. 

BOEKEN

Elke eerste maandag van de 
maand wordt het oud papier bij 
ons in de Sophiastraat en in de 
rest van de wijk opgehaald. Het 
valt mij op dat de laatste tijd regel-
matig boeken bij het oud papier 
zitten. Dit kan toch niet. Boeken 
horen niet bij het oud papier. Daar 
zijn ze te bijzonder voor.

Bij deze een oproep aan de bewo-
ners van onze mooie wijk om boe-
ken bij Mamamini of tweedehands 
boekwinkels in te leveren of ergens 
anders maar: NIET en NOOIT bij het 
oud papier.

Peter Huizenga 

GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN
Vanaf 1 januari krijgen inwoners 
van de gemeente Groningen de 
aanslag voor de gemeentelijke be-
lastingen en de WOZ-beschikking 
niet langer van de gemeente Gro-
ningen, maar van het Noordelijk 
belastingkantoor. Dit kantoor zit 
aan de Trompsingel 29 en is een 
samenvoeging van Hefpunt en de 
afdeling Belastingen van de ge-
meente Groningen. 

Het Noordelijk Belastingkantoor werkt 
ook voor de waterschappen Noorder-
zijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip 
Fryslân. Dat betekent voor inwoners 
uit de gemeente Groningen dat zij 
straks één aanslag krijgen voor de 
lokale belastingen: waterschapsbe-
lastingen en gemeentelijke belastin-
gen bij elkaar. Voor meer informatie: 
www.noordelijkbelastingkantoor.nl

RONDKOMEN KUN JE 
LEREN
Heeft u iedere maand geld tekort? 
Doe dan mee aan de gratis cursus 
‘Rondkomen kun je leren’ van de 
Groninger Kredietbank. U leert in 
vier lessen van 2 uur beter om te 
gaan met uw geld.

WAAR EN WANNEER?
De cursus is in de avond op 22 
januari, 29 januari, 5 februari en 12 
februari 2018. Elke les is van 19.30 
uur tot 21.30 uur in Buurtcentrum 
Poortershoes, Oosterweg 13.

WAT GAAT U LEREN?
• U leert beter omgaan met uw 

geld
• U leert toeslagen en regelingen 

aan te vragen
• U leert hoe u kunt bezuinigen op 

uw uitgaven

AANMELDEN?
Bel met cursusleidster Hanneke 
Prins, tel. 14 050 op maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

SLIJTERIJ 
MEEUWERDERWEG GAAT 
SLUITEN

Wegens tegenvallende omzetcij-
fers sluit de slijterij aan de Meeu-
werderweg over een aantal maan-
den haar deuren (de exacte datum 
staat nog niet vast).  
De vestiging zal verhuizen naar 
een pand aan de Oosterstraat. 

INGEZONDEN

INGEZONDEN
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77

De Oosterpoorter wenst u 
 een fijn en gezond 2018!

Net als in de rest van de stad was 
het in de Oosterpoort relatief rustig 
rond oud en nieuw. Het was vooral 
heel gezellig. Ondanks de discus-
sie over het wel of niet toestaan van 
vuurwerk in de woonwijken werd er 
weer flink geschoten en geknald in 
de Oosterpoort. Onze fotograaf Obed 
Brinkman ging met zijn camera de 
straat op.
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Fokke de Boer heeft na bijna 30 jaar de Kroeg van Klaas te hebben 
gerund per 1 januari het stokje overgedragen aan Marleen Vermooten. 
Haar toekomstplannen heeft u kunnen lezen in de vorige Oosterpoorter, 
maar hoe zit het eigenlijk met Fokke? Hoe kijkt hij terug op die tijd, 
waarom heeft hij dit besluit genomen en wat gaat hij nu doen? 

“Nadat ik de Kunstacademie had af-
gerond heb ik verschillende baantjes 
gehad”, vertelt Fokke. “Ik woonde 
destijds om de hoek van de Kroeg 
van Klaas en was daar vaste klant. 
Toen Merleyn in de jaren tachtig 
opende ging het steeds slechter met 
de kroeg. Zelf bleef ik er wel komen 
omdat ik te lui was om helemaal naar 
Merleyn te lopen en ik vroeg de toen-
malige eigenaar Ab wel eens waarom 
hij de kroeg zo liet versloffen. Op een 
dag in 1988 stond hij ineens voor mij 
in de winkel in Appingedam, waar ik 
toen werkte, en vroeg of ik de helft 
van zijn kroeg wilde overnemen 
zodat ik het kon opknappen. Dat heb 
ik dus gedaan. In 1989 heb ik de 
andere helft ook overgenomen, want 
de samenwerking met Ab verliep niet 
zo goed. Zo ben ik eigenlijk toevallig 
de horeca ingerold. Sindsdien heb 
ik me er maar een beetje doorheen 
geslagen, want een echte horeca-
man ben ik niet. Ik ken mijn eigen 

tekortkomingen dus heb ik mij voor-
namelijk toegelegd op het aansturen 
en delegeren. Als ik een avondje 
achter de bar sta verdien ik bij wijze 
van spreken een tientje, maar als ik 
er een vlot type neerzet is het een 
veelvoud daarvan.”

MOEILIJKE TIJDEN
“De functie van de horeca is te-
genwoordig behoorlijk veranderd. 
Vroeger gooide je de deur open en 
dan kwamen er wel mensen. Nu 
heeft iedereen zoveel afleiding met 
social media en Netflix enzo, dat je 
echt moeite moet doen om klanten 
te trekken. Je moet evenementen 
organiseren zoals thema-avonden, 
muziek en clubjes om de mensen 
de deur uit te krijgen. Daarom heb ik 
een aantal jaar geleden ook een ex-
tra ruimte gecreëerd die kan worden 
afgesloten. Dat is echt een gouden 
greep gebleken omdat het de kroeg 
multifunctioneel maakt.

Van het rookverbod heb ik ook veel 
last gehad. Als de controle niet zo ge-
faald had, was het niet zo’n probleem 
geweest. Maar er bleven een aantal 
kroegen waar je nog jaren gewoon 
aan de bar mocht roken en waar ga 
je dan als roker naartoe? Niet naar 
de Kroeg van Klaas natuurlijk. Geluk-
kig is dat op een gegeven moment 
weer rechtgetrokken.

Ik heb ook wel kansen laten liggen 
hoor. Zo had ik er meer aan kunnen 
doen om publiek van het Cultuurcen-
trum te trekken door bijvoorbeeld een 
bord bij het kruispunt neer zetten met 
een pijl naar de kroeg of iets derge-
lijks. Een echte ondernemer had daar 
iets mee gedaan. Zo zie je maar dat 
ik geen echte ondernemer ben. Ik 
vond het aanvragen van vergunnin-
gen teveel gedoe, dus heb ik niet al-
tijd alles gedaan om er het maximale 
uit te halen. Zo lang het goed draaide 
vond ik het prima.”

OVERNAMEKANDIDATEN
“Twintig jaar geleden was er al 
sprake van dat Marleen de kroeg zou 
overnemen. Ik had toen een pand 
aan de Mauritsstraat waar een 

Wisseling
van de 
wacht
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kinderdagverblijf in zat. Daar had ik 
ook een theatertje gemaakt dat heel 
goed liep en waar ik graag mee verder 
wilde. Dat betekende alleen dat ik de 
kroeg door iemand anders moest la-
ten runnen en Marleen was daarvoor 
de aangewezen persoon. Maar er was 
heel veel gedoe over de contracten 
en vergunningen waardoor er veel tijd 
in ging zitten. Het duurde haar te lang 
en zij kreeg ondertussen een ander 
cafeetje aangeboden, dus ging die 
overname uiteindelijk niet door. Daar-
na heb ik het theatertje maar gesloten 
en ben ik doorgegaan met de Kroeg 
van Klaas. Dat vond ik niet leuk, maar 
een straf was het ook niet.

Ruim tien jaar geleden was Hendrik 
mijn vaste barkeeper. Hij was destijds 
erg belangrijk voor de kroeg en had 
ook de ambitie om het over te ne-
men. Maar hij overleed plotseling dus 
die plannen zijn nooit heel concreet 
geworden. Al had ik er ook wel mijn 
bedenkingen bij, want ik vind niet dat 
je als kastelein je eigen beste klant 
moet zijn. Het is echt een gevaarlijk 
beroep, ik heb er heel wat mensen 
aan ten onder zien gaan.

Uiteindelijk is het toch Marleen gewor-
den. Na het overlijden van haar man 
is ze bij mij komen werken en nam 
ze alle activiteiten uit café Marleen 
met zich mee. Dat kwam goed uit, het 
was een echte win-win situatie. In het 
begin was ze niet geïnteresseerd om 
het over te nemen maar na een paar 
jaar begon het bij haar toch te bor-
relen, dus hebben we het nu officieel 
gemaakt. Sinds 1 januari pacht ze 
het van mij en ben ik alleen nog de 
eigenaar van het pand. Ik heb haar de 
afgelopen week nog wel meegehol-
pen met opknappen. Het laatste wat 
ik heb gedaan is een oude vrieskast 
naar de stort brengen en gisteren (6 
januari, red.) moest ik voor het eerst 
in dertig jaar mijn eigen rekening beta-
len. Dat was wel even raar, maar het 
is prima zo.”

EN NU?
“Ik heb mijn eigen zaakjes wel zo’n 
beetje afgerond; mijn huis in Vries is 
verkocht, mijn panden zijn afbetaald, 
alles is vrij dus het grote lanterfante-
ren kan beginnen, haha. Sinds een 
dag of twee ben ik dus met pensioen, 

al heb ik nog genoeg te doen; de 
buitenkant van de kroeg moet nog 
worden geschilderd, de bovenver-
dieping staat nog leeg, dus dat moet 
worden opgeknapt en zo zijn er nog 
talloze klusjes. Wat ik niet leuk vind 
laat ik doen, maar er is genoeg wat ik 
wel leuk vind dus zal ik mij voorlopig 
niet gaan vervelen. Voor de komende 
paar jaar ben ik waarschijnlijk timmer-
man en heb ik nog werk zat. De Kroeg 
van Klaas is touwens niet mijn levens-
werk hoor, ik heb het gewoon in stand 
gehouden, zo zie ik dat. Ik heb er 
geen nostalgische gevoelens bij, maar 
het is wel mijn stamkroeg, dus heb 
ik er belang bij dat het blijft bestaan. 
Voor een zwart gat ben ik niet bang, 
en als ik mij echt mocht gaan verve-
len kan ik altijd nog gaat tekenen of 
schilderen. Dat heb ik al bijna 40 jaar 
niet meer gedaan, terwijl de overheid 
er toch veel geld in heeft gestoken. 
Kan ik daar misschien nog iets voor 
terug doen.”

Carolina van der Lande 
(foto's Evelien Brak)

10

“sinds een dag 
of twee ben ik 
met pensioen”
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DWANGBURCHT, RAVELIJN EN DRENKELAARSTOREN 
MACHTSVERTOON EN MIJNEN AAN 
DE ZUIDOOSTKANT VAN DE STAD 
Eind zestiende eeuw speelde de stad Groningen even een hoofdrol in 
de vaderlandse geschiedenis. Zowel de ‘Staatsen’ onder aanvoering van 
de Oranjes, als de Spaans- of koningsgezinden was er veel aan gelegen 
om de macht over deze ‘sleutel tot het noorden’ te verkrijgen. Terreinge-
steldheid en de grillige krijgsfortuin maakten dat de beslissende slag, 
eindigend met de ‘reductie van Groningen’, in de zomer van 1594 werd 
uitgevochten aan de rand van wat veel later onze wijk zou worden. 

“Groninga, opulenta, populosa et 
valide contra hostiles insultus munita 
Phrisiae urbs” – Groningen, welva-
rende, bevolkingsrijke en terdege 
tegen aanvallen van vijanden ge-
wapende Friese stad”, zo ligt de 
stad er bij op de kaart van Braun 
en Hogenberg uit 1575 (Afb.1). In 
het oog springt een fortificatie bij de 
Herepoort op de voorgrond. Het is 
de dwangburcht die op last van de 
hertog van Alva is gebouwd maar - 
wegens geldgebrek - nooit voltooid 
en al gauw weer gesloopt werd. 
De kaart is met ander woorden een 
wensvoorstelling van het koningsge-
zinde kamp. 

Wat ook wringt, is dat woordje ‘Fries’. 
Fries was die stad natuurlijk aller-
minst. Stadsrechten waren er trou-
wens ook niet. Des te meer economi-
sche macht, waarmee het voormalige 

Drentse dorp op een uitloper van de 
Hondsrug in de 14e eeuw de hege-
monie over de omliggende gebieden 
verworven had. En díe, de Omme-
landen, waren van oudsher Fries. In 
de 13e eeuw hadden de Ommelan-
ders de stad al eens ingenomen en 
haar wallen geslecht en ook in de 
16e eeuw waren ze niet te spreken 
over de stadse hegemonie. Vooral 
het stapelrecht stak (de dwang voor 
iedereen in het omliggende land 
zijn waar hier ter markt te brengen). 
Mede uit zulke animositeit beland-
den de Ommelanden uiteindelijk in 
het Staatse kamp (eerder stonden 
ze niet te trappelen, maar dat kwam 

omdat ze dan de Staatse troepen uit 
eigen zak moesten onderhouden), 
terwijl de stad onder stadhouder 
Rennenberg in 1580 juist weer een 
Spaanse (katholieke) zwenk ge-

maakt had, met veertien jaar van 
oorlog tot gevolg. 

Tegen het eind van die 14 jaar was 
het leger van de prinsen Maurits en 
Willem Lodewijk langzaam genaderd. 
De voornaamste weg over land, die 
over de zandrug in het Bourtanger 
moeras, hadden ze geblokkeerd 
door de nieuw aangelegde schans, 
aanvoerroutes over het water door 
de inname van plaatsen als Delfzijl 
(1591). 

In mei 1594 slaat een 12.000 man 
sterke legermacht zijn tenten op in 
het dorp Helpman. De stad vertrouwt 
op haar muren, haar geschut en op 
haar Spaanse garnizoen (het vertrou-
wen in de Spanjaarden was trouwens 
niet sterk genoeg om er per keer 
meer dan 200 van in de stad te laten, 
de rest van de soldaten verbleef in 
het Schuitenschuiverskwartier aan 
het begin van het Damsterdiep, pal 
ten oosten van de stad. Ze zouden 
immers wel eens gemene zaak 
kunnen maken met de katholieke 
‘ultra’s’ die uit Friesland naar de stad 
gevlucht waren en burgemeesters en 
raad wilden graag zelf kiezen of er 
met de Oranjes in Helpman gevoch-
ten dan wel onderhandeld werd). 

Prioriteit heeft het storen van het 
graafwerk waar de Staatse mineurs 
voor de Drenkelaarstoren en het 
ravelijn voor de Oosterpoort mee 
beginnen. De aanvallers beschermen 
zich tegen deze beschietingen door 
het opwerpen van schansen, maar 
ze maken ook dankbaar gebruik van 
de oneffenheden in het terrein ten 
westen van de Oosterweg. 

De indruk die je van de verslagen 
van de belegering krijgt, is dat de 
stadjers zo veel mogelijk hun gewone 
leven proberen voort te zetten en 
daarbij af en toe door een projec-
tiel worden getroffen, zoals de man 
die over de muur bij de Herepoort 
probeert gewaar te worden hoe het 

Afb. 1 Kaart van Braun en Hogenberg uit 1575 (publiek domein) 
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met zijn tuinen aan deze kant van de 
gracht staat en daarbij een geweer-
kogel in het hoofd krijgt. Vuurpijlen 
zetten her en der huizen in brand. 
Als de kanonnen zwijgen en er weer 
eens in het legerkamp in Helpman 
gepalaverd wordt, waagt men zich 
even buiten de muren en maakt zelfs 
een praatje met de belegeraars. Een 
andere keer worden er over de muur 

heen zaken als haring en bier ge-
ruild, waarna de beschietingen weer 
hervat worden. 

Merkwaardig is ook de psychologi-
sche component van het conflict, de 
telkens weer opflakkerende hoop 
in de stad op de komst van een 
Spaanse ontzettingsmacht, dan weer 
sombere voorgevoelens en paniek 
als zonder zichtbare aanleiding het 
ooievaarsnest op het raadhuis met 
jongen en al naar beneden stort. 

Waarlijk krijgshaftige episoden 
zijn er ook wel. Een daarvan is de 
uitval naar de loopgraven bij de 
Oosterweg. Vierhonderd man lopen 
in de stromende regen het schui-
lende Friese contingent (schieten kon 
niet met natte lonten) onder de voet. 
Ze maken tientallen slachtoffers en 
maken veel wapens buit. 

Bij het ravelijn voor de Oosterpoort 
(Afb. 2) valt uiteindelijk de beslis-
sing. Mineurs hebben er op zo’n 25 
meter diepte een tunnel naar toe 
gegraven, waarin ze op 15 juli enkele 
duizenden pond kruit tot ontploffing 
brengen. Aarde, steen, geschut en 
manschappen vliegen door de lucht, 
de aanvallers dringen de restanten 
van het fort binnen, maar weten zich 

van daar geen toegang tot de stad 
te verschaffen. Dat hoeft trouwens 
ook niet meer, de schrik zit er bij de 
verdedigers zó in dat er nu serieus 
onderhandeld wordt en iets meer 
dan een week staat het ‘Tractaat van 
Reductie’ op papier. 

Het garnizoen (dat tijdens het beleg 
van 900 tot nog geen 300 man 
is geslonken), krijgt een vrije af-
tocht. Hiervoor wordt volgens één 
chroniqueur inderhaast een brug 
bij de Drenkelaarstoren gebouwd. 
Kaartenmaker Jacob van Deventer 
tekende die brug al in 1565 in, maar 
het meest waarschijnlijk lijkt toch de 
voorstelling van zaken op een gra-
vure (Afb. 3): daar zien we een toren 
zonder brug, terwijl het garnizoen het 
Schuitenschuiverskwartier verlaat en 
zich over de weg naar ‘Oldenzaal’ 
begeeft. We weten dat er tussen de 
muren en de stadsgracht strookjes 
land lagen, die tegen een geringe 
pacht in bruik gegeven werden van 
bijvoorbeeld wasvrouwen, maar de 
Drenkelaarstoren heette nu juist zo 
omdat hij de meeste tijd in het water 
stond. Niet de geëigende plaats om 
een brug te leggen… Zo’n twintig 
jaar later, in 1608, wordt er een begin 
gemaakt met een stadsuitleg waar-
door het oppervlak van de vesting 
Groningen ruwweg verdubbelt. De 
oude stadsmuren maken plaats voor 
nieuwe vestingwerken, met aarden 
wallen, die beter tegen artilleriebe-
schietingen bestand zijn. De Drenke-
laarstoren wordt gesloopt en er komt 
een gelijknamige dwinger voor in de 
plaats. (Afb. 4) De kloeke, met hun 
torens van ver zichtbare Here- en 
Oosterpoort maken plaats voor ver-
dekt gepositioneerde, renaissance-
poorten zonder opbouw. 

Dirk de Rijk

Afb. 2 Ravelijn voor de Oosterpoort, schets in het journaal van Anthonys Duyck. Die schreef 
boven de tekening (van links naar rechts): “Heerpoorte, toornken, stat, Oosterpoorte ende 

ravelijn, toornken, Drenkelerstoorn”. Als tekenverklaring gaf hij eronder “1 groote brug; 2 cleijne 
brug; 3 mijne; 4 gaelderie”. Journaal in bezit van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

Afbeelding overgenomen uit P. Brood (eindred.) “Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen”, 
REGIO-PRojekt Groningen 1994 

Afb. 3 (Drenkelaarstoren zonder brug) gravure 
staat afgebeeld op blz. 43 van het boek van 
gemeentearchivaris A. T. Schuitema Meijer: 
“Groningen, schets van een eeuwenoude 

stad.” Wolters-Noordhoff, 1968 

Afb. 4 Plattegrond van Groningen door 
Nicolaas Geelkerck, 1616. Gravure in: Ubbo 

Emmius, rerum frisicarum historiae 
De vestingwerken aan de zuidkant (rechts) zijn 
al klaar; de noordelijke en oostelijke uitleg nog 
niet; rechts tegen de beeldrand de vermelding 
‘Ooster poort’, de Drenkelaarsdwinger (links 

daarboven) is met de letter ‘B’
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FEUILLETON

Op Nieuwstraat 107 was de groentezaak ‘aan huis’ gevestigd van de familie Wilkens. De huiskamer was achter de winkel. De foto werd 
gemaakt in 1986. Kort daarna werd de zaak gesloten. Twee kilo tuinbonen kostte toen 1 gulden. En als je iets gekocht had kreeg je een 
appel mee voor onderweg.

Daniel Janse
(@nattesokken)

Astrid is op vakantie (Grand Canaria)
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HOPPAH! MUZIKANTEN IN DE OOSTERPOORT
In de Nieuwstraat wonen Serge van Laar (45) en Esther de Boer (33). Ze 
spelen beiden in de Groningse band HoppaH! die ondertussen alweer 
zo’n zes en een half jaar bestaat. Serge is de zanger en Esther speelt 
klarinet. Ik ging bij ze langs. Twee mensen en maar liefst vier huisdieren 
in een huisje.

Serge legt uit wat voor soort band 
HoppaH! is: “We spelen een vrolijke 
mix van allerlei stijlen folkmuziek: 
bijvoorbeeld klezmer of balkan, 
gecombineerd met zwaarmoedige 
Nederlandstalige teksten. Esther: 
“Het doel is het brengen van een 
feestje. Het plezier staat op één. We 
zijn een typische festivalband maar je 
kan met ons alle kanten op, zo spe-
len we tegenwoordig ook in theaters.” 
HoppaH! heeft niet zozeer de ambitie 
om door te breken maar er is wel een 
doel in de band om verder te komen. 
Serge: “Het is een mooi streven je 
leven zoveel mogelijk in te vullen met 
dingen waar je plezier in hebt, dus 
hoe leuk zou het zijn als je met optre-
den je geld zou kunnen verdienen.” 

ANDERE BEZIGHEDEN
Voor zowel Esther als Serge heb-
ben naast HoppaH! ook andere 
bezigheden. Esther is opgeleid als 
docent muziek: “Ik geef muziekles 
op een middelbare school, ik dirigeer 
en begeleid een paar koren en geef 

workshops die ook met zingen te ma-
ken hebben. En na de zomer wil ik in 
de buurt een ‘vocal group’ oprichten, 
misschien wel in het Poortershoes.” 

Serge heeft een klusbedrijf. “Je kunt 
bij mij terecht voor alle aanpassingen 
aan woningen, zoals badkamers en 
keukens verbouwen of vloeren leg-
gen. Mijn voorkeur heeft het werken 
aan oude huizen, maar nieuwbouw 
doe ik ook.” Omdat hij alles zelf kan 
en doet hebben klanten niet allerlei 
verschillende bedrijfjes over de vloer 
en dat vinden veel mensen prettig. 
“Ik heb een aantal vaste klanten en 
daarnaast losse opdrachten. Ik vind 
het leuk een band op te bouwen met 
de mensen bij wie ik werk.”

KOUDE KERMIS
Serge’s andere band heet Koude 
Kermis. Ontstaan uit de liefde voor 
de muziek van Tom Waits die hij deelt 
met gitarist Jelte Posthumus. “Het is 
niet dat wij Tom Waits muziek maken 
maar je hoort er wel in terug dat we 

door hem geïnspireerd zijn. Het is 
totaal wat anders dan HoppaH! En 
dat is ook wel lekker: ik kan bij Koude 
Kermis dingen kwijt die minder goed 
bij HoppaH! passen en andersom.”

HUISDIEREN
Serge en Esther houden erg van die-
ren. In het huis aan de Nieuwstraat 
lopen 3 katten (Spoekie, Chang en 
Ollie) en een hond (Boy, een soort 
Labrador) rond. Esther: “Eigenlijk 
hebben we vier en een halve huisdie-
ren. Ik heb ook een soort co-ouder-
schap met de hond Lola (een Po-
denco). Ze komt uit Portugal. Via de 
stichting Abandoned Pets Foundation 
is ze hier gekomen.” De kat Chang 
is overigens een bijzonder beestje: 
hij gaat af en toe staan en maakt met 
zijn voorpootjes dan bewegingen zo-
dat het lijkt alsof hij aan het bidden is.

Eind januari duikt HoppaH! de studio 
in om een nieuwe single op te nemen 
en op vrijdagavond 19 januari speelt 
de band in het Pakhuis tijdens het 
Eurosonic festival. Volg de band op 
www.hoppah.nu. Je kunt Serge’s 
klusbedrijf bereiken via sersserge@
gmail.com. 

Tekst en foto Obed Brinkman



16

(huis) dieren IN DE Oosterpoort

In de Oliemulderstraat wonen Thomas en 
Lauran en hun twee katten Ivar en Igor. 
Ze hebben het pand waarin ze wonen 
opgedeeld in een woongedeelte (boven) 
en een werkgedeelte (beneden). Beneden 
verzorgt Lauran gehandicapte jongeren, 
waaronder Tilles. Zowel Tilles als de 8 

maanden oude broertjes Ivar en Igor zijn 
bekend bij veel mensen in de buurt. Ivar 
heeft wat last van grootheidswaanzin 
en achtervolgt soms honden - dat liep 
onlangs niet zo goed af; hij werd gebeten 
in zijn staart en vluchtte in een boom. De 
brandweer moest het beestje redden en 

de staart moest geamputeerd. Het gaat nu 
weer goed met hem. Op de foto staan de 
twee katten met Tilles en Lauran. 
Wil je ook met je huisdier in de 
Oosterpoorter? Mail dan naar 
obedbrinkman@riseup.net 
tekst en foto: Obed Brinkman

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
Helder & fris in de Blekerslaan

We wonen samen

in de Blekerslaan

met allemaal een auto 

en een wasmachine

zij aan de overkant

wij hier in deze rechte straat

Ooit liep de Laan naar de molens

hier langs de blekerij

waar wasgoed lag 

te bleken op de bleekwei

maar niets doet nu meer denken

aan dat oude ambacht

en de laatste blekerij

staat in een ver museum

Nu hebben de schone bewoners 

van de rechte Blekerslaan

allemaal een Miele of Zanussi

waar de bonte was op 40 graden

fris en helder wast en bleekt

Bert Nijmeijer/Arjen Boswijk
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1. Dan zit de klep dicht. (11)
2. De kopvrouw is hier niet wel-

kom. (16)
3. Het is een lang verhaal… (12)
4. Kun je dit studeren aan de uni-

versiteit van Groningen? (12)
5. Geen huis? Dan wens ik je veel 

sterkte. (7)
6. Onderwijs dat goed is voor je posi-

tie. (13)
7. Regel die op bepaalde houseparty’s 

geldt. (7)
8. Knotsgekke studie. (13)
9. Vorstvrije periode. (9)
10. Terneergeslagen soldaat. (6)
11. Op open terrein kan het flink waaien! 

(9)
12. Goede sier maken met een 

wiskundig begrip. (13)
13. Ondergang die in 1594 tot de 

ondergang leidde. (6)
14. Stroperige omsingeling. (5)
15. Met zo’n taille kun je het gevecht 

wel aan. (11)
16. De eiken jubilaris vocht nog in deze 

oorlog! (13)
17. De capitulatie werd zo een stuk 

goedkoper. (8)
18. Geeft zijn plaats niet op. (10)
19. Van meerdere walletjes strijden. 

(14)
20. Uitrit zonder belemmeringen. (4+7) 
21. In die periode ben je beslist schade-

vrij. (13)
22. Toch nog bevrijd, is me dat 

schrikken! (10)
23. Dus niet vanwege jou neerko-

men? (10)
24. Na de afzetting werd er een 

toontje lager gezongen. (9)
25. Plant om het jubileum te kunnen 

betalen. (15)

Na het correct invullen van de cryptofilip-
pine leest u in de gekleurde vakjes het 
eerste deel van een bekende uitspraak 
van dichter Willem Bilderdijk. Dat is de 
oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke 
letters. De oplossing moet uiterlijk op 
zondag 4 februari 2018 binnen zijn 
bij de redactie van De Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen o.v.v. 
Cryptofilippine nr. 46. Mailen mag ook: 
oosterpoorter@gmail.com.

De winnaar ontvangt een gevulde bood-
schappentas ter waarde van € 20,-, ter 
beschikking gesteld door Coop Meeuwer-
derweg. 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 op prijs gesteld. 

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 45 – 
KROEG VAN KLAAS 
1. Klaverjassen 2. Luisterconcert 
3. Popquiz 4. Songclub 5. Doorhalen 
6. Afrika Jam Café 7. Oudejaarsquiz 
8. KvK-huisband 9. Klaas 10. Poorters-
hoes 11. Drinkebroer 12. Doorzakken 

13. Fokke de Boer 14. Stamgast 15. Mar-
leen 16. Drankorgel 17. Te diep 18. Open 
Podium 19. Dichtclub 20. Bruin café 
21. Huiswijn 22. Biljarten 23. Bezopen 
24. Darts 25. Rookruimte.

De oplossing is: VEUL HAAIL EN ZEGEN 
IN T NIJJOAR.

De winnares van de tegoedbon voor 
de Kroeg van Klaas is Kirsten Plomp 
uit de Blekerslaan, de gevulde Coop-
boodschappentas gaat naar Brigit Klever 
uit de Jacobstraat. Beiden van harte 
gefeliciteerd!

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

CRYPTOFILIPPINE 46
1 1 4 9 10 3 7

2 6 11 1 3 1 11

3 7 4 8 6 3

4 4 6 2 8 5

5 4 3 7

6 1 4 2 11 7

7 2 9 3

8 4 1 9 8 5

9 2 10

10 11 10 2

11 9 5 8 5

12 11 8 5 2 3

13 10 3 9

14 7

15 4 6 11 6 6 9

16 5 8 5 1 7

17 2 6 10 8

18 4 1 10 6

19 4 8 1 4 2 7

20 2 1 8 7

21 7 8 4 1 10

22 3 5 3 7

23 11 11 L 1

24 9 5 2 1

25 2 6 3 7 11 10
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OOSTERKIDZZZ Borgmanschool groep 8
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KOEK OP DE HOEK

In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met 
een Grunneger kouke op bezoek in een van de vele hoekhuizen in onze 
wijk. In deze aflevering is dat bij Davina van Gelderen (40) en René Gru-
newald (41) en hun zoontjes Nathan (6) en Benjamin (2). 

Het gezin woont op de hoek van de 
H.L. Wichersstraat en de Verlengde 
Meeuwerderweg. René groeide op in 
De Wijert en is aan de stad ver-
knocht. Hij werkt als accountmana-
ger bij een bedrijf dat verpakkingen 
ontwerpt en produceert. “We maken 
tassen, cadeauverpakkingen en 
dozen voor webshops. De Nijntjetas 
die in december werd geleverd bij 
spullen van de Bruna, die maken wij 
bijvoorbeeld.” 

Davina komt oorspronkelijk uit Soest. 
Ze is docent Human Resource Ma-
nagement aan de Hanzehogeschool. 
“Ik ben vanuit de praktijk het onder-
wijs ingerold”, vertelt ze. “Ik deed So-
ciaal Juridische Dienstverlening, ook 
aan de Hanzehogeschool. En daarna 
heb ik nog rechten gestudeerd. Van-
uit mijn vorige baan als HR Manager 
bij Ikea maakte ik de overstap naar 
het hoger onderwijs.”

HOE LANG WONEN JULLIE HIER? 
Davina: “Elf jaar nu. Wij waren de 
eerste bewoners van dit huis. Het 
was ons als eens opgevallen, maar 
we vonden het te duur.” René: “Na 
een tijd bleek het huis nog steeds te 
koop te staan. Het was als modelwo-
ning gebruikt en er zat inmiddels een 
keuken in en een mooie vloer en de 
tuin was aangelegd. Toen werd het 
een ander verhaal.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
René: “Heel veel. We hebben vier 
jaar terug een extra verdieping laten 
bouwen met twee slaapkamers en 
een badkamer. En nu laten we een 
uitbouw van 35 m2 maken, achter de 
woonkamer. Dit huis leent zich daar 
echt voor, ook omdat onze tuin best 
ruim is.” 

WAT VINDEN JULLIE VAN DE BUURT? 
Davina: “Een heerlijke plek, dichtbij 
het centrum, je bent hier snel de stad 
in en uit, perfect.”

MISSEN JULLIE WAT IN DE WIJK?
René: “Ik kan niks bedenken. Alles 
is hier, winkels, een bioscoop. Ik zou 
het wel jammer vinden als in de toe-
komst de Meeuwerderweg door de 
afsluiting van de spoorwegovergang 
van karakter verandert. De Coop redt 
het wel, maar ik denk dat andere 
ondernemers daar het dan lastig 
krijgen.”

HEBBEN JULLIE EEN 
LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT? 
Davina: “Nathan, jij kunt die vraag 
beantwoorden toch?” Nathan: “Ik 
ga wel vaak naar het pannaveldje, 
achter bij de natuurspeeltuin. Da-
vina: “Het fijne van deze buurt is 
dat Nathan er zelf op uit kan. Toen 
hij vier was mocht hij naar vriend-
jes lopen die één straat verderop 
woonden. En het jaar daarna mocht 
hij weer een straat verder. Alleen de 
Verlengde Meeuwerderweg, daar 
mag hij nog niet alleen oversteken.”

GAAN JULLIE VEEL OM MET DE 
MENSEN UIT DE BUURT?
Davina: “Nu met de kinderen hebben 
we wel meer contacten in de wijk. 
Dat gaat dan vanzelf. Dat komt ook 
door de school van Nathan, er gaan 
meer kinderen uit de buurt naar de 
Haydnschool.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG 
WONEN?
Nathan: “Nog héél lang, negen jaar.” 
René: “We blijven in ieder geval hier 
wonen totdat de nieuwe ringweg 
klaar is. Maar ik denk dat we hier 
nog lang blijven. Davina: “Voorlopig 
hoef ik hier niet weg. Niet voordat de 
kinderen het huis uit gaan, denk ik.”

MvdF
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KROEG VAN KLAAS 
AFRICA JAM
Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAM 
PARTY, m.m.v. diverse muzikanten (doe 
mee!). Er is een DJ die de pauzes vult met 
African roots en in de achterzaal kunt u heerlijk 
Afrikaans eten voor slechts 5 euro. Iedere zon-
dagmiddag dansen, eten en drinken en spelen 
en zingen, in de Kroeg van Klaas. Aanvang 
16.00 uur. Toegang gratis

LOU LEEUW E.A.
Zaterdag 20 januari LOU LEEUW, DRA 
DIARRA EN LEX KOOPMAN, mix van Pop en 
Afrikaanse muziek ivm Noorderslag aanvang 
22.30 uur

DICHTBUNDEL
Donderdag 25 januari PRESENTATIE VAN 
DE NIEUWE BUNDEL VAN DE DICHTCLUB: 
“Welkom bij de Club!” De bundel bevat een 
compilatie van het nieuwe werk dat de leden 
het afgelopen jaar voor de club geschreven 
hebben. Van alle dichters zijn vier gedichten, 
een persoonlijk tekstje en een foto opgeno-
men. Aanvang 20.30 uur

DE CASANOVA’S
Vrijdag 26 januari LUISTERCOCERT IN HET 
ACHTERZAALTJE: DE CASANOVA’S De Ca-
sanova’s verleiden u met verhalen en muziek. 
Mix van Amerikaans- Italiaanse rhytm&blues, 
eigen songs over de Noordelijke vlakten, en 
krantencolumns over de zwarte romantiek van 
de stad Groningen. Aanvang 22.00 uur

FUNK CONNECTED
Zaterdag 27 januari FUNK CONNECTED 
Blues, Pop en Funk. Aanvang 21.30 uur

POPQUIZ
Dinsdag 30 januari POPQUIZ Een muziek-
quiz met vragen evenredig verdeeld over alle 
decennia van de popmuziek van de jaren 
‘50 tot nu. De quiz is samengesteld en wordt 
gepresenteerd door: Luuk Verpaalen Teams 
tot maximaal 5 personen. Deelname € 2,50 
p.p. Aanvang 20.00 uur Opgave via email: 
kroegvanklaasquiz@gmail.com

POORTERSHOES
SCHAAKCURSUSSEN
Op donderdag 18 januari starten er 2 schaak-
cursussen.
19.00-20.00 uur: Beginners
20.00-21.00 uur: Iets gevorderd
De cursus kost € 35 voor 10 keer. 

KRACHT CIRCUITTRAINING 
Op maandag 22 januari, 13.30-14.30 uur 
start er een kracht circuittraining ism met The 
Kettlebel Fitnessclub. Trainen op eigen niveau 
in een kleine groep, met een personal trainer. 
€ 50 voor 10 keer.

VINYASA YOGA 
Op dinsdag 18.00-19.15 uur. Deze vloei-
ende, krachtige yoga houdingen vormen een 
doorstromend geheel. Hierdoor zal je energie, 
focus, concentratie en flexibiliteit in lichaam en 
geest toenemen. € 77 voor 15 keer.

TONEELGROEP
Donderdag 20.00 uur-22.00 uur. Houdt u van 
improviseren? Werken naar een gezamenlijke 
productie? Alles is mogelijk. We gaan uit van 
de deelnemers. € 50 voor 10 keer.

KOOKWORKSHOPS 
‘DE MEDITERRANE KEUKEN’
Op maandag 12 maart 17.30-20 uur start een 
serie van 4 kookworkshops met verschillende 
gerechten uit bijv. Griekenland, Spanje of 
Marokko. Vooral het gebruik van de kruiden en 
specerijen komt aan bod. € 60 voor 4 keer.

BUURTRESTAURANT
Het buurtrestaurant heeft altijd een veelzijdig, 
heerlijk vers weekmenu met vlees, vis en een 
vegetarische schotel. Dit menu is te zien op 
onze website. Het hoofdmenu kost € 7,40. 
Soep en het toetje kosten € 2,40. Aanmelding 
voor alle activiteiten en informatie alleen via 
de website van het Poortershoes.

CENTRUM BEELDENDE KUNST (CBK)
Is de kerstboom het huis uit en vind je het 
kaal? Denk eens aan kunst. In onze Kunst-
uitleencollectie vind je veel verschillende 
kunstwerken van grafiek tot fotografie, van 
schilderijen tot tekeningen. Allemaal te huur. 
Je kunt bij ons huren en/of lenen inclusief 
sparen. Meer info op onze website: www.
kunstuitleengroningen.nl/digitale-catalogus/
voor-thuis

SPEELTUINVERENIGING
Elke maandag Klaverjassen. Aanvang 20.00 
uur. Er kunnen nog klaverjassers bij. Ook men-
sen die af en toe willen invallen kunnen con-
tact opnemen met J. Tammes, 06-44050961.

Elke dinsdag Tafeltennisclub. Aanvang 20.00 
uur.

Elke laatste dinsdag van de maand Creatieve 
Club. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog 
creatievelingen bij.

Elke eerste woensdag van de maand Super 
Bingo. Aanvang 20.00 uur. 

Elke eerste donderdag van de maand Kop-
pelkaarten. Aanvang 20.00 uur. Er kunnen nog 
koppels bij. Info: J. Tammes, 06-44050961.

Elke tweede donderdag van de maand 
Bloemschikclub. Aanvang 20.00 uur. Opgeven 
i.v.m. aanschaf bloemen bij J. Tammes, 06-
44050961.

Elke vrijdagmiddag tussen 15.00-16.00 orga-
niseert het WIJ-team een Kindermiddag voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Gratis deelname. Wel 
van tevoren aanmelden via Marin.Kuipers@
wij.groningen.nl 

BUURTOVERLEG
Het Buurtoverleg vergadert eens in de twee 
maanden op maandag in het Poortershoes, 
aanvang 20.00 uur. Eerstvolgend overleg: 22 
januari 2018.
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