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KUNST OP STRAAT MOET!

Het grappige met kunst op straat is dat je het vaak niet ziet. Je let op 
het verkeer. Of je hebt vooral oog voor de mevrouw aan de overkant 
van de straat. Je hebt vaak ook niet in de gaten dat kunst kunst is. 
Toch zijn er ook ‘werken in de openbare ruimte’ waar je niet om heen 
kunt. Waar je niet aan voorbij kunt lopen zonder even bij stil te blijven 
staan. Voor mij geldt dat bijvoorbeeld voor het Werkmanmonument, 
net buiten de Oosterpoort aan de singel.

Het Werkmanmonument is gemaakt door Armando en geplaatst in het 
Werkmanjaar (1995). Waarom Armando koos voor een bronzen boom kun 
je lezen op Wikipedia. Het heeft er mee te maken dat de kunstenaar/druk-
ker en verzetsman Werkman aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
door de Duitsers gefusilleerd werd 
in de bossen bij Bakkeveen. 

Het heeft ook te maken met kwets-
baarheid, onverzettelijkheid en 
opstandigheid. ‘Een stille getuige 
van wat er in de oorlogsjaren is 
gebeurd.’

In de Oosterpoort hebben we ook 
veel kunst op straat. Kunst waar 
je zo aan voorbij loopt. Die de nieuwsgierigheid 
prikkelt. Of waarbij je steeds even stil blijft staan. Wij stuurden drie redac-
teuren op pad om een aantal ‘openbare werken’ te beoordelen: een guitige 
vis, een simulant, een mooie man en een mooie vrouw.

Wat ook mooi is: in deze Oosterpoorter vindt u ook livemuziek. Op straat. 
Op pagina 9 staat een zogenaamde QR-code. Als u die in scant op uw 
telefoon – even aan uw kleinzoon of kleindochter vragen – ziet u een optre-
den van Tiedo Groeneveld. Op straat. Want kunst op straat moet!

Klaas Kloosterman
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GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

BUURTOVERLEG 22 JANUARI 2018
Het buurtoverleg Oosterpoort 
(BOO) overlegt 7 keer per jaar 
in het Poortershoes. Tijdens het 
overleg worden onderwerpen be-
sproken die spelen in de wijk. De 
deelnemers zijn steeds divers: 
afhankelijk van de besproken 
onderwerpen schuiven verschil-
lende mensen aan. En natuurlijk 
zijn steeds enkele leden van het 
bestuur van het BOO aanwezig. 
Hieronder vindt u in een notendop 
wat er zoal besproken is op 22 ja-
nuari 2018.

NIEUWBOUW DE MEEUWEN 
Er ligt een nieuw plan waarbij de 
bebouwing in het gebied oostelijk van 
de Barkmolenstraat en grenzend aan 
de Europaweg is uitgewerkt. Het be-
staat uit enkele blokken met rijtjeswo-
ningen, vier 2-onderéénkapwoningen 
en een flat van acht verdiepingen 
(huurappartementen). Deze  komt 
aan de noordzijde van het terrein, 
tegenover de ABN AMRO en de Ra-
boflat. Bewoners die het niet met de 
plannen eens zijn wordt geadviseerd 
om met de gemeenteraad in overleg 
te gaan.

GROEN EN/OF BEPLANTING IN DE 
BUURT 
De beplanting bij de Euroborg zal 
worden hersteld en groen langs 
de Verlengde Meeuwerderweg zal 
geïntegreerd worden in de – ecolo-
gische – inrichting van het Zuider-
park 2020-’21. Tot die tijd worden 
de bewoners erop gewezen mee te 
kunnen doen aan het Project Steen-
breek; ze kunnen bijvoorbeeld iets 
doen met boomspiegels. Hiervoor 
wordt verwezen naar de gemeente-
lijke functionaris voor groenprojecten, 
dhr. Stiekema. En bij de Bontebrug 
zal aandacht worden besteed aan de 
lavendelhaag.

INTEGRAAL WATERPLAN VAN DE 
OOSTERHAVEN TOT AAN MEERSTAD 
Er ligt een plan om de kades geïn-
tegreerd aan te pakken zodra de 
bebouwing is gerealiseerd tot aan 
Meerstad. Voor de ongelijkvloerse 
kade bij de Kop van Oost blijft het 
dus opletten geblazen. Wanneer 
mensen zich ‘een ongeluk’ vallen 
wordt geadviseerd dit te melden bij 
Meld Stad. 

DEFIBRILLATOR IN DE 
OOSTERPOORT
Geconstateerd wordt dat er nog geen 
AED in de Oosterpoort is geïnstal-
leerd. Ook wordt opgemerkt dat 
hiervoor goed voorbereide mensen 
in de buurt aanwezig moeten zijn die 
het apparaat snel moeten kunnen 
bedienen. Wellicht dat gemeentelijke 
subsidie kan helpen en een nodige 
BHV/EHBO cursus. Wordt vervolgd.

IDEEËN VOOR NOG TE BESTEDEN 
SUBSIDIES IN 2018 
Naast de ondersteuning van bv. Hal-
loween, de Sterrebosconcerten en 
de Kunstroute is er nog ruimte voor 
enkele leefbaarheidsinitiatieven in de 
buurt. Deze eventueel te subsidiëren  
initiatieven moeten ten goede komen 
aan de buurt, mogen geen politieke 
lading hebben en mogen niet worden 
gebruikt voor eten en drinken. U kunt 
uw ideeën kenbaar maken bij het 
Buurtoverleg Oosterpoort.

BUSROUTE NA REALISATIE NIEUWE 
HELPERZOOMTUNNEL 
Het zal drukker worden door meer 
bussen op de Meeuwerderweg. 
Omdat bussen hier elkaar moeilijk 
kunnen passeren worden nog enkele 
voorstellen geopperd:
• eenrichtingsverkeer door Meeu-

werderweg en Oosterweg (een 
vroegere situatie)

• Meeuwerderweg inrichten als 
een “shared space-gebied”

VERKEERS- OF ANDERE 
MILIEUOVERLAST
Heeft u overlast van bijvoorbeeld 
verkeer, parkeren van auto’s en/of 
fietsen; blijf het melden bij Meld Stad. 
Want geen melding betekent geen 
last. Er zijn mensen die gezondheids-
klachten hebben wegens houtka-
chels. Deze rookoverlast is officieel 
wettelijk verboden. Ook hier geldt: 
blijf het melden.

THEMA VOOR DE EERST KOMENDE 
WIJ / BUURTBORREL
Brandpreventie is vorig jaar bijvoor-
beeld aan de orde geweest: heeft 
u een thema dat voor u belang-
rijk is? Zie oproep elders in deze 
Oosterpoorter. Kim van der Burg, 
buurtwerker WIJ team,  is op de 
vrijdagmiddagen vanaf 14.00 uur 
aanwezig in het Poortershoes om 
buurtbewoners te ontmoeten.

Een nieuw bestuur; een nieuwe 
toekomst: Het Poortershoes heeft 
nieuwe bestuursleden, bewoners van 
de Oosterpoort. Zij stellen zich elders 
in deze krant  aan u voor. 

Suggesties, op- of aanmerkingen:  u 
kunt het laten weten via buurtover-
leg@gmail.com.

Eerstvolgende buurtoverleg is op 26 
maart  2018.

Anjo van Apeldoorn
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D
aniel Janse

(@
nattesokken)
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OVER ZONNEPANELEN EN AFVAL IN DE WIJK
DIT LIJKT WEL EEN ERG VREEMDE 
COMBINATIE. MAAR TOCH! 
Een paar jaar geleden is een groepje 
mensen in de Oosterpoort begonnen 
om duurzaamheid te stimuleren. We 
wilden de milieuproblemen niet al-
leen maar overlaten aan de overheid, 
en we wilden geen discussiegroep 
worden, maar bedenken wat we zelf 
in onze eigen wijk kunnen doen.

De patat van Friet van Piet (cafetaria) 
is duurzamer geworden, in café Mer-
leyn zijn pubquizzen georganiseerd 
over duurzaamheid, in de Albertstraat 
en Alexanderstraat zijn meer dan 100 
zonnepanelen gelegd, in de Meeu-
wen zijn ze varkens gaan houden en 
steeds is dat begonnen door mensen 
in de buurt zelf! En wij, 3p0-Ooster-
poort, zijn daarbij betrokken. 

Sinds kort is er in het Poortershoes 
een spreekuur, waar Bé-Advised ie-
dereen (gratis) advies geeft over wat 
je zelf in je eigen huis kunt doen. 

Spreekuur van Bé-Advised gaat 
lopen, elke 2de en 4de maandag van 
de maand, 19-21 uur.

Op 22 januari was er tijdens het 
spreekuur speciale voorlichting over 
zonnepanelen, waar 30 mensen op 
afkwamen. Het project zonnepanelen 
in de Albertstraat en Alexanderstraat 
werd besproken. Op 15 daken liggen 
nu zonnepanelen, de bewoners zijn 
tevreden, de panelen doen hun zon-
nige werk. 

Grunneger Power gaf informatie 
over allerlei andere zonnepaneel-
projecten. We spraken er met Frank 
Zijlstra, bewoner van de Maurits-
dwarsstraat. Enthousiast vertelde 
hij ons: “Ik ga proberen om samen 
met mensen in de straat en in de 

straten er omheen zonnepanelen te 
plaatsen. Ik zoek nog een paar men-
sen om met mij de kar te trekken.” 
Natuurlijk helpen we Frank hiermee. 
Mooi dat er hiermee een vervolg 
komt op de Albertstraat. Voor info: 
wf.hartman@home.nl 

Bé vertelde dat er allerlei vragen 
kwamen: over lampen, isolatie, 
warmtewisselaars. Van huis uit is 
Bé deskundig in elektrotechniek en 
installatietechniek. Zie www.be-
advised.nl. Hij denkt dat Oosterpoor-
ters steeds beter de weg naar zijn 
spreekuur zullen vinden, elke tweede 
en vierde maandag in de maand, van 
7-9 uur. Dus 26 februari, 12 en 26 
maart et cetera. 

HEEFT AFVAL EEN ‘TWEEDE’ 
LEVEN?
We gaan op het spreekuur 
van maandag 12 maart 
weer een speciaal onder-
werp bespreken, namelijk 
afval. Van 19 tot 20 uur 
zal afval centraal staan. 
Vanaf 20 tot 21 uur is er dan 
de gebruikelijke inloop, ook 
voor andere thema’s.

Wat we zouden willen is een 
avond waar buurtbewoners 
hun ideeën geven over 
afval. Daarbij willen wij 
deskundigen bij de avond 
betrekken die ons meene-
men in de vraag: “Wat is afval?”

Voor de hand liggende maatregelen 
om onze eigen grijze (ondergrondse) 
container minder vol te krijgen zijn:
• Letten op verpakkingen.
• Zelf tas meenemen.
• Hebben we alles wel nodig wat 

we kopen?

Maar waar je ook aan kunt denken: 
Heeft iets een mogelijkheid voor een 
tweede leven, bijvoorbeeld:
• UMCG heeft altijd belang bij 

oude tijdschriften (afgifte bij brie-
venbus bibliotheek UMCG).

• In de Barkmolenstraat is een 
app-groep waar steeds meer 
kastjes en kinderspeelgoed wor-
den aangeboden.

• Is mijn fiets of kleding aan 
vervanging toe of laat ik het 
herstellen (in de Oosterpoort 
zijn diverse meubel- en fiet-
senmakers, kledingherstellers 
enzovoorts. Deze ontlenen hun 
bestaansrecht aan een duur-
zame gedachte).

In de maatschappij is 
een tendens gaande 
dat mensen bewus-
ter gaan leven. De 
gemiddelde Ooster-

poortbewoner is 
hier hopelijk een 
goede voortrek-

ker in. Dus hierbij 
de uitnodiging om 
12 maart om 19u 
aanwezig te zijn in 
het Poortershoes.

Buurtgroep 3p0-
Oosterpoort: Simon 
de Vries, Wim 
Hartman.
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LENTEKRIEBELS IN 
DE OOSTERPOORT: 
WIE DOET MEE OP 
ZATERDAG 14 APRIL? 

Zaterdag 14 april is de jaarlijkse 
Lentekriebels-actie ten oosten 
van de Meeuwerderweg. Van 10.00 
uur tot 14.00 uur ruimen we met 
een groep buurtbewoners in ie-
der geval het zwerfvuil op in de 
straten tussen Winschoterdiep en 
Meeuwerderweg. Maar hoe meer 
mensen meedoen, hoe groter het 
gebied dat we kunnen aanpakken. 
Doe je mee? Na de koffie, thee en 
koek gaan we een paar uur aan de 
slag. De wijk is erna aan kant én je 
hebt weer een paar nieuwe buurt-
bewoners leren kennen! 

Aanmelden bij Mirjam van der Feen: 
mvanderfeen@gmail.com of via een 
berichtje op Nextdoor Oosterpoort-
buurt. Een briefje door de bus gooien 
bij Winschoterdiep 143 kan ook.   

Kijk voor meer informatie over de 
Lentekriebels-actie op: gemeente.
groningen.nl en zoek met ‘Lentekrie-
bels’.

Mirjam van der Feen

Rondje Kunst  
komt terug

In 2016 was er een veel bezochte 
kunstroute door onze wijk. Ver-
schillende kunstenaars, muzi-
kanten, literatoren en een aantal 
instellingen hielden open huis 
voor een bijzonder geïnteresseerd 
publiek. 

In 2018 komt dit ‘Rondje kunst’ 
terug. We zoeken nog in overleg een 
geschikte datum, maar dat wordt 
hoogstwaarschijnlijk een zaterdag in 
mei of juni. Mensen die mee willen 
doen, kunnen zich nu alvast melden 
via rondjekunst@hotmail.com. 

Het organiserend comité bestaat 
dit jaar uit Jos Jansen op de Haar 
(columnist Gezinsbode), Anton 
Scheepstra (uitgever) en Lilian Ziel-
stra (stadsdichter). Ook mensen die 
bij willen dragen aan de organisatie 
mogen zich via dat e-mailadres mel-
den. In de volgende nummers van de 
Oosterpoorter volgt nader nieuws.

LENTEKRIEBELS 2018
Foto Obed Brinkman

WIJ BUURTWERKER  
KIM VAN DER BURG

Even voorstellen: Mijn naam is Kim 
van der Burg en ik ben één van de 
drie buurt- of opbouwwerkers bin-
nen WIJ Rivierenbuurt. Als buurt-
werker heb ik de aandachtsgebie-

den Oosterpoortbuurt, de Meeuwen 
en de Herewegbuurt.

Als bewoner weet u als geen ander 
wat er in de wijk speelt. Ik ga graag 
met u in gesprek over de volgende 

zaken:
• Op welke manier wordt de leef-

baarheid vergroot in uw wijk, 
buurt of straat? 

• Wat zijn er voor initiatieven 
en ideeën in de wijk, buurt of 
straat? 

• Wat zou u graag anders zien in 
uw wijk, buurt of straat?

Vanuit het WIJ team besteden we 
ook aandacht aan de buurtborrels. 
Heeft u een interessant onderwerp 
of project dat u graag wilt toelichten 
tijdens de buurtborrel in het Poor-
tershoes, dan hoor ik dat graag. 

Elke vrijdag om 14:00 uur ben ik in 
het Poortershoes. U bent van harte 

uitgenodigd om langs te komen 
voor een kopje koffie of thee. Ook 
ben ik bereikbaar via WIJ Rivieren-

buurt op 050 367 6400 of  
kim.van.der.burg@wij.groningen.nl



7

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG) GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS (VERVOLG)

77

FEUILLETON AFLEVERING 12

De bomen zijn gekapt en kabels worden verlegd. De kaalslag van die eerste actie is niet te missen als je 
langs de ringweg rijdt. Vrolijk word je er niet van. Het leverde wel deze prachtige foto op van Obed Brinkman,

Daniel Janse
(@nattesokken)

TUSSENGEBIED

Deze zondagochtend in de 
Oosterpoort begint hemelsblauw en 
zonovergoten, de natte sneeuw van 
zaterdag is weggesmolten. Astrid 
belt in een impuls haar zus Hiepie; 
“Hiepie het is hartstikke mooi buiten, 
ik kom naar je toe fiet-
sen!” Hiepie heeft de 
griep. Binnen een half 
uur verdwijnt de zon 
en het grijs keert terug 
op het podium.

Astrid verkeert veel 
in dit tussengebied 
van licht en donker 
de laatste tijd. Na de 
korte tropische stop kan Astrid haar 
draai niet meer vinden, ze verlangt 
naar zonlicht en warmte. Het Bever-
zwerfspotje op tv toont stoere Hollan-
ders die kou en regen trotseren om 
maar buiten te kunnen zijn. Astrid 
voelt zich niet verwant met hen, ze 
voelt vooral twijfel.

De muur die ze gistermiddag donker-
rood dacht te verven is lelijk bruin-
roze opgedroogd, ze hoort Juuls 
spottende lach nog naklinken: “Ja 
hoor… hier worden we lekker vrolijk 
van! Bel ‘Paleis voor een prikkie’ 
mam, o m g!” De fiets die ze via een 
site spotgoedkoop liet maken werd 

zo verpest dat ze alsnog naar haar 
eigen fietsenmaker moest. Alle keu-
zes lijken te eindigen in tegenslagen. 

Chris sleurt Astrid mee de auto in, 
weg van de lelijke muur, naar een 
curiosazaak aan de Ulgersmaweg. 
In de oude slecht verlichte loods 

staat een enorme stoet aan spullen 
kriskras door elkaar. Jaren 60 ‘Tabac’ 
reclameplaat op een inbouwoven 
jaren 90, zigeunerjongetje met traan 
ernaast, tuingereedschap en zilveren 
bestek in een krat op de vloer. Ner-
gens een prijs, ‘wat de gek ervoor 
geeft’ is het credo en Chris draagt 

Astrid op iets uit te zoe-
ken waar ze blij van 
wordt, hij betaalt.

Chris koopt een 
pot okergele muur-
verf en schildert de 
kamer binnen een 
uurtje zo zonnig 

dat Astrid wel moet 
lachen. En hij hangt haar 

nieuwste aanschaf op, een lijst met 
een originele oude tekst van De 
Genestet.

 “Durf te leven! Kwel u niet met te 
veel gedachten. Werk uw werk en 
zing uw lied onder blij verwachten”.
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Website:	www.copy-systems.nl					E-mail:	info@copy-systems.nl

Meeuwerderweg	109,	9724	ER		Groningen
Tel.	050	-	318	78	40						

Openingstijden:

Ma.	t/m	do		

08.00	-	19.00	uur

Vrijdag	

08.00-18.00	

Zaterdag	

10.00	-	16.00	uur

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

studentenkorting

faxen

COPY SYSTEMS
Maakt meer van uw werk

Scriptie printen en inbinden: altijd lage prijs

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

hoge kwalite
it

kleur � 0,28
zwart wit � 0,06

Aanbieding juni

(i.p.v. studentenkorting  van 10%  - 
op vertoon studentenkaart)

******************************
Veel prints nodig ?

Studiejaar 2014 - 2015

Terug in het a
ssortim

ent

Transferdruk of flex-folie
14

Logo, tekst en/of afbeelding 
op T-shirt, sportkleding 

of bedrijfskleding.
Kleine of grote oplage; al vanaf 
één exemplaar kunnen wij uw 

textiel bedrukken.

logo

TEXTIELBEDRUKKING

 Nu ook belettering van vinyl
voor bijv. reclame- of verkoopbord

(vraag naar de mogelijkheden)

.......................................
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Onlangs attendeerde het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) ons op 
de website ‘Staat in Groningen’, met een lijst van kunstwerken in de 
publieke ruimte, per wijk gerangschikt en steeds voorzien van foto en 
toelichting. De Esperantoweg komt daar ook op voor. Dat er nog welge-
teld één boom overeind staat aan de oostkant dat zal niemand ontgaan 
zijn, maar dat er ook een kunstwerk verdwenen is zorgde voor vragende 
gezichten. Stond daar een kunstwerk dan? Ja, “X-ing the air”! Voor 
redactieleden Eef van Zegveld, Greetje de Vries en Dirk de Rijk was dat 
aanleiding een aantal kunstwerken op de lijst te bekijken. Om te ervaren 
wat een kunstwerk tussen de uitersten zichtbaar – onzichtbaar kan bete-
kenen voor stadsmensen die de openbare ruimte toch vooral gebruiken 
om van A naar B te komen. 

GUITIGE VIS
(Jan van Baren, Mauritsstraat 5)

We beginnen maar met een van de 
onzichtbaarste werken op de Ooster-
poortlijst en begeven ons kruip-door-
sluip-door tot achterin de wijktuin aan 
de Mauritsstraat. Daar waar klimop en 
bamboe ook nu een groene wand vor-
men, onder een dak van warrige tak-
ken, prijkt een vis op een borsthoge 
witte sokkel, kijkt je met grote ogen 
aan en slaat met zijn staart. Eef: “Ik 
vind ‘m een fijne vorm hebben, alles 
is goed in verhouding, hij heeft niet 
al te koude vissenogen. Alsof-ie zo 
zou kunnen gaan praten…” Ik: “Ja, hij 
lacht een beetje en heeft ook wel iets 
kinderlijks. Greetje: “Hij lijkt op een vis 
uit een strip – Gompie? Blublup? Zo’n 
vis…” We zijn blij hem nu eens goed 
bekeken te hebben.

DE SIMULANT
(Willem Valk, Oosterweg 90)

Een andere, wat ons betreft minder 
geslaagde vorm van onzichtbaarheid 
vind je boven de poort van het hofje 
aan de Oosterweg. Wie hier wel eens 
opkijkt, ziet daar de geblokte gestalte 
van – niet een mens, maar een soort 
mens, een type – ‘de oude man’ met 
stok en een opgeheven hand die om 
hulp lijkt te vragen. Bij Greetje roept 
dit soort beelden associaties met het 
fascisme op. “En dan nog zo’n enorm 
stuk steen als sokkel. Nee, die poort 
zou mooier geweest zijn zónder.” Mij 
valt het nogal jeugdige gezicht van 
de figuur op. Als deze ‘werkman’ nú 
bij een uitkeringsinstantie om een 
oudedagvoorziening vroeg, werd hij 
zeker als simulant heengezonden…

STAAT IN 
GRO
NIN
GEN 

VALT
IN DE 

SMAAK? Kunst op straat kan ook muziek betekenen! Scan de QR code 
om een filmpje te zien van Tiedo Groeneveld die zijn nummer 
“In het moment” op straat speelt.
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MOOIE VROUW
(Michel Velt, Korte Nieuwstraat)

Op weg naar deze grote muurschil-
dering beken ik gelijk maar dat die al-
tijd een sterk erotiserende uitwerking 
op mij heeft. Gelukkig maken Greetje 
en Eef geen aanstalten om mijn 
kunstoordeel daarom te diskwalifice-
ren. Eef vindt dat de vrouw supers-
toned uit haar ogen kijkt en Greetje 
wordt door de wipneus (die was mij 
dan weer ontgaan en is óók helemaal 
goed) aan de actrice Liv Ullmann 
herinnert. Eef woont praktisch naast 
de muurschildering en was nauw 
betrokken bij de totstandkoming 
ervan. In het kader van het project 
‘Pimp je portiek’ van haar buisbaas 
Nijestee mocht ze haar wensen ken-
baar maken aan de kunstenaar. Die 
noteerde: “groen, bloemen en bijtjes, 
dat hebben we hier niet in onze wijk”, 
uit haar mond, maar deed daar pre-
cies mee wat hij zelf wilde. Hij pakte 
het hele thema ‘natuur’ in de jurk van 
de afgebeelde vrouw, waar bijen en 
bloemen een hecht patroon vormen 
dat Eef aan Escher doet denken. 
Van Greetje zijn er extra punten voor 
de manier waarop dit patroon zelfs 
in de plooien van de jurk doorloopt. 
Eefs wens om haar kat Eddie te zien 
afgebeeld, werd veel minder slinks 
gehonoreerd.

ZONDER TITEL
(Tom Postma & Alexander Schabracq, Trompsingel 27) 

‘Zonder titel’ als titel, da’s geen sterktebod, vindt Greetje. En inderdaad: als 
kijker kun je bij dit kunstwerk best wat hulp gebruiken. Zonder titel is het 
kunstwerk cryptisch, mét zou het iets van een crypto kunnen hebben, dit 
driedelig amalgaam tegen de gevel en op het dak van Cultuurcentrum De 
Oosterpoort. Toen we er heen liepen had ik het tegen de anderen over een 
draperie, maar nu blijk ik al jaren niet gezien te hebben dat het rode doek op 
het dak wel degelijk aan een forse mast vastzit en dus een vlag is (ook Eef 
was dit ontgaan!). De andere twee elementen zijn een torenskelet (Eifelto-
ren? boortoren? Hollywood-filmstudio?) en een worm- of slangachtig iets dat 
zich om een grote bol kronkelt. Over wat de optelsom van de drie elementen 
oplevert blijven we, kleumend op het fietspad aan het Verbindingskanaal, in 
het ongewisse… Een paar dagen later kom er ik ’s avonds met de hond langs 
en kan ik de illuminatie nog in het oordeel meenemen. De bol is vervuld van 
een blauwe gloed, een spijl van de toren is felblauw, het vlaggendoek staat in 
schijnwerperlicht. Nu oogt het kunstwerk wel wat feestelijker, al mag de lamp 
in de ‘robijn’ op de top van het torenelement dan natuurlijk niet stuk zijn.

MOOIE MAN 
(Fazantenhaan van Klaas Lageweg, 
Polderstraat 23)  

Greetje komt wel eens in de Pol-
derstraat, maar is zeer verrast als 
we voor de zijmuur van nummer 
23 staan. Hoe kan het dat ze zo’n 
spectaculaire muurschildering nog 
nooit heeft waargenomen, vraagt ze 
zich af. Ik ben onder de indruk van de 
graffiti-achtige zwier van de afbeel-
ding en noem vooral de grasstengels. 
Eef ziet naast realisme ook digitale 
bewerking: de borst van de vogel is 
in grove pixels gedaan. Op weg naar 
de glasbak kwam ik er vandaag nog-
maals langs, blijkt het voornaamste 
graffiti-element mij helemaal ontgaan 
te zijn, uitgevoerd in glorieus zwart 
en wit. Terwijl het warempel de hele 
flank van de fazant bedekt. Dit zou 
de signatuur van de kunstenaar, zijn 
‘tag’, kunnen zijn…?
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TWEE WERELDEN
(Kunstenaar onbekend, zijgevel 
Oosterweg 15, naast Poortershoes) 

Deze grote muurschildering doet 
niet mee op de lijst van het CBK, 
maar daar laten we ons niet door 
ontmoedigen: zo’n fleurige zoekplaat 
vraagt om het soort spontaan com-
mentaar waarvoor we juist op pad 
zijn gegaan. Ook nu valt er meteen 
kijkluiheid te diagnosticeren, want het 
was mij nog nooit opgevallen dat de 
links afgebeelde huizen gewoon die 
van de overkant van de straat zijn, 
naast de Kroeg van Klaas! Rechts 
kon wel eens een oerwoud zijn (ter 
bevestiging ontdekt het oog al snel 
een rode papegaai in het gebladerte). 

Maar de voorstelling is meer dan een 
in primitief realisme tegenover elkaar 
stellen van twee werelden, want deze 
gaan ook op een grappige en sur-
realistische manier in elkaar over, zo 
blijkt. De grote trapleer voor het rijtje 
stadse huizen staat met zijn poten 
in een meer met vulkanen erachter 
(‘hartelijke groeten uit zusterstad San 
Carlos in Nicaragua’?) en een van 
twee figuren die aan het ramenlap-
pen zouden kunnen zijn, staat niet 
op een traptrede, maar een bol die 
als een reusachtige zeepbel oogt. 
Jammer dat de boel al afbladdert… 
Symptomatisch voor de stedenband 
waarvan de naam ons ook zo snel 
niet te binnen wilde schieten? 

ORZO-NIEUWS
De bomen zijn gekapt en de kabels 
worden verlegd. De kaalslag van die 
eerste actie is niet te missen als je 
langs de ringweg rijdt. Van de graaf-
werkzaamheden voor de kabels heb-
ben vooral de direct omwonenden 
iets gemerkt (andere routes rijden, 
elders parkeren en wat vaker dwei-
len). In maart wordt begonnen met 

het aanleg-
gen van 
de tijdelijke 
rijbaan aan 
de noord-
kant van 
de ringweg. 

Die moet rond de bouwvak klaar zijn. 
Aansluitend worden de damwanden 
aangebracht die nodig zijn voor de 
verdiepte ligging. Dat zal de nodige 
overlast geven aan verkeershinder, 
trillingen en lawaai. In het overleg op 
23 januari jl. tussen ORZO en bouw-

combinatie Herepoort is gesproken 
over onder andere de betrokkenheid 
van de buurt bij ‘bereikbaarheid, leef-
baarheid, veiligheid en communicatie’ 
tijdens de bouwperiode. Daarnaast 
– heel belangrijk – hebben we het 
gehad over compensatie voor schade 
als gevolg van bouwactiviteiten en de 
bijbehorende nulmeting. Het verslag 
van het overleg staat op de website 
www.orzo.nu. Daar kun je je ook 
aanmelden voor ORZO. Dat kan als 
bewoner/huiseigenaar, maar huur-
ders en verhuurders zijn ook welkom. 
De omwonenden van de Ring Zuid 
hebben zich verenigd in ORZO (Om-

DRAAGVLEUGELBEKSTELTLOPER 
(Ron Caspers, binnenplein Horn-
straat)

Voor deze ‘zonder titel’ wisten wij er 
gelijk zelf wel een paar: vogel, schip 
en zonnewijzer (die laatste kwam 
van mij, ik stond ervoor, de eerste 
van Greetje, die de andere kant van 
het kunstwerk als voorkant opvatte). 
Ondanks het staal waar het ding van 
gemaakt is, oogt het uitnodigend, 
speels en organisch genoeg om 
ons van onze afstandelijkheid af te 
helpen. Iets later ontdekken we dat 
de vier lantaarnpalen op het bin-
nenterrein er ook bij moeten horen, 
al zou ik daar eerder van toegepaste 
kunst spreken, omdat het toch eerder 
functionele verlichtingelementen zijn, 
die met de snijbrander dan nog een 
artistieke krul hebben gekregen. We 
spreken ook een al wat oudere be-
woner van dit hofje, die prima met het 
kunstwerk kan leven, maar zich aan 
een interpretatie daarvan niet waagt.

Dirk de Rijk met Eef Zegveld en 
Greetje de Vries (foto's Evelien Brak 
en Obed Brinkman)

wonenden Ring Zuid Oosterpoort, De 
Linie, De Meeuwen) om gedurende 
de bouwperiode de belangen van 
de buurtbewoners te bewaken en 
te overleggen met de bouwers, de 
gemeente en andere instanties. 

Foto Obed Brinkman
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Vrijdagmiddag in het Poortershoes: de biljartclub met zo’n twaalf leden 
komt zoals elke week bij elkaar. De biljartcompetitie is in volle gang. 
Hoewel, het gaat de mannen van de club – het enige vrouwelijke lid is 
ziek – niet om het winnen. Er worden goedmoedige opmerkingen ge-
maakt over de missers van anderen en goedbedoelde aanwijzingen ge-
geven wat er beter kan. En er is lof als er knap gespeeld wordt. 

GEZELLIGHEID
Er staan twee biljarttafels in de ruimte 
achter de bar van het buurtcentrum. 
Aan elke tafel spelen twee van de 
heren tegen elkaar. De rest van de 
clubleden houdt de stand bij, maakt 
een praatje, gaat even roken of haalt 
een drankje. Halverwege verschijnt 
vanuit de keuken een schaal met 
worst en kaas, waarvoor iedereen 
wat muntjes op een schoteltje legt. 

Gezelligheid, daar gaat het om. Hoe 
lang de club al bestaat weet eigen-
lijk niemand precies. Wel dat het al 
meer dan vijftien jaar moet zijn, want 
zolang is Jan de Vries al lid van de 
club en hij is iemand van het eerste 
uur. “We zijn begonnen in het Culuur-
centrum De Oosterpoort, daar stond 
toen nog een biljart voor de buurtbe-
woners.” Of het jammer is dat de plek 
waar het begon over een aantal jaren 
tegen de vlakte gaat? “Nee hoor, 

dat doet me eigenlijk niets”, zegt de 
voormalige rijwielhandelaar die nog 
steeds boven zijn vroegere winkel 
aan de Meeuwerderweg woont. In 
die winkel is nu de zaak van Erik 
Gorter gevestigd. 

DE BUURT IS VERANDERD
“Er waren vroeger drie fietsenzaken 
in de Oosterpoort”, vertelt Jan. “Twee 
zijn er nog over, aan de Meeuwerder-
weg en de Oosterweg. De derde, ook 
aan de Oosterweg in de buurt van 
de kerk, is verdwenen. Zoals er veel 
verdwenen is in de Oosterpoortbuurt. 
Iedereen (die oud genoeg is – red.) 
herinnert zich de Veemarkt op de 
plek van het Cultuurcentrum, met alle 
bedrijvigheid en horeca die daar bij 
hoorde. 

Mensen die een poosje uit de buurt 
zijn weggeweest en weer terugko-
men treffen een heel andere buurt 

aan. Er wordt minder op de stoep 
geleefd, er zijn ook veel minder kin-
deren.” Dat zie je ook aan het aantal 
scholen in de Oosterpoortbuurt: er 
waren er vroeger nogal wat, van alle 
geloofsrichtingen, openbare scholen 
en schippersscholen. Nu resteren de 
Borgmanschool aan de Warmoes-
straat en de Bekenkampschool voor 
speciaal onderwijs. Ook de samen-
stelling van de bevolking is veran-
derd. “Prima, al die studenten, maar 
het is daardoor wel een beetje in de 
war geraakt.”

MINDER BILJARTS
Wel zijn er nog aardig wat café’s in 
de buurt overgebleven, hoewel café 
Koster waaraan enkele biljarters 
goede herinneringen hebben verdwe-
nen is. Dat café ging later in andere 
handen over en ging De Kabouter 
heten. “En daar verkochten ze niet 
alleen drank, ze deden ook in plant-
jes en nu zijn ze dus gesloten.”

Over café’s gesproken: in de stad zijn 
steeds minder café’s te vinden waar 
een biljart staat, hoewel de biljarters 
in de Oosterpoortbuurt in ieder geval 
nog terecht kunnen bij Merleyn en de 

BILJARTEN IN HET P RTERSH ES
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De oude foto is gemaakt in 1929 in de Sophiastraat (richting Oosterweg). Op de gevel van het pand aan de Oosterweg staat J.G. Tabak 10 
cent per pakje. Groninger Archieven, 1785_24257. 

Kroeg van Klaas. De interesse in het 
biljarten loopt terug, menen de heren. 
Veel café’s gebuiken de ruimte van 
het biljart liever om er tafeltjes voor 

eters neer te zetten, daar verdienen 
ze meer mee. En het is geen televi-
siesport meer, terwijl jaren geleden 
nog veel wedstrijden werden uit-
gezonden. De sport is te rustig, te 
weinig spectaculair, analyseren de 
leden van de club. 

Maar ze laten zich daardoor niet uit 
het veld slaan: de club gaat door. Na 
het vertrek uit De Oosterpoort werd 
er een tijd gebiljart in de Baptisten-

kerk aan de Meeuwerderweg en nu 
is het Poortershoes dus het vaste 
onderkomen op vrijdagmiddag. Maar 
ook op woensdagochtenden komt 
een klein clubje extra oefenen. Het 
Poortershoes is een prima plek, 
vindt iedereen. En de Oosterpoort 

natuurlijk een prima buurt: veel leden 
wonen in de buurt, anderen zijn 
ergens anders gaan wonen, maar 
de buurt blijft trekken en dan is zo’n 

vrijdagmiddag in het Poortershoes 
een prima bezigheid. 

Gino Huiskes (foto's Evelien Brak)

1929 2018
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Het zal niet iedereen bekend zijn, maar sinds begin dit jaar is een nieuw 
bestuur aangetreden bij buurtcentrum het Poortershoes. Het bestuur 
bestaat nu uit Hiskia Martens, Gert-Jan Westerveld, Eric Molleman, An-
nemiek Vos en Jos Allersma. Een bijzonderheid is dat zij allen wijkbewo-
ners zijn. Namens ons aller wijkperiodiek sprak ik met Gert-Jan, Hiskia 
en Eric.

Ter nadere introductie van deze 
bestuurders vroeg ik wat ze deden 
voor de kost. Eric: “Ik werk op de 
universiteit, bij de faculteit economie 

en bedrijfskunde. Mijn vakgebied is 
personeelsbeleid.” Hiskia: “Ik ben 
arbeidsjurist bij de gemeente Gro-
ningen.” Gert-Jan: “Ik werk op de 
afdeling financiën van de gemeente 
Noordenveld.” De kersverse be-

stuursleden gaan eerst inventari-
seren hoe alles reilt en zeilt bij het 
Poortersheos, en zullen dan wellicht 
met nieuwe beleidsplannen gaan 

komen. Gert-Jan: “Qua personeel zit 
het goed. Alles is doorgegaan terwijl 
er een bestuurscrisis was. Niemand 
had er last van dat hier gedoe was.” 
Hiskia vult aan: “Het Poortershoes 
drijft op vrijwilligers.”

BEHEERDER EN ZAKELIJK LEIDER
Gert-Jan heeft nog nieuws. “We 
hebben net een beheerder en een 
zakelijk leider (Arthur Hilberdink, 
geassisteerd door Hielkje Haagsma) 
aangenomen. Die zijn hier door de 
week te vinden.” Eric merkt op dat 
er wel achterstallig onderhoud aan 
het gebouw is. Daar was geen geld 
voor, legt hij uit: “Er is twee jaar geen 
aanvraag voor onderhoudssubsidies 
ingediend.” Wat dat gebouw betreft, 
wijzen de bestuursleden mij erop dat 
er ook zalen verhuurd worden. Dus 
als u uw verjaardag of receptie op 
een mooie locatie middenin de stad 
wilt vieren, bent u bij het Poorters-
hoes aan het goede adres. Een an-
dere aanrader is het restaurant, waar 
je voor weinig geld goed kan eten.

OPROEP
Eric merkt nog op: “Er wordt niet 
zoveel voor kinderen georganiseerd. 
Dat is misschien een idee.” En Hiskia 
komt nog met een oproep: “Als men-
sen zelf ideeën hebben, kunnen ze 
ons mailen op het volgende adres: 
bestuur@poortershoes.nl.”

Tot zover. Rest mij niets anders dan 
de bestuurders veel succes te wen-
sen. Wellicht spreken we hen over 
een tijdje weer, als ze ons meer over 
nieuw beleid kunnen vertellen.

Chris van Boetzelaer (foto's Evelien 
Brak)

NIEUW BESTUUR 
POORTERSHOES
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(huis) dieren IN DE Oosterpoort

In de Palmslag woont Ans Straatman. Ans 
heeft 2 katten van zeven jaar: Mini en Nero. 
Ze zijn broer en zus en komen uit het asiel. 
Mini verloor een paar jaar geleden haar 
staart. Ze kwam luid miauwend binnen. 
Waarschijnlijk was ze geraakt door een 
auto. De eerste dierenarts dacht dat er niks 

aan de hand was, maar de tweede maakte 
een röntgenfoto en Mini bleek een heup 
gebroken te hebben en een stukje bot uit 
de wervel raakte een zenuw in haar staart. 
Die staart moest geamputeerd. Gelukkig 
herstelde Mini en ze loopt weer vrolijk 
rond in de Oosterpoort. Ze sloot ook een 

bijzondere vriendschap met schildpad 
Ksju (zie de Oosterpoorter van december 
2017). Heb je ook een bijzonder huisdier 
die in deze rubriek zou passen mail dan 
naar: obedbrinkman@riseup.net

Tekst en foto Obed Brinkman

VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK
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CRYPTOFILIPPINE 47
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VAN ALBERTSTRAAT TOT ZUIDERPARK

1 8 7 2 6 4 6

2 6 10 3 7 2

3 1 7 2 10

4 5 8

5 2 10 4

6 1 10 7 1 5

7 3 7 4

8 9 6 2

9 9 4 2 6 3 5

10 9 3

11 5 9 1 4

12 8 2 5

13 5 3 7 10

14 5 8 8 1

15 3 3 10

16 4 8 1

17 8 7 9 5 8 7

18 3 9 3 6 10 1

19 4 10 3 4 6 3

20 9 2 9 1 4

21 6 5

1. Kunst in de ruimte. (15)
2. Dit is Vrouw Wichers (tijdelijk 

niet – en daarom juist wel). (11 of 
6+5)

3. Schijnt veel te weten over schil-
derijen. (10)

4. Klassieke graffiti. (6)
5. Modebewuste postbode. (8)
6. Het wegdek met de gele stenen/

deed vele, vele mensen wenen. 
(10)

7. Sportieve kunst in de openbare 
ruimte. (8)

8. Opstootje aan het Winschoter-
diep tijdens de Romeinse bezet-
ting. (7)

9. Kunst in de openbare ruimte. (13)
10. Drents jochie in de openbare 

ruimte. (6)
11. Dat buitenbeentje schildert er-

mee. (4+5)
12. Omdat hij met primaire kleuren 

smeerde...  (8)
13. … was het echt vet wat Mondri-

aan maakte. (5+3+4)
14. Kunst op de openbare ruimte. (9)
15. Looking for art in the public 

space? Just Google! (6+4)
16. Om kunst in de openbare ruimte 

te maken. (9)
17. Prille kleur van Banksy. (8+5)
18. Dat klinkt als kunst in de open-

bare ruimte. (10)
19. Maakten Hendrik Willem en Taco 

er hier een halszaak van? (14)
20. Kijk maar goed, het is niet echt. 

(12) 
21. Hier is ‘De vrouw met kat en 

kauw’ aan de Korte Nieuwsstraat 
mee geschilderd. (8)

Na het correct invullen van de cryp-
tofilippine leest u in de gekleurde 
vakjes de naam van een beroemd 
kunstwerk. Dat is de oplossing. Ge-
lijke cijfers zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op 
zondag 4 maart 2018 binnen zijn bij 
de redactie van de Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 47. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com.

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van 
€ 20,-, ter beschikking gesteld door 
Coop Meeuwerderweg.  

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 46 
– DE REDUCTIE VAN GRONINGEN

1. Aansluiting 2. Hoofdmannenka-
mer 3. Geschiedenis 4. Stadsrech-
ten 5. Vesting 6. Staatsvorming 

7. Ravelijn 8. Stapelrechten 9. Re-
publiek 10. Mineur 11. Veldtocht 
12. Machtsvertoon 13. Tunnel 
14. Beleg 15. Strijdmiddel 16. Tach-
tigjarige 17. Reductie 18. Stadhouder 
19. Schansenoorlog 20. Vrije aftocht 
21. Gevechtspauze 22. Ontzet-
ting 23. Ommelanden 24. Alteratie 
25. Herdenkingsmunt.

De oplossing is: IN HET VERLEDEN 
LIGT HET HEDEN.

De winnaar van de gevulde Coop-
boodschappentas is Arnoud Vriend 
uit de Paulus Lamanstraat. Van harte 
gefeliciteerd!
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OOSTERKIDZZZ Borgmanschool groep 6b
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KOEK OP DE HOEK

21

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 Mijneke Roeland (25). 

Ze woont op de hoek van de Nieuw-
straat en de Dijkstraat. Mijneke 
woonde eerder in Utrecht, waar ze de 
opleiding integrale veiligheidskunde 
volgde aan de Hogeschool Utrecht. 
Nu studeert ze sociologie aan de 
Rijksuniversiteit. “Ik ben bezig met 
mijn master-thesis, als het goed is 
ben ik tegen de zomer afgestudeerd.” 
Mijneke combineert haar studie met 
een baan als onderzoeksassistent in 
de Van Mesdagkliniek. “Ik werk op 
een onderzoeksafdeling waar wordt 
gewerkt aan het voortdurend verbe-
teren van het behandelingsaanbod. 
In mijn afstudeeronderzoek kijk ik 
hoe en of het gedrag en de motivatie 
van patiënten tijdens de behande-
ling wordt beïnvloed.” Ze vertelt dat 
mensen haar vaak vragen of dat 
niet gevaarlijk is, werken in de Van 
Mesdagkliniek. “Ik leg dan altijd uit 
dat dit niet zo is. En dat ik blij ben dat 
ik mijn bijdrage kan leveren aan de 
behandeling en ondersteuning van 
mensen die hun straf al achter de rug 
hebben. De periode in deze instelling 
is bedoeld om mensen weer op gang 
te helpen om terug te komen in de 
maatschappij.”   

HOE LANG WOON JE HIER?
“Sinds mei vorig jaar. Een vriendin uit 
mijn vorige studentenhuis in de Kor-
rewegwijk ging samenwonen. Haar 
vriend woonde hier eerst en zodoen-
de kon ik hier intrekken.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS 
GEDAAN? 
“Nee, dat hoefde niet. Ik heb alleen 
binnen even opnieuw geverfd.” 

WAT VIND JE VAN DE BUURT? 
“Ik vind het hier echt heerlijk. Ik kan 
wel zeggen dat mijn levensgeluk echt 
is toegenomen sinds ik hier woon. 
Ik was in het begin bang dat dit een 
lawaaiige plek zou zijn, maar dat is 
helemaal niet zo. Het is hier echt 
heel rustig. En in de zomer is het zo 

gezellig, als iedereen buiten op de 
stoep gaat zitten. Dat doe ik zelf ook, 
dan zit ik op mijn trap of ernaast op 
een stoeltje. Je zit daar lekker uit de 
wind en ik zit niemand in de weg.” 

KEN JE VEEL MENSEN IN DE BUURT?
“Nee, eigenlijk niet. Er wonen wel 
vrienden van me in de wijk. Maar 
ook mensen die je niet kent zijn hier 
vriendelijk. Er was laatst een pakje 
voor me bij de overbuurman afge-
leverd. Die was heel aardig, hij zei 
dat hij zag dat ik thuis was en dat hij 
op het punt stond om me het zelf te 
brengen. En ik heb hier in huis een 
vrouw rondgeleid. Ze sprak me aan 
toen ik op de stoep zat en vertelde 
dat dit haar oude huis was. Het was 
interessant om te horen hoe het hier 
vroeger was en hoe ze hier woonde 
met haar familie.” 

HEB JE EEN LIEVELINGSPLEK IN DE 
BUURT? 
“Mijn eigen huis. En ik vind het Poor-
tershoes leuk, daar ga ik één keer in 
de week naar yoga. Ook zit ik graag 
bij het water, aan het Winschoter-
diep. Maar meestal waait het daar te 
hard voor trouwens.”  

MIS JE WAT IN DE WIJK?
“Ja, een parkeerplek. Als mijn vriend 
hier ’s avonds komt, is hij regelmatig 
een kwartier aan het zoeken naar 
een plekje.”

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?
“Ja, dat ben ik wel van plan.”

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

MCNOLIA
Zaterdag 17 februari. Coverband uit Gronin-
gen. Aanvang 21.30 uur

POPQUIZ
Dinsdag 20 februari. Met vragen over de 
popmuziek van de jaren ‘50 tot nu. Deze keer 
samengesteld en gepresenteerd door: Mat-
thijs Droog en Jeroen Hollenkamp. Teams tot 
maximaal 5 personen. Deelname € 2,50 p.p. 
Aanvang 20.00 uur. Opgave via email: kroeg-
vanklaasquiz@gmail.com

LUISTERCOCERT IN HET ACHTERZAALTJE
JOOST DIJKEMA
Vrijdag 23 januari. Aanvang 22.00 uur

BAS SCHRÖDER (SWINDER) SOLO
Zaterdag 24 februari. Aanvang 21.30 uur. 
Vanaf 22,30 uur: THE BLUESGALLERY

OPEN PODIUM
Zaterdag 3 maart OPEN PODIUM m.m.v. KVK 
HUISBAND o.l.v. LOU LEEUW. Doe mee! 
Aanvang 21.30 uur 

THEMA-AVOND: CULTUREEL ERFGOED
Zondag 4 maart Met Lou Leeuw en Ans van 
Steenvelt en andere muzikanten. Aanvang 
22.00 uur

DE DICHTCLUB
Woensdag 7 maart 15 Groninger dichters 
presenteren naast eerder geschreven eigen 
werk elk minimaal één nieuw gedicht van 
eigen hand. Gastdichter: Gerard Rozeboom 
Aanvang 20.30 uur

DE MEINDERT&IGOR&DE JONGE 
BOSCHFAZANT&KESANOVA SHOW
Donderdag 8 maart Meindert Talma, Igor Wijn-
ker, de Jonge Boschfazant en de Kesanova 
brengen maandelijks een hilarisch multime-
diaprogramma met nieuwe verhalen, liedjes, 
diashow, korte films etc. Aanvang 20.30 uur

KLAVERJASSEN
Vrijdag 9 februari Inleg 4 euro. Aanvang 20.00 
uur. Alle activiteiten: toegang gratis, tenzij 
anders vermeld.

POORTERSHOES
KRACHT CIRCUITTRAINING 
Op maandag, 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.

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.

WERKEN MET TEXTIEL
Op woensdag 7 maart 19.30-21.30 uur start 
weer een cursus. Breien, haken, werken met 
vilt, naaimachinecursus, quilten en verder 
waar de deelnemer behoefte aan heeft. € 64 
voor 8 keer.

MODEL BOETSEREN
Donderdag 20-22.00 uur. Je leert je eigen stijl 
te ontwikkelen met voorbeelden uit de kunst. € 
80 voor 10 keer (excl. bijdrage model)

SALSA
Donderdagavond zijn er 2 lessen: 20:00-21:00 
uur voor beginners en 21:00-22:00 uur voor 
gevorderden. €97,50 voor 15 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.

SPEELTUINVERENIGING
Elke maandag Klaverjassen. Aanvang 20.00 
uur. Er kunnen nog klaverjassers bij. Ook 
mensen die af en toe willen invallen.

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.

Elke tweede donderdag van de maand Bloem-
schikclub. Aanvang 20.00 uur. Vooraf opgeven 
i.v.m. aanschaf bloemen.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Info 
en opgave: 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 

EXTRA ACTIVITEITEN IN DE VOORJAARS 
VAKANTIE
1 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur activiteiten 
middag, diverse activiteiten o.a. pizza bakken! 
2 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur gaan we 
vette rockmuziek maken iedereen kan dat! 
3 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur rommel-
markt. Aanmelden en info? mail naar 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: 26 
maart 2018.
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