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In deze Oosterpoorter vindt u een lezersonderzoek. We
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vragen u als lezer en buurtbewoner wat u vindt van de
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digitaal met een code via internet, maar ook gewoon

Een grillig karakter

met de oude vertrouwde balpen. Inleveren kan bij het
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straatnamen in de Linie. Namen die vooral terug te leiden
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Poortershoes. Onder de inzenders verloten we een taart en
vier Tony’s Chocolonely pakketten.
In dit nummer ook een verhaal over de herkomst van de
zijn naar de verdediging van de stad (Helperlinie, Bastion
en Schans) en naar een aantal molens die ooit in de buurt
hebben gestaan, zoals ‘Vredelust’ en ‘De Vriendschap’.
Zelf woon ik in het oude gedeelte van de wijk, de
Alexanderstraat. Toen iemand mij laatst vroeg waar die
naam vandaan kwam moest ik tot mijn schande toegeven
dat ik het niet exact wist. Maar even Wiki raadplegen dan.

weer naar hém vernoemd is. Prins Claus verkondigde
zijn vrouw en hij Alexander (en geen Alex of Lex) gewoon
een leuke naam vonden. Zij bedoelden er verder niks mee.
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Maar die Willem Alexander dan. Wie was dat? Willem

12-13
Straatnamen met verleden: De Linie

Nederlanden van 1849 tot zijn dood in 1890. In 1848 was
een ingrijpende grondwetsherziening doorgevoerd, die de
macht van de koning aanzienlijk beperkte. Daardoor was

Daniel Janse,
Luuk Verpaalen

Europapark | De winter is aantocht

(1851-1884). Even hoopte ik nog dat onze huidige koning

Alexander Paul Frederik Lodewijk, was koning der

MEDEWERKERS
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prins van Oranje, oudste zoon van koning Willem III

FOTOGRAFIE

Karin van der Zee

Afvalwijzer | Vacature Redactieleden

De Alexanderstraat is vernoemd naar Willem Alexander,

tijdens de geboorteaangifte van zijn oudste zoon echter dat
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INHOUD

“Willem’s voornaamste staatkundige verdienste, de eerste
Nederlandse koning te zijn in een land dat door anderen
werd bestuurd”.

RUBRIEKEN

15
(Huis) dieren in de Oosterpoort

15
Oude Pandjes

Ook privé was Alexander een beetje een sneu type.

16

Hij trouwde met zijn volle nicht prinses Sophie van

24 uur Oosterpoort

Wurtemberg. Een slecht huwelijk, mede door Willems

17

nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires, andere

Cryptofilippine

seksuele uitspattingen en grillige karakter. Alex zou haar
dwingen tot “schandalige handelingen die de zeden en
de waardigheid kwetsen van iedere vrouw”, zo klaagde
Sophie tegen haar schoonvader.

19
Oosterkidzzz

21
Koek op de hoek

23
Op latere leeftijd leed de koning aan een ernstige

Agenda

nierziekte en raakte zozeer in de war dat hij staatsstukken
ging ondertekenen met zelfverzonnen pauselijke namen.
Ook werd zijn gedrag steeds grilliger en hield hij vanaf zijn
ziekbed lange onsamenhangende toespraken.
Enfin, het liep allemaal slecht af en we mogen blij zijn dat
zijn gedrag niet overgeslagen op de bewoners van de naar
hem vernoemde straat: daar wonen best geschikte lui.

Klaas Kloosterman
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Zet rode zak om 8.30 uur aan de straat. Elektrische apparaten apart. Inzamelaar: Goudgoed, tel. 050-5266881

sept

5

18*
30

Kleding (ook kapot, wel schoon), textiel, schoenen

aug

26

26

juli

1

26

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

juni

3,
26*

mei

2,
24*

17*

Standplaats Chemokar

Informatie onder voorbehoud. Bron: gemeente.groningen.nl/huisvuil/afvalwijzer

april

Oosterpoorter mini Informatiewijzer 2019

Oud papier

Zet oud papier om 18:00 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

Belangrijke telefoonnummers Oosterpoort op een rijtje

- Alarmnummer 112
- Politie, wijkagent 0900-8844
- Dierenambulance 5791900
- Meldpunt Overlast en Zorg* 5875885
- Meldpunt Stadsbeheer 14050
- Milieudienst 3671000
- Huisartsenpost 0900-9229
- Huisartsenpraktijk Oosterpoort 3128216
- Huisartsenpraktijk Drenthe en Veenstra 312303
- Huisartsenpraktijk Filius 3128739
- Huisartsenpraktijk De Meeuwen 3134102

30
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- Tandarts Doelman 3134567
- Tandarts Kamerling 3123661
- Apotheek 3121030
- Poortershoes 3131141
- SKSG 3171390
- Speeltuin 3124585
- Borgmanschool 3128674
* Bij meldpunt Overlast en Zorg kunt u, naast
overlast melden, anderen hélpen bij:
- vermoedens van huiselijk geweld,
kindermishandeling, psychische problemen of
verslavingsproblemen

28

2

- 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 hulpverlening en overheid.
- Stadgids Oud Zuid vindt u op
https://bit.ly/2CfGNnh

VACATURE REDACTIELEDEN / SCHRIJVERS (M/V)
De Oosterpoorter is een buurtkrant die gemaakt wordt door vrijwilligers uit de Oosterpoortbuurt. Wij zijn op zoek naar
enkele enthousiaste medewerkers die leuke, vlotte en interessante artikelen over onze wijk (en de mensen die er wonen)
willen schrijven. De Oosterpoorter verschijnt 10 keer per jaar: in juli en augustus zijn we met vakantie.
Je uitdaging
Bij de Oosterpoorter kun je op een eigenzinnige, creatieve manier verhalen over kleine en grote gebeurtenissen schrijven
die het leven in een van de mooiste wijken van Groningen bepalen.
We hebben 10 keer per jaar een redactievergadering in het Poortershoes. Op die vergadering bespreken we de inhoud van
de krant en maken we plannen voor het volgende nummer.
Wil je op een andere manier bijdragen aan de krant: fotograferen, vormgeven, columns schrijven of iets anders, reageer
dan ook op deze oproep.
Wat bieden we
Je maakt samen met een gedreven en gezellig team elke maand een mooie wijkkrant die leeft in de buurt. We leren
allemaal van elkaar en we drinken na een redactievergadering graag nog even een biertje of iets anders in het buurtcafé.
Als je deel wilt uitmaken van ons team, stuur dan een reactie met motivatie naar oosterpoorter@gmail.com
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BADMINTON IN SPORTCENTRUM EUROPAPARK

DE WINTER IS IN AANTOCHT

Vanaf het begin van dit nieuwe jaar biedt BC GO!

Af en toe is het al weer flink koud. Voor mensen zonder

badmintonactiviteiten aan in het spiksplinternieuwe

vaste verblijfplaats is dit niet de makkelijkste periode. In

Sportcentrum Europapark, op loopafstand van het

Groningen hebben we een winterprotocol. Dit houdt in dat er

gelijknamige station en de bekende Mediacentrale. GO! is een

bij een gevoelstemperatuur lager dan min 10 graden, er voor

badmintonvereniging met ongeveer 200 leden voor recreanten

iedereen een slaapplek is bij de nachtopvang. Mocht u het

en wedstrijdspelers van alle leeftijden. De club ziet de droom

idee hebben dat er bij u in de buurt iemand buiten slaapt, dan

van een “thuishal” na vele jaren in vervulling gaan en wil

kunt u een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast.

graag bewoners van de wijken rond de hal (maar ook in de

Dit kan via de site van de gemeente Groningen, of telefonisch

rest van de stad) aan zich binden. Een belangrijke aanzet

van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur op

hiertoe wordt gegeven door de organisatie van een aantal

telefoonnummer 050 - 58 75 885

OO

kennismakingscursussen, voor jong en oud.
1. Ienieminiton
Badmintonspelletjes met aangepaste materialen voor
enthousiaste kinderen van 4 t/m 6 jaar. Op maandagen van
17:00 tot 17:45 uur. Start 21 januari.
2. Jeugd
Voor scholieren van 7 t/m 12 jaar. Binnen de kortste keren
beheersen ze de belangrijkste slagen en kunnen ze hun eerste
partijtjes spelen, in een leuke groep beginnende jeugdspelers.
Op maandagen van 17:00 tot 18:30 uur. Start 14 januari.
3. Volwassenen
Leer de basisbeginselen onder begeleiding van gediplomeerde
trainers en maak kennis met de gezellige groepen BC GO!-

Foto: ANP

leden. Op maandagen van 19:00 tot 20:00 uur. Start 14 januari.
Voor alle cursussen geldt dat er vijf trainingen zijn en dat
de kosten voor de hele cursus 10 euro bedragen. De kosten
kunnen bij de eerste training contant worden voldaan.
Alle materialen zijn aanwezig, dus deelnemers hoeven

De Dutch Guitar Foundation (DGF) wil de klassieke

alleen zaalschoenen, een shirt en een broek mee te nemen.

gitaarmuziek meer onder de aandacht brengen. Daarom

Aanmelden kan bij bestuurslid Mirjam Fennema, info@bcgo.

organiseert zij het ‘2nd Guitar Concerto Competition &

nl. Belangstellenden kunnen ook bij haar terecht met vragen

Festival’ van 28 januari tot en met 3 februari in de stad

om meer informatie.

Groningen. Daarbij worden gratis (klassieke) gitaarlessen

Voor meer informatie over BC GO!, zie de website van de club:

aangeboden door topgitaristen. Onder andere door de bekende

www.bcgo.nl OO

gitarist Remco de Haan en enkele veelbelovende studenten
van Sabrina Vlaskalic, hoofdvakdocent op het Prins Claus
Conservatorium.
Iedereen is welkom: van ervaren amateurs tot kinderen. Niet
de prestatie maar het speelplezier staat bij de lessen voorop.
Deelnemers hoeven zelf geen gitaar te bezitten: er zijn
klassieke gitaren beschikbaar.
De gratis lessen zullen worden gegeven op vrijdag 1 februari
tussen 8.00 en 14.00 uur in het Prins Claus Conservatorium in
Groningen.
Aanmelden kan via het contactformulier op de website (www.
dutchguitarfoundation.com) of door een email te sturen aan
dutchguitarfoundation@gmail.com. Vermeld bij het aanmelden
in de titel van de mail dat het de gratis lessen betreft.

OO
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OLIEBOLLEN AANPAK RING ZUID

kindvriendelijke ingerichte speelruimtes voor baby’s,

Woensdagmiddag 12 december stond op de parkeerplaats onder

dreunmessen en peuters met voldoende uitdaging voor

de ringweg aan de Meeuwerderbaan een oliebollenkraam.

iedereen tussen 0 tot 4 jaar. Ook zijn er twee aparte
slaapruimtes en twee afgesloten buitenspeelplaatsen waar de
kinderen op het binnenterrein kunnen spelen.

Foto’s: Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid trakteerde die middag op oliebollen. Veel
bewoners uit de buurt kwamen even langs, voor een oliebol en
voor het stellen van vragen aan de medewerkers van Aanpak
Ring Zuid over de voortgang van de werkzaamheden.

OO

HAPPY KIDZZZ

José Reijinga (tekst en foto)

Bent u op zoek naar kinderopvang in een kleinschalige en
huiselijke sfeer neem dan eens een kijkje bij Happy Kidzzz in

Aan het werk zijn en weten dat je kind in goede handen is.

de Leyhoeve. Op Facebook kunt u ze ook volgen; HappyKidzzz

Dat is belangrijk. Je wil toch een fijne plek, een tweede huis

Kinderopvang.

OO

met uitdagend speelmateriaal en persoonlijke aandachtzodat
jij gewoon aan het werk kan? In Groningen hebben veel
kinderdagverblijven een wachtlijst dus is het tijd voor een
nieuwe kinderdagopvang. Happy Kidzzz speelt hier op in.
Zij hebben sinds kort een kinderopvang in de Leyhoeve in
het Europapark geopend. Ik ging op pad om dit te bekijken.
Enthousiast werd ik ontvangen door Brenda en Anneke.
Ze vertellen met passie over hun werk en ik voel dat het
hier om kwaliteit gaat. Het is er huiselijk en we kletsen over
hoe het er allemaal bij hun aan toe gaat. In Tolbert zitten
ze al sinds 2015 en de kinderen komen er met plezier. De
leeftijdsgroep in Tolbert is maximaal 12 jaar en de ruimte is
gezellig ingericht. Ze zijn daar begonnen met een paar kindjes
maar ondertussen is het al een goed lopende opvang.
Happy Kidzzz zit nog niet zo lang in de Leyhoeve en is bij
het grote publiek dus nog vrij onbekend. De locatie is prima.
Er is ook een zwembad en dat biedt mogelijkheden om in de
toekomst bijvoorbeeld peuterzwemmen aan te bieden. Happy
Kidzzz wil vooral een gezellige huiselijkheid uitstralen en
kinderen een fijne, warme plek bieden. Dit artikel is voor hen
dan ook zeer welkom om mensen te attenderen op het feit dat
er een nieuw kinderdagverblijf is. Momenteel zijn er nog geen
wachtlijsten maar het is kleinschalig dus vol is vol.
In de Leyhoeve wil men ook graag jong en oud samenbrengen.
Zo leren kinderen van oudere generaties en houden ze
op hun beurt de ouderen jong en gelukkig. Er zijn twee
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Onderhoud onderkant Herewegviaduct
In 2019 wordt gewerkt aan de onderkant van het
Herewegviaduct. Dat gebeurt in ieder geval in twee
periodes. De eerste periode is van 16 t/m 19 februari.
Werkzaamheden
Op 16 en 17 februari rijden geen treinen tussen Groningen
en Hoogeveen, Veendam en Weener. En op 18 en 19
februari rijden geen treinen tussen Groningen en Assen,
Veendam en Weener. Op verschillende locaties wordt
dan aan het spoor gewerkt. De gemeente gebruikt deze
treinvrije periode om roest van de stalen constructie van
het Herewegviaduct te ‘stralen’. Dit stralen maakt erg veel
geluid. Bovendien gaat het stralen dag en nacht door,
omdat er maar beperkt tijd is. De treinen rijden namelijk
weer vanaf woensdagochtend 20 februari. Tijdens het
werk blijft de route onder het viaduct open voor fietsers
en voetgangers.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 24 januari is een informatiebijeenkomst
over de werkzaamheden aan het viaduct. Deze
bijeenkomst is in de Puddingfabriek, Viaductstraat
3-4. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 19.00
uur binnenlopen. Medewerkers van de gemeente zijn
aanwezig om over de werkzaamheden te vertellen en om
vragen te beantwoorden.

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS
HEREWEGVIADUCT BLIJFT
ONDERHOUDSGEVOELIG

de loop der tijd sleet de brug echter steeds verder. Betonrot

Het Herewegviaduct is het oudste viaduct van de stad

plannen om het te vervangen. Onder meer gebrek aan

Groningen. De treinen van Groningen richting het oosten

financiële middelen leidde echter tot uitstel. In 2002 vond

(Leer en Veendam) en zuiden (Zwolle) rijden er onderdoor.

een treinbotsing plaats waarbij het viaduct beschadigd

Het viaduct kreeg bij een reconstructie in 1926 door architect

raakte. Na een inspectie in 2007 werd besloten dat zware

en verroeste staalconstructies leidden daarop in 1991 tot

Foto: Het Herewegviaduct, bron Wikipedia

Siebe Jan Bouma in samenwerking met beeldhouwer Willem

voertuigcombinaties van meer dan 45 ton niet meer over het

Valk haar huidige aanzien. Aan de vier zijden van het viaduct

viaduct heen mochten rijden.

zijn door Valk hardstenen trappen aangebracht die voetgangers
toegang bieden tot de wegen eronder. Het viaduct wordt

Recente herstelwerkzaamheden

geflankeerd door fraaie smeedijzeren brughekken van de hand

In 2011 werd na een inspectie waarbij schade aan het voegwerk

van Bouma in een mix van art-nouveau en Amsterdamse

en loszittend metselwerk naar voren kwam een nieuw plan

School. Het smeedwerk en de hardstenen elementen vormen

opgesteld om het viaduct te vervangen. Vanwege de grote druk

een gemeentelijk monument.

die andere grote projecten (o.a. de Zuidelijke Ringweg) op het
omringende gebied zouden krijgen, werd in 2015
wederom besloten om de vervanging uit te stellen
(tot 2028). De brug kreeg in plaats daarvan in
2015 een opknapbeurt, waarbij onder andere een
geluidwerende asfaltlaag werd aangelegd.

OO

Smeedwerk op het Herewegviaduct van Siebe Jan Bouma. Foto: Marcel Westhoff/Wendingen

Viaduct in verval
Het viaduct werd in 1926 sterk vergroot en kreeg zo haar
huidige uitstraling. De enigszins vervallen onderbouw werd
vervangen. In april 1945 vormde het viaduct een van de
aanvalsroutes van de Canadezen tijdens de Bevrijding van
Groningen. Begin jaren 1980 werd het viaduct hersteld. In

Trappartij – ontwerp van Willem Valk. Foto: Ron Conijn/
Wendingen

7

Goedkoop dubbelglas
met oog voor detail
glasgilde.nl

Laat jij geld liggen??
Niets doen geeft in 2019
€300,-- meer energiekosten!

Maandag

Wil jij besparen?
Kom naar het

14 en 28 januari,
11 en 25 februari
tussen

gratis

19:00 -21:00

inloopspreekuur.

in het
Poortershoes.
Illustratie: Ystvan de Jong
Energiebesparen
kan iedereen.
Advies op maat.

en
13 te Groning
, Oosterweg

Poortershoes

info
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Duurzaamheid elektriciteit
januari 2019

D

eze nieuwe rubriek gaat over allerlei onderwerpen

teruggave van de BTW)

De Barkmolenbieb is

in de Oosterpoort die met duurzaamheid te maken

ongeveer 3250 euro. De

een mooi voorbeeld van

hebben. Deze keer gaat het over je huis en energie,

zonnepanelen hebben

‘circulaire bedrijvigheid’.

en speciaal over elektriciteit en zonnepanelen. Volgende

in 2018 2900 kWh

Een van de kenmerken

keren gaat het over aardgas, isolatie, warmtepomp, water,

geleverd, en daarmee

van die bedrijvigheid is

auto delen en mobiliteit, voedsel, afval en vormen van

heb ik ongeveer €

hergebruik en zorgvuldig

circulaire bedrijvigheid (zie bijgaande foto). Laat ons weten

580 verdiend. Bij een

omgaan met grondstoffen.

welke vragen je hebt of wat je gedaan hebt of van plan hebt,

gemiddeld aantal

Beleving staat meer

zodat we daar in deze rubriek aandacht aan kunnen besteden.

zonne-uren zou het

centraal dan bezit. Je leest

Je bent ook welkom op ons spreekuur!

gaan om 2500 kWh

een boek en daarna geef

en € 500. Dus het

je het weer door aan een

was een goed jaar!

ander.

Wim Hartman, werkgroep Oosterpoort-3p0

Ik kan verwachten
Dus nu over je huis en energie. Eerst wat feiten. Een

dat de kosten er na

gemiddelde woning hier gebruikte in 2017 ongeveer 2100 kWh

ongeveer 6 jaar uit zijn. En de omvormer (van gelijkstroom

elektriciteit. 1 kWh elektra = 0,65 kg CO2. Dat betekende voor

naar wisselstroom) en panelen gaan normaal gesproken 15

een gemiddeld huis in de Oosterpoort 1.365 kg CO2. Als je wilt,

en 25 jaar mee. Na verloop van tijd wel met een iets dalende

kun je voor je eigen woning nagaan hoeveel CO2 je produceert.

opbrengst. Ik ben er zeer blij mee!

Ik gebruik ongeveer 2700 kWh. Als ik dat uit grijze stroom
had gehaald zou ik verantwoordelijk zijn voor 2700 kWh x

De 10 zonnepanelen dekten in 2018 al mijn elektriciteitsgebruik

0,65 = 1755 kg Co2. Maar door het zelf opwekken met mijn

(in een minder zomers jaar zou ik bijna genoeg opwekken).

zonnepanelen heb ik hierdoor 0 kg CO2 geproduceerd.

In de zomer en overdag levert het zonnepaneel meer dan ik
gebruik, wat je

De huidige

dan terug levert

omrekening van

aan het stroomnet.

stroom naar CO2 is

In de winter en ‘s

niet altijd duidelijk,

nachts krijg je dat

omdat grijze stroom

terug. Dat noemen

nog van gas, olie

ze salderen. Die

of kolen komt.

regeling gaat wel

Helemaal groene

veranderen.

stroom heeft geen
De voorwaarden die

CO2 uitstoot!

nu gelden, gaan over
Maar ja, niet

enige tijd minder

iedereen is

gunstig worden,

geïnteresseerd in

maar het is nog

cijfers. Je kunt ook

steeds zeer aan te

zo bedenken dat

raden. En, samen

je minder energie

doen vond ik handig

gebruikt als je

en leuk. Ik leerde

je huis isoleert,

de buren ook beter

korter doucht,

kennen. Belangrijk

een duurzame

is wel dat als je het

douchekop gebruikt,

geld moet lenen, je

en zo meer. Je

de berekening goed

kunt zelf stroom

maakt. Gunstig
lijkt dat er een

opwekken met
zonnepanelen en ongeveer 80% besparen met LED-lampen.

huisgebonden lening komt. Vaak blijft het lucratief maar je
dak moet niet teveel schaduw hebben, omdat er dan minder

Veel kunnen we in de Oosterpoort zelf doen. In 2017 hebben

opbrengst is. Laat je daarover adviseren. Of zoek het samen

we met veel buren in twee straten zonnepanelen gelegd.

uit!

OO

Er liggen nu in onze straat totaal 140 panelen! Ik heb zelf
10 zonnepanelen op mijn dak. Mijn kosten waren toen (na
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LEZERSONDERZOEK
De redactie maakt met veel plezier en toewijding elke maand een Oosterpoorter. We vinden het nu tijd om eens uit te zoeken
wat buurtbewoners van de wijkkrant vinden. Wordt de Oosterpoorter goed gelezen? Wat vinden lezers van de verschillende
rubrieken? Lezen ze de nieuwspagina’s?
Daarom deze maand een lezersonderzoek. We stellen u een aantal vragen over de vorm en inhoud van ‘De Oosterpoorter’.
Kruis steeds het antwoord aan dat het best past bij uw mening. Geen antwoord is goed of fout. Het invullen duurt ongeveer 10
minuten. Knip na het invullen dit formulier uit en lever deze in vóór 30 januari 2019 bij de balie van het Poortershoes, Oosterweg
13, 9724 CA Groningen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.
Lezers die daar prijs op stellen kunnen na invullen mee loten voor een slagroomtaart of één van de vier Tony’s Chocolonely
verrassingen!
Mocht u de vragen digitaal willen beantwoorden, dan kunt u gebruik maken van de volgende link: tinyurl.com/yapwfp3j
Wij vinden dat ook fijner, hoeven we de antwoorden niet over te typen.
1. Wat is uw leeftijd?

2. Hoe vaak leest u ‘De Oosterpoorter’?

3. Wat vindt u van het redactioneel? (pagina 3)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

4. Wat vindt u van het Gemeente en buurtnieuws? (pagina’s 4 t/m 7)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

5. Wat vindt u van het ‘Achtergrond en opinie’ deel? (pagina’s 9 t/m 13)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

6. Wat vindt u van de rubriek ‘(Huis) dieren in de Oosterpoort’? (pagina 15)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

7. Wat vindt u van de rubriek ‘Oude pandjes’? (pagina 15)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)
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8. Wat vindt u van de rubriek ‘24 uur Oosterpoort’ rubriek? (pagina 16)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

9. Wat vindt u van het cryptogram ‘Cryptofilippine’? (pagina 17)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

10. Wat vindt u van de rubriek ‘Oosterkidzzz’? (pagina 19)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

11. Wat vindt u van de rubriek ‘Koek op de hoek’? (pagina 21)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

12. Wat vindt u van de ‘Agenda’? (pagina 23)
(1 = niet veel aan, 10 = heel erg leuk, interessant)

13. Wilt u uw waardering voor één of meerdere van bovenstaande onderdelen toelichten?

14. Wat mist u nog in ‘De Oosterpoorter’?

15. Wat mag wat u betreft wel weg uit ‘De Oosterpoorter’?

16. Wat vindt u van de vormgeving van ‘De Oosterpoorter’? Hoe de krant eruit ziet, de foto’s etc.

Wilt u kans maken op een taart (of chocola)? Vul dan hieronder uw e-mailadres in! (niet verplicht)

D A N K V O O R U W D E E L N A M E . O V E R D E O N D E R Z O E K S R E S U LT AT E N L E E S T U I N D E V O L G E N D E E D I T I E !
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Straatnamen met
een verleden:
De Linie

O

nze wijk is in de laatste twintig jaar behoorlijk

altijd vanuit het zuiden beraamd. Zo ook in 1672, het befaamde

uitgedijd: aan de oostkant van het Winschoterdiep

Rampjaar, toen de bisschop van Münster, Bernhard van Galen

is de wijk De Meeuwen ontstaan en ten zuiden van

- alias ‘Bommen Berend’ - de stad vanaf de Kempkensberg

de ringweg zijn langs het water De Linie en het Europapark

bestookte.

op het toneel verschenen. De gemeente had zich bij de bouw
van deze nieuwe wijken voorgenomen voor zover mogelijk
de historische informatie rond deze plekken te behouden in
bouwstructuren en naamgeving van gebouwen en straten. En
dat heeft men ook inderdaad geprobeerd. Hoe dan? De Linie is
toch een volledig nieuwe, modern ogende wijk? Ja, maar ook
De Linie geeft iets prijs over de geschiedenis van dit stukje
Oosterpoort. En die geschiedenis is razend interessant.

Greetje de Vries
Het Winschoterdiep
Rond 1350 wordt een kanaal gegraven tussen de oostelijke
stadsgracht en het riviertje de Hunze bij Waterhuizen om
de afwatering van de stad te verbeteren. Dit kanaal, eerst
Schuitendiep genoemd, later het (Oude) Winschoterdiep,
wordt in de 17e eeuw in zuidoostelijke richting verlengd om
de turfvaart mogelijk te maken. Turf, het ‘bruine goud’, was
in die tijd wat in de 20e eeuw het gas werd: de brandstof
waar de hele economie op liep. De turf werd gewonnen in de
veenkoloniën en via het Winschoterdiep naar de stad gevaren.
Grootschalige ontginning van de Groninger en Drentse

Bommen Berend bestookt de Stad in 1672 vanaf de Kempkensberg

Veenkoloniën vanaf 1650 en de nieuw gegraven waterweg,
zorgen voor een toename van de handelscontacten tussen

Dreigde een dergelijk beleg, dan moest de stad vanaf de

Stad en Ommelanden en voor een levendige handel in turf

zuidelijke stadswallen, waar de kanonnen stonden opgesteld,

in het oosten van de stad. Langs de westelijke oever van het

verdedigd worden. En dan kwam er steevast een verordening

Winschoterdiep ontstaat daardoor wat meer bewoning en

van het stadsbestuur om alle bomen te kappen en alle huizen

bedrijvigheid.

en opstallen af te breken die in het schootsveld lagen. Met
andere woorden: de ‘Oosterpoorters’ van toen moesten dan

Bedreiging en verdediging van de stad

het veld ruimen. In 1672 gebeurde dat dus ook: alles buiten

Maar ten zuiden van de stadswallen wonen was een risico.

de zuidelijke stadswallen werd afgebroken op last van Karl

Want in die tijd kwam de vijand altijd vanuit het zuiden.

Rabenhaupt, de zeer bekwame Duitse veldheer die de stad

Dat had te maken met de wat hoger gelegen gronden van

voor de gelegenheid had ingehuurd. Luiken en poorten werden

de Hondsrug, die mogelijk ook wat heuvelachtig waren. Een

gesloten, de bruggen over de stadsgracht bij de Herepoort

aanzienlijke verhoging in het landschap vormde in ieder

en de Oosterpoort werden gesloopt en de stadjers hielden de

geval de Kempkensberg. Was er een vijand in aantocht, dan

adem in. Vijfduizend bommen en granaten werden een maand

werd het water dat van alle kanten rondom de stad te vinden

lang vanaf de Kempkensberg over de stad afgevuurd. Maar de

was, afgedamd, zodat de omliggende landerijen onder water

stadjers verschuilden zich in de straten ten noorden van de

kwamen te staan. Dit werkte prima ten noorden van de stad,

Grote Markt. Er kwamen in die vier weken nog geen honderd

ten westen en ten oosten van de stad, maar… niet ten zuiden

mensen om. Op 28 augustus 1672 gaf Bommen Berend het

van de stad, want daar kwam het water juist vandaan en lag

beleg op: Groningen was ontzet.

het land hoger. Aanvallen op de stad Groningen werden dus
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Bommen Berend heeft een staartje

de westoever van het Winschoterdiep - dus aan de kant van

Naarmate van het gebied ten zuiden van de Herepoort en de

De Linie - verschijnen in de 17e en 18e eeuw een reeks van

Oosterpoort door de toenemende bedrijvigheid op en langs het

zes molens. Van noord naar zuid: de oliemolen Vredelust en

Winschoterdiep wat meer bevolkt raakte, werd ontruiming

de pelmolen De Eendracht - beide ten noorden van de huidige

van dit gebied elke keer als een vijand naderde als steeds

ringweg - en ten zuiden van de ringweg, dus ongeveer ter

bezwaarlijker gezien. Mogelijk deed het beleg van Bommen

hoogte van De Linie drie houtzaagmolens: De Zaayer, De

Berend de deur dicht. In ieder geval besluit het stadsbestuur

Zon en De Vriendschap. De zesde molen, genoemd naar de

rond 1700 dat de verdediging van de stad voortaan anders

eigenaren de gebroeders Ellens, was weer een oliemolen en

moest. Eerst worden de hoger gelegen gronden ten zuiden van

stond waar nu het terrein van de Milieudienst is.

de stad afgegraven, zodat ook hier het land onder water gezet
zou kunnen worden. Hadden we hier ooit een mooi bosrijk en

De molenterreinen waren alleen vanuit de westkant via de

heuvelachtig gebied? Een prachtige plek voor hele dure villa’s?

Oosterweg te bereiken, maar het hout voor de houtzagerijen

We weten het niet, want het is afgegraven.

werd natuurlijk via het water van het Winschoterdiep
aangevoerd. De boomstammen moesten eerst een tijd in het
water liggen voordat ze konden worden verzaagd. Op oude
kaarten zijn de zogenaamde ‘balkgaten’, die in verbinding
stonden met het Winschoterdiep nog te zien. Vinden we deze
balkgaten nog terug in De Linie? Als we door de wijk lopen
komen we wel open plekken tegen waar kinderen kunnen
spelen en waar ook nog wat water is.

De Helperlinie vanuit het zuiden gezien. De stad is op de tekening niet te zien, maar ligt er dus
boven. Rechts loopt het Winschoterdiep, links het Hoornse Diep.

Maar dit vindt men nog niet voldoende. Naar een ontwerp
van de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn wordt
in 1699 een vooruitgeschoven verdedigingsgordel aangelegd
ten zuiden van de stad tussen het Hoornsediep en het
Winschoterdiep, even boven het gehucht Helpman. Hierdoor
kunnen vijandelijke kanonnen niet dichter dan ‘een half uur
gaans’ (zo’n 2 à 3 km) vanaf de stad worden afgevuurd. De
linie lag ten zuiden van het huidige Sterrenbos en ten noorden
van Helpman en liep vanaf het Hoornse diepje in het oosten tot
aan de westelijke oever van het Winschoterdiep.
Ten noorden van deze Helperlinie werd ook nog een tweede

De houtzaagmolens ‘De Zon’ en ‘De Vriendschap’ aan het Winschoterdiep rond 1880

linie - een waterlinie - gegraven, de Griffelinie. De Griffelinie

We zien dus dat de overige straatnamen in De Linie: ‘De

heeft nooit dienst gedaan omdat de meer strategisch gelegen

Zaayer’, ‘Ellensmolen’, ‘Vredelust’ en ‘De Vriendschap’ zijn

Helperlinie veel belangrijker werd, maar we hebben er

genoemd naar de molens die hier ooit stonden. Molens die

natuurlijk wel de naam van de Griffestraat aan overgehouden.

hout zaagden, of olie persten uit koolzaad of lijnzaad. De
meest bijzonder molen is echter niet vernoemd. Dat was ‘De

De nieuwe wijk ‘De Linie’ is dus genoemd naar de Helperlinie.

Eendracht’, waar aanvankelijk granen werden gepeld, maar

In De Linie komen we de straten ‘Redoute’, ‘Schans’ en

die later van pelmolen werd omgebouwd tot trasmolen. Er

‘Bastion’ tegen. De Helperlinie had drie bastions, op de

werd toen tufsteen vermalen tot tras, dat werd gebruikt als

tekening te zien in de vorm van de drie puntig uitspringende

bindmiddel om metselspecie te verharden. ‘De Eendracht’

hoeken in het midden, vanwaar de kanonnen - die er

was de enige cementmolen in de hele provincie en heeft

natuurlijk ooit stonden - de vijand beter konden bestoken.

vermoedelijk prima cement geproduceerd dat keihard werd en

Aan weerszijde zien we links één en rechts twee ‘redoutes’,

waarmee talloze woningen in de stad - en misschien ook wel

vierkante schansen omgeven door een gracht. Al deze straten

in de Oosterpoort - zijn gebouwd. En nou net deze molen is

zijn dus - net als de hele wijk - genoemd naar de Helperlinie.

niet vernoemd in één van de straten van De Linie…

OO

Bedrijvigheid langs het Winschoterdiep
Maar in De Linie komen we ook straatnamen tegen als: ‘De
Vriendschap’ en ‘Ellensmolen’, namen van molens die ooit
langs het Winschoterdiep stonden. Nadat door de aanleg van
de Helperlinie het gebied ten zuiden van de toenmalige ooster
stadspoort niet meer bij elke oorlogsdreiging hoefde te worden
ontruimd, wordt de belangrijkste tak van bedrijvigheid langs
het Winschoterdiep het malen van van alles en nog wat. Langs
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UITGEVERIJ PALMSLAG
Literatuur, poëzie en non-fictie
10% korting in onze webshop!
Vul deze kortingscode in op
onze webshop en krijg 10% korting
op elke bestelling:
OOSTERPOORT2018
www.palmslag.nl

Met Groningen als decor voelt Erik
zich als een vis in het water in zijn
columns over wat er met hemzelf en
de mensen om hem heen gebeurt.
Hij weet daarbij een beangstigend
treffende toon aan te slaan. Want
je zult verrast zijn hoe vaak je je
herkent in zijn rake observaties van
het alledaagse leven.

ERIK HULSEGGE HAALF ZEUVEN

De slome duikelaar, de dronkaard
en de dorpsgek. Het is het type mens
waar we soms om moeten lachen,
maar net zo vaak medelijden mee
hebben. Erik Hulsegge weet ze
samen met tal van andere soort
mensen haarfijn te beschrijven in
Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe
columns en een selectie die hij voor
de website van RTV Noord schreef
en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op
zondagmorgen.

ERIK HULSEGGE

Journalist,
presentator en columnist
PETER J.L.M.
BERNINK
Erik Hulsegge (1967) debuteerde in
2016 met zijn bundel met columns
Numero Dertien.

HET
ICOON

UITGEVERIJ PALMSLAG
WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Een misdadige constructie / thriller

Haalf zeuven omslag def.indd 1
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HUISDIEREN IN DE OOSTERPOORT
In de Hendrikstraat
woont de kat Jip samen
met Charlotte en Niels.
Jip is bijna 2 en is
komen aanlopen bij
de zus van Niels. Jip is
gek op eten en daarom
een klein beetje aan de
zware kant. Overdag
slaapt hij vooral en
ligt daarbij op zijn
rug met zijn pootjes
omhoog. ‘s Nachts is ie
op pad en soms neemt
ie een prooi mee naar
huis. meestal zijn dat
muizen maar een keer
kwam hij met een
merel thuis. Charlotte
en Niels hebben de
merel toen maar
begraven. Wil je ook in
de Oosterpoorter met
je huisdier mail dan
naar obedbrinkman@
riseup.net
Foto en tekst: Obed Briknman

OUDE
PANDJES

De vier kantoortorens die tot en met 2011 op de Kempkersberg stonden werden in
de jaren ‘70 en ‘80 gebouwd. Ze werden gebruikt door de Informatie Beheer Groep
(nu DUO) en de belastingdienst. Vanaf 2011 werden ze voorzichtig, hapje voor hapje
afgebroken. De torens en het nieuwe DUO gebouw (het ‘Cruiseschip’) stonden erg
dicht op elkaar. In dat jaar namen de gebruikers er hun intrek.
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OSTERPOORT

24
uur

04:00
05:00

W

at speelt zich

“Ik vraag je dit niet zomaar. In het verleden schreef je ook wel

zoal rond de

eens een column voor de wijkkrant en die stukjes waren echt

klok af in de

heel aardig. Dat deed je echt heel erg leuk. Heel jammer dat

Oosterpoort, de Meeuwen,

je er mee gestopt bent. Het zou heel leuk zijn als je nog ‘s een

de Linie, de Eemskanaal-

keer een stukje zou willen schrijven.”

buurt en alle andere plekken waar deze krant in de bus valt? Vanaf nu sturen we iedere

Ja, de manipulatie lag er duimendik bovenop en toch vloog ik

maand een redacteur op pad om te beschrijven wat er te zien

er met open ogen in.

en te beleven valt in een tijdsbestek van één uur.

Harm Kuiper

Dus even na vieren nam ik afscheid van mijn gastvrouw en
-heer en liep richting Klaas.

“Goh Harm, was jij niet van plan om nog even naar de Kroeg

Als nieuwbakken speciaal verslaggever was ik natuurlijk extra

van Klaas te gaan? Ik wou zelf eigenlijk ook nog die kant

alert en oplettend.

op, maar ik hoor net van mijn man dat hij een appje heeft
gekregen van vrienden die op deze Oudejaarsavond nog even

Het eerste wat me -eenmaal op straat- opviel, was dat mij

bij ons op bezoek willen komen.”

eigenlijk niets opviel, wat tegelijkertijd wel weer opvallend
was omdat het tenslotte Oudejaarsavond was. Dan verwacht je

“Zou jij daarom – in mijn plaats – een stukje willen schrijven

in de Oosterpoort toch de nodige reuring en geen geriatrisch

voor ‘24 uur Oosterpoort?’

verpleeghuissfeertje. Maar noch in de Blekerslaan, noch in
de Alexanderstraat, noch in de
Jacobstraat kwam ik iemand
tegen en de meeste huizen waren
ook al in duisternis gehuld.
Pas op de Oosterweg – één van
de slagaders van onze wijk –
was nog wat leven op straat,
voornamelijk fietsers die vanuit
de binnenstad op weg naar huis
waren.
Oudejaarsavond liep duidelijk
op zijn eind en ik vroeg me af of
Klaas überhaupt nog open zou
zijn.
Dat viel gelukkig mee. Speciaal
voor de gelegenheid was er een
disco-avond georganiseerd,
compleet met diskjockey,
dansvloer en een ronddraaiende
discobol. Het zal het late tijdstip
zijn geweest, maar de rek was er
een beetje uit. De dansvloer was,

Foto: Obed Brinkman
De Oosterpoorter wenst alle lezers een fijn en gezond 2019. We gaan dit jaar elke maand weer
een mooie krant voor jullie maken. We hopen dat jullie de Oosterpoorter met net zoveel plezier
blijven lezen als dat wij hem maken! - de redactie

op een man of vier na, leeg. Het
rookhok daarentegen zat nog afgeladen vol. Sommige goede
voornemens kunnen ook later nog gemaakt worden!
Kreeg nog wel de goede tip om oliebollen in de toekomst bij

Anders moet ik zelf, begin januari tussen 4 en 5 uur ‘s nachts,

de officiële oliebollenkraam te kopen. Toch nog een goed

nog de wijk in om verslag te doen van wat er op dat tijdstip

voornemen voor 31-12-2019, maar dat duurt nog even.

zoal aan de hand is. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet veel zijn
en kost me bovendien mijn nachtrust. Dus?”
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OO

CRYPTOFILIPPINE 53
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Gratis juridisch inloopspreekuur
Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente, de
DUO, de IND, de belastingdienst of een andere
overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis
Advocaten u graag te woord tijdens een van haar gratis
inloopspreekuren.
U bent in het Poortershoes met of zonder afspraak van
harte welkom op de volgende vrijdagen tussen 13.30 uur
en 16.30 uur:
- Januari: 25;
- Mei: 3 en 17;
- Februari: 8 en 22;
- Juni: 14 en 28;
- Maart: 8 en 22;
- Juli: 12.
- April: 5 en 19;
Kijk voor meer informatie over ons andere spreekuur op
www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met
050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl.
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OOSTERKIDZZZ
Borgmanschool Groep 3
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I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK?

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek

Jessica: “Ik hoop dat er nog veel groen bijkomt. En dan ook

in een van de vele hoekhuizen in onze wijk. In deze

veel meer bomen, vooral fruitbomen zouden hier goed passen.

aflevering is dat bij Jessica (43) en Robert (46) Rugebregt.

Gelukkig wordt hier achter de huizen ook een groene strip

Ze wonen met hun dochter (5) en zoontje (4) op de hoek

ingericht, daar mochten we zelf ook ideeën voor aandragen.”

van de Eelkemastraat en de Tonkensstraat. Het gezin woont

Robert: “Je ziet dat deze buurt op een omslagpunt zit. Van een

in een energieneutraal huis zonder gasaansluiting, maar

gebied met alleen bedrijvigheid naar veel meer wonen. Dan is

mét zonnepanelen, een warmtepomp en een warmte-

er toch ook echt meer groen nodig.”

terugwinsysteem. Jessica werkt in de gezondheidszorg en
Robert bij een financiële dienstverlener in Leeuwarden.

MvdF

HEBBEN JULLIE EEN LIEVELINGSPLEK IN DE
BUURT?
Jessica: “Voor de kinderen is dat toch de binnenstraat.”
Robert: “Ik hoop dat die groene strips straks een plek worden

HOE LANG WONEN JULLIE HIER?

waar je lekker kunt zitten of samen kunt picknicken.”

Jessica: “Vanaf juni. Daarvoor woonden we in de Stoker. We
hebben de ontwikkeling van dit gebied goed kunnen volgen.”

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG WONEN?
Jessica: “We hebben in ieder geval geen plannen om te

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN?

verhuizen.” Robert: “We zijn begin 2016 in een plan gestapt,

Robert: “De indeling van deze huizen bepaalden de

op basis van mooie tekeningen en schetsen. Ik wil nu graag

toekomstige bewoners zelf. Alleen de plaats van de trap en van

meemaken hoe de buurt er ook echt uitziet straks.”

OO

de technische ruimte stond vast.”Jessica: “Wij kozen voor
een keuken op de eerste verdieping, de meeste mensen in
deze rij hebben een keuken beneden. Ook hebben we nog
extra ramen laten plaatsen.”

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET DE
BUREN?
Jessica: “We kwamen hier tegelijk wonen, daardoor is
het een echt buurtje. Zo is er vanavond bijvoorbeeld een
buurt-nieuwjaarsborrel. In de aanloop naar de bouw
hadden we ook al regelmatig contact. Verder helpt de
binnenstraat mee aan het buurtgevoel, de kinderen lopen
gemakkelijk bij elkaar in en uit. Robert: “De straat tussen
de huizen is eigen terrein, daar kunnen de kinderen veilig
spelen. Jessica: “We hebben ook een soort groeps-app.
Dit zijn allemaal energie-neutrale woningen waarin
allemaal nieuwe techniek is gebruikt. Dan is het handig
als je elkaar even iets kunt vragen op het moment dat
bijvoorbeeld het warm water het niet doet.”

WAT VIND JE VAN DE BUURT?
Jessica: “We hebben op 11 november hier in de buurt
Sint Maarten gelopen met de kinderen. Daar waren
we ruim 2,5 uur mee bezig, dat zegt ook wel iets over
de gezelligheid in dit wijkje. We zijn echt gericht op
het Europapark. Onze dochter heeft zwemles in de
door je wimpers kijkt zie je al hoe deze buurt zich kan
ontwikkelen tot een volwaardige wijk. De ontsluiting
wordt hier op termijn nog beter door een extra fiets- en
voetgangersbrug over het Winschoterdiep. Maar dat is
voorlopig uitgesteld in samenhang met de vertraging van
het werk aan de Ringweg begreep ik.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK?
Robert: “Ik weet dat hier vroeger de energiecentrale was.
De namen van de Stoker en de Brander en Hete Kolen
verwijzen daar nog naar. Daarna was dit hier lang een
braakliggend terrein, er werd geparkeerd door bezoekers
van het stadion.”

DE HOEK

Leyhoeve, we komen vaak bij de Jumbo.” Robert: “Als je

KOEK OP
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Nijestee biedt ruimte
aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee
de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee
woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen.

Damsterplein 1 . (050) 853 35 33 . nijestee.nl . facebook.com/nijestee
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Kroeg van Klaas

er minimaal één nieuw

AGENDA

WOENSDAGAVOND

schilderij van een lid van De Ploeg. Dit

Cursus Werken met

jaar is gekozen voor het schilderij Grote

textiel. In deze cursus

Markt van Jan Lucas van der Baan. De

Elke zondagmiddag is er een Afrikaanse

geschreven is. Met: CT

jamsessie, m.m.v. diverse muzikanten. Er

Heida, Annemarieke

is een DJ die de pauzes vult met African

Coenders, Lex Koopman, George Welling,

kun je verschillende technieken leren:

Kopperprent kan worden besteld via de

roots en in de achterzaal kun je heerlijk

José Cutileiro, Lesley Baker, Jeroen de

breien, haken, naaien, vilten en quilten.

website van het Grafisch Centrum: www.

Afrikaans eten voor slechts 6 euro.

Jong, Robin IJzerman en Abel de Kam.

De cursus is in blokken van 7 of 8 keer.

grafischcentrumgroningen.nl. Een losse

Aanvang 16.00 uur

Aanvang 22.00 uur

Van 19.30 – 21.30 uur

prent kost 25 euro. Het formaat van de

NB: in verband met Eurosonic-

WOENSDAG 6 FEBRUARI

DINSDAGMIDDAG

Noorderslag vervalt de jamsessie van

Bundelpresentatie van De Dichtclub:

Creatieve club. Iedere dinsdagmiddag

zondag 20 januari!

“Dan de liefde maar”. De bundel bevat

een gezellige creatieve club. Neem eigen Buurtwerker komt buurten. Elke dinsdag

een compilatie van het nieuwe werk dat

brei-, borduur- of haakwerk mee! Van

van 14.00 – 14.45 in het Poortershoes

de dichters dit jaar voor de Dichtclub

14.30 – 16.00 uur

Prins Claus Conservatorium
MAANDAG 28 JANUARI T/M ZONDAG 3

voordragen uit eigen werk.Aanvang

Speeltuinvereniging
De Oosterpoort

20.30 uur

Info en opgave avondactiviteiten: Jan

afbeelding is 38 x 52 centimeter.

VRIJDAG 18 JANUARI
De Garage van Klaas. In het kader van
Eurosonic spelen er 3 topbands bij ons
op het biljart: Tony Clifton, Ploegendienst
en Canshaker Pi. Vooraf en daarna
draaien de DJ’s van Volcanoboys lekkere
Partyhits. Aanvang 01.00 uur
ZATERDAG 19 JANUARI
Cornbread Kitchen. Deze band rond
zanger/gitarist Theo Houtkoop (voormalig
Macbetty) speelt dampende Soul, Blues
en Funk. Zowel covers uit de jaren ‘60
en ’70 als eigen nummers die daardoor
geïnspireerd zijn. Aanvang 21.30 uur

geschreven hebben. Alle dichters die in
de bundel staan zullen op deze avond

Tammes, 050 - 312 45 85 of jtammes@
Alle activiteiten gratis, tenzij anders
vermeld.

Café Olivier
ZATERDAG 26 JANUARI
Koppeldarttoernooi. Inschrijven met
koppels, inleg 5 euro p.p. Totale inleg is
prijzenpot. Graag opgeven per mail of
telefoon. Aanvang 21.00 uur

home.nl

Wij Rivierenbuurt

FEBRUARI
2nd International Guitar Concerto
Competition & Festival. 28/1, 19.00
uur: Rafael Aguirre (gitaar) en Nadège
Rochat (cello). 31/1, 19.00 uur: Duo

IEDERE MAANDAGAVOND

Melis met hun programma ‘The Dances

Klaverjassen en sjoelen. Er kunnen nog

of the Bandit Cowboy’. 2/2, 19.00 uur:

klaverjassers bij. Kosten € 2,00 p.p.

De Braziliaanse gitarist Fabio Zanon

Aanvang 20.00 uur

met ‘A night in Brazil’. 3/2, 13.00-17.00:
de vier finalisten van de internationale

IEDERE DINSDAGAVOND

masterclasses treden op tijdens de Grand

Tafeltennis. Aanvang 20.00 uur

Finale
De organisatie van het festival verzorgt

DINSDAG 22 JANUARI

VRIJDAG 1 FEBRUARI

ZATERDAG 19 JANUARI

gratis gitaarlessen voor jong en oud,

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Een

Bierproeverij. Speciaalbieravond

Kinderkledingbeurs. Deelnamekosten

ervaren en onervaren, op vrijdag 1

zelfgemaakte kennisquiz met vragen

met uitleg over verschillende bieren,

€5. Van te voren aanmelden via

februari tussen 8.00 en 14.00 uur

verdeeld over diverse rubrieken: Teams

proefplankjes en bijpassende hapjes

speeltuinverenigingoosterpoort@gmail.

in het Conservatorium. Aanmelden:

tot maximaal 5 personen. Opgave via

Vanaf 20.00 uur

com als je op de beurs wil staan. Van

contactformulier op de website van

13.00 – 16.00 uur

de DGF (www.dutchguitarfoundation.

email: kroegvanklaas2@gmail.com
deelname € 2,50 p.p. Meld je op tijd aan

ZATERDAG 9 FEBRUARI

want vol = vol! Aanvang 20.00 uur

Olivier’s PopQuiz. Hilarische PopQuiz

WOENSDAG 6 FEBRUARI

dutchguitarfoundation@gmail.com.

met draadloos quizsysteem. Inschrijfgeld

Super Bingo. Aanvang 20.00 uur, zaal

Vermeld bij het verzenden van de

DONDERDAG 24 JANUARI

5 euro p.p. Graag opgeven per mail of

open vanaf 19.00 uur

aanmelding in de titel van de mail dat

Club Proza. De schrijvers van Club Proza

telefoon. Aanvang 20.00 uur

dragen nieuw geschreven korte verhalen

com) of door een email te sturen aan

het een aanmelding voor de gratis lessen
DONDERDAG 7 FEBRUARI

of columns voor. Daarnaast schrijven zij

WIJKAGENTEN BINNENSTAD-ZUID IN

Koppelkaarten. Er kunnen nog koppels

om de beurt een episode voor de Cliff-

POORTERSHOES

bij. Kosten € 3,00 p.p. Aanvang 20.00 uur

hanger: een spannend vervolgverhaal en

MAANDAG 21 JANUARI

is er de de rubriek ‘De etymoloog’ waarin Om een nog beter veiligheidsbeeld te
de oorsprong van bijzondere of grappige kunnen krijgen willen de wijkagenten

ZATERDAG 9 FEBRUARI

woorden of uitdrukkingen wordt

graag met de wijkbewoners en de

leden. Van 18.45 tot 21.00 uur

toegelicht. Aanvang 20.30 uur

ondernemers in gesprek tijdens een
inloopavond. Van 19.30 tot 21.00 uur.

ZATERDAG 26 JANUARI
CT Heida & Band. Prachtige

Poortershoes

meerstemmige liedjes met invloeden

DONDERDAG 31 JANUARI

uit soul, gospel, blues, jazz, pop, rock en

Lezing buikdanseres Samiera.

country

Buikdanseres, slangenbezweerster en
fakir Samiera leest voor uit haar te

ZATERDAG 2 FEBRUARI

verschijnen boek over haar 35-jarige

Open podium, m.m.v. de KvK huisband

artiestencarrière. Het wordt een boek vol

o.l.v. Lou Leeuw. Aanvang 21.30 uur

spannende avonturen, gekke anekdotes
en mooie verhalen. Die avond alvast een

ZONDAG 3 FEBRUARI
The Songclub. De leden van de Songclub
spelen elk twee eigen nummers waarvan

tipje van de sluier. Aanvang 20.30 uur

Kinderdisco. Leden gratis, €1 voor niet-

betreft.

De Kunstuitleen is vanaf 2 januari langer
geopend, namelijk van woensdag t/m
zaterdag van 12.00 – 17.00 uur

DONDERDAG 14 FEBRUARI
Bloemschikken. Vooraf opgeven i.v.m.
aanschaf bloemen. Kosten leden € 3,00
en € 4,50 voor niet-leden. Aanvang
20.00 uur

Grafisch Centrum
Warmoesstraat 41

De volgende vergadering van het
Buurtoverleg is op maandag 28 januari.
Aanvang 20.00 uur

Kopperprent 2019 Grafisch Centrum
Groningen. Zoals elk jaar geeft het
Grafisch Centrum Groningen op
Koppermaandag, het drukkersfeest op
de eerste maandag na Driekoningen, een
prent uit met een reproductie van een
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