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Kamps De Vries & Kamps Makelaars
Verlengde Lodewijkstraat 15
9724 EK Groningen

Telefoon 050 - 311 16 40
Fax 050 - 313 96 31

E-mail info@kdvk.nl
Internet www.kdvk.nl

TE KOOP

Zeer fraai gesitueerd modern vrijstaand woonhuis dichtbij centrum en station met 
tuin, drie slaapkamers en een werkkamer op de begane grond.
Het huis is maar liefst 14 meter diep, strak en licht afgewerkt en mede door de 
hoge plafonds en de juiste lichtinval is er een uitermate aangenaam woonklimaat 
gecreëerd. 

De woning is gelegen aan een verkeersarme woonstraat op een van de mooiste 
plekjes in de woonwijk De Linie met een onverwacht ruim en fraai uitzicht over een 
waterpartij. 
De nieuwe woonwijk De Linie ligt erg gunstig ten opzichte van de uitvalswegen naar 
alle kanten en direct naast de bekende karakteristieke Oosterpoortbuurt met zijn 
gevarieerd aanbod van leuke restaurants en buurtwinkels. Er is tevens een zeer grote 
supermarkt te vinden in de nabijgelegen Euroborg.

Bouwjaar: 2005
Ligging:  aan water; in woonwijk; vrij uitzicht; beschutte ligging
Inhoud: 575 m3

Woonoppervlakte: 150 m2

Perceeloppervlakte: 187 m2

Aantal kamers: 5
Tuin: fraai aangelegd, op het zuidwesten, 6 x 10 m
Parkeergelegenheid: parkeerplaats

Vraagprijs: € 435.000 k.k.

- De Linie - Ellensmolen 12,  Groningen
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Inhoud

Kroeg van Klaas gaat akoestisch

In de nieuwe ruimte van de Kroeg van Klaas wordt binnenkort  
een concertreeks verzorgd door akoestische buitenlandse muzi-
kanten onder de naam ‘Sound and Whispers’. Een jaar lang zal 
één keer per maand op donderdagavond  vanaf 21:30 uur een 
buitenlandse akoestische muzikant optreden. 

Het allereerste optreden is op donderdag 20 oktober, dan zullen 
twee singer-songwriters de spits afbijten:  Aaron Gilmartin (USA) 
en Chris Letcher(RSA/USA) 

De toegang is gratis.
Check voor andere optredens de agenda van de Kroeg van 
Klaas: www.kroegvanklaas.nl. Voor meer informatie over de mu-
zikanten/artiesten: www.soundandwhispers.
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BUURTNIEUWS

De zuidelijke ringweg, 
voorlopig definitief plan

De zuidelijke ringweg ligt 
over tien jaar voor wat onze 
wijken betreft verdiept tus-
sen de Oosterpoort en de 
Linie. De huidige dijk ver-
dwijnt. Naast de nieuwe ring-
weg komt een tunnel voor 
auto- en fietsverkeer tussen 
Esperantostraat en Water-
loolaan. De Meeuwerderbaan 
krijgt een groot plein of park.

Dinsdag 27 september presen-
teerde de projectorganisatie 
voor de zuidelijke ringweg het 
voorlopige plan voor de nieuwe 
weg. Zo’n duizend mensen 
waren op de bijeenkomsten 
in de Oosterpoort afgekomen. 
Door de bank genomen waren 
de reacties positief. De groot-
ste bezwaren kwamen van de 
Waterloolaan en de Maaslaan. 
Naast de huidige straten ko-
men parallelwegen voor het 
verkeer tussen het Juliana-
plein, Hereweg en Oosterpoort. 
Van weinig verkeer naar zo’n 
5000 passerende auto’s per 
dag! Kortgezegd gaat de hele 

weg van west naar oost hoog 
over het Noordwillemskanaal, 
dan naar beneden en onder 
Hereweg, spoorwegovergang 
en Winschoterdiep door en 
vervolgens weer omhoog naar 
het Europaplein. Bij het Juli-
anaplein krijgt de A28 een on-
gelijkvloerse aansluiting op de 
A7. De Vondellaan krijgt een 
aansluiting op de A28, vandaar 
kan men de stad in richting 
Emmaviaduct en naar de Here-
weg. Bij ons in de buurt komen 
aansluitingen van de A7 op de 
Europaweg (is er al) en op de 
Bornholmstraat.

Plein
Ter hoogte van de Meeuwer-
derbaan komt een overkapping 
over de ringweg ter grootte 
van de Vismarkt. De projector-
gansatie vroeg met nadruk de 
wijk, c.q. het Buurtoverleg, na 
te denken over de invulling 
van de deksel. Van alles is nog 
mogelijk: plein, park, voetbal-
veld …

De rechtstreekse verbinding 
tussen Oosterpoort en Hel-
perzoom verdwijnt. Niet alleen 
door de ringweg, maar ook 
door de toekomstige sluiting 
van de overweg. Er is daarom 

De nieuwe Zuidelijke Ringweg ter hoogte van De Oosterpoort

een tunnel gedacht tussen Es-
perantostraat en (halverwege) 
de Waterloolaan. De weg zal 
aansluiten op de nieuwe weg 
langs de Waterloolaan of op de 
Hereweg. Praktisch gezien is 
een directere verbinding naar 
de Helperzoom niet haalbaar. 
De tunnel wordt niet geschikt 
voor vrachtwagens. En dus 
ook niet voor bussen, wat 
consequenties zal hebben voor 
buslijn 5.

Gat
Er komt dan wel een overkap-
ping bij de Meeuwerderbaan, 
maar er blijft een ‘gat’ tussen 
de spoorlijn en die overkap-
ping. Met alle nadelen van 
lawaai en vuile lucht. Een 
gegeven waar het Buurtoverleg 
en de Stichting Leefomgeving 
Zuidelijke Ringweg Groningen 
uiterst kritisch naar (zullen) 
kijken.

Momenteel loopt het onder-
zoek naar de effecten op het 
milieu en de omgeving. Het 
daaruit resulterende Milieuef-
fect rapport (MER) kan nog 
zorgen voor aanpassingen aan 
de weg.

Betaalbaar
Een groot probleem wordt de 
bereikbaarheid van de stad tij-
dens de bouw van vijf jaar. De 
projectorganisatie onderzoekt 
nu al hoe die zo goed mogelijk 
in stand kan blijven.
Het plan is betaalbaar. Een 
jaar geleden leek het er op dat 
men 100 miljoen te kort kwam. 
Maar ondermeer door de weg 
ten westen van de Noorwil-
lemskanaal niet op palen te 
zetten, maar min of meer te 
laten zoals hij is, is het tekort 
weggewerkt. Als alles gaat 
zoals gedacht, begint de bouw 
in 2015. 
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En hoe is het nou met het 
continurooster?

We zitten alweer een paar 
weken in het nieuwe school-
jaar. Een extra spannend 
nieuw schooljaar. De Borg-
manschool heeft namelijk 
besloten om het continu-
rooster in te voeren.
Dit nieuwe rooster houdt 
in dat alle leerlingen nu vijf 
dagen per week van half ne-
gen tot twee uur naar school 
gaan.

In het voorjaar opperde de 
school het voorstel voor het 
nieuwe rooster en nodigde alle 
ouders uit voor een informatie-
avond op het Werkmancollege. 
Het was een drukbezochte 
avond waarbij de gemoederen 
soms behoorlijk hoog opliepen. 
Veel ouders hadden het gevoel 
dat de school de beslissing al 
lang had genomen en ze had-
den er moeite mee dat ze maar 
enkele dagen de tijd kregen 
om er over na te denken. 

De reden die de Borgman-
school opgaf over te willen 
stappen op dit rooster was de 
TMO, de tussen-de-middag-
opvang. Sinds enkele jaren 
zijn alle basisscholen verplicht 
de TMO te verzorgen en de 
schoolleiding was, volgens 
eigen zeggen, niet in staat om 
te allen tijde de juiste kwaliteit 
te bieden. Enkele dagen na de 
informatieavond kregen de ou-
ders een enquêteformulier mee 
en de uitslag was volkomen 
duidelijk: het overgrote deel 
van de ouders steunde niet 
alleen het continurooster, maar 
vond ook dat het per direct 
ingevoerd moest worden.

Zo gezegd zo gedaan, maar  
hoe is het nou met het 

Populieren niet populair 
bij gemeente

De twee zwarte populieren 
op de hoek Oosterweg/Pol-
derstraat zijn maandag 25 
september j.l. in alle vroegte 
weggehaald. Met groot ma-
terieel begon men om 07:00 
uur ‘s ochtends in de top 
kruin en takken weg te halen, 
pas aan het einde van de dag 
waren de vertrouwde groene 
reuzen geveld en afgevoerd. 
Voor veel buurtbewoners 
kwam het toch nog als een 
schok, zo snel had waar-
schijnlijk niemand verwacht 
dat ze gekapt werden. 

Vlak voor de vakantie, op 20 
juni, vond de hoorzitting over 
de voorgenomen kap plaats. 
Hier waren een paar buurtbe-
woners en het buurtoverleg bij 
aanwezig en zij pleitten voor 
behoud van de bomen of op 
zijn minst onderzoek door een 
tweede partij (second opinion) 
en om te zoeken naar oplos-
singen, zoals snoeien. 
De overlast bestond uit re-
gelmatig afbrekende takken, 
bladverlies en een zeer onge-
lijke stoep door het uitgebreide 
wortelstelsel. 

Het heeft niet mogen baten. 
De gemeente achtte de over-
last blijkbaar dermate groot dat 
zij het verstandiger vond de 
bomen te kappen.
 
Er wordt één nieuwe boom 
teruggeplant, een plataan, 
op de plek van de populier die 
het verst van de Oosterweg 
stond. De plataan zal bij het 
planten zo‘ n 5 meter hoog 
zijn, een volwassen boom kan 
tot 30 meter hoog worden. 
Daar direct naast wil men één 
invalide-parkeerplaats en twee 
gewone parkeerplaatsen aan-
leggen.
 
In eerste instantie oogt de 
plaats waar de bomen stonden 
heel leeg, zij namen immers 
met hun volume veel ruimte in 
beslag. 
Er is dus beduidend meer licht 
en ruimte gekomen naast de 
Kroeg van Klaas. In de weten-
schap dat er in ieder geval een 
mooie plataan geplant gaat 
worden met een lange levens-
duur, valt er misschien, ook 
voor de tegenstanders, best 
mee te leven.  

De  kap van de Populieren



6

 

HOUT: deuren, schuifluiken, kasten, keukens, kozijnen, algemeen 
timmerwerk.  INSTALLATIEWERK: koper, dik- en dunwandig, staal, 
unipipe, warm– en koud water, gas, cv, radiatoren, vloerverwarming. 
ELEKTRA: groepuitbreiding, keukeninstallatie.  HANGENSLUIT-
WERK: skg**.  KUNSTSTOFDAKBEDEKKING: pvc, hwa.  
TEGELWERK: badkamers, keukens.  IJZERWERK: scheeps-
reparatie, dekken, gangboorden, bolders, stuurhut, roef, 
machinekamer,             constructies e.d.,            intimmering schepen. 
 
Erik Smidt               Oosterweg 49               06-55580573 

www.bouwallrounder.nl 

 

 



OOG VOOR DETAIL 

Voor totaalverbouwingen, van begin tot eind 
 

 

€ 50.50 
€ 40.50 
€ 27.50 
€ 29.50 
€ 23.50 
€ 17.50 
€   9.50 
€   5.75 
€   6.50 
€   9.75 
€ 15.00 
€ 22.50 
€ 25.00 
€ 16.50 
€ 27.50 
€   6.50 
€ 19.50 

Griffeweg 13

9724 GE  Groningen

T 050 - 360 35 22

M 06 - 51271035

advies@keukenenkeuken.nl

www.keukenenkeuken.nl

Aangesloten bij CBW nr. 36309

Vaak wel, niet altijd. Waar ze alles van keukens 

afweten en steeds iets nieuws en beters willen 

bieden, kunnen door een uniek idee alle goede 

dingen in één keukenzaak samenvallen. 

Die keukenzaak vindt u dichtbij aan de Griffeweg, 

vlak bij het Winschoterdiep. Hoge kwaliteit, een 

smaakvolle inrichting, veel en gemakkelijk kiezen 

en alles op maat te leveren. En dan ook nog scherpe 

prijzen of gespreid betalen met een gunstige lease. 

Achter de bescheiden gevel vindt u een aangenaam 

rust en opvallende keukenopstellingen. 

En een groot presentatiesysteem voor uw nieuwe 

keukenidee. Kasten vol monstermaterialen. 

Inspirerende decoratie. Maar vooral: vakmensen. 

Zij willen u en uw woonsmaak leren kennen om 

u perfect te kunnen adviseren en daarna uw 

keukendroom zonder haperen te realiseren. 

Laat Keuken&Keukens met uw meedromen. 

De muziek speelt, de koffie is vers. 

Door dat unieke idee van Keuken&Keukens 

is mooi niet altijd duur.

 Mooi is duur...

 ...maar niet altijd

Wiebe Terpstra, meer 
dan 25 jaar vakman  H

et
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continurooster? Overwegend 
zijn de ouders wel tevreden of 
zelfs ronduit blij met het nieu-
we rooster.  Echter wordt een 
klacht vaak gehoord: het eten. 
Vanaf de eerste dag komen 
veel kinderen met hun brood-
trommeltjes nog grotendeels 
gevuld weer thuis. Als een 
moeder de leerkracht van haar 
zoon daarop aanspreekt krijgt 
zij het antwoord dat “het niet 
de bedoeling is dat de kinde-
ren uitgebreid eten op school 
maar dat ze dat thuis, na twee 
uur, maar moeten doen”. Dit 
tot verontwaardiging van ve-
len:  is het verantwoord om 
opgroeiende kinderen na hun 
ontbijt zes uur lang slechts een 
paar hapjes te geven, om ze 
dan vervolgens om twee uur, 
in plaats van lekker te laten 
spelen met hun vriendjes, eerst 
thuis uitgebreid te laten eten? 
En dat terwijl in het doorsnee 
Nederlandse gezin zo’n kleine 

drie uur later de avondmaaltijd 
alweer op tafel staat? 

En wat vinden de kinderen er 
nu eigenlijk zelf van? Uiteinde-
lijk is dat natuurlijk het belang-
rijkste.  Hier zijn de reacties 
unaniem: de kinderen vinden 
het nieuwe rooster prima. Het 
is duidelijker, overzichtelijker 
en op de meeste dagen heb-
ben ze een uur langer om met 
hun vriendjes te spelen. Wat 
wil je nog meer? Kortom, het 
continurooster lijkt een juiste 
beslissing. Wellicht dat de 
school in haar eerste evalu-
atie het “eet-probleem” kan 
aanpakken en daar een oplos-
sing voor kan vinden die voor 
iedereen werkt. Maar over het 
algemeen kunnen we stellen 
dat het aloude rust, reinheid en 
regelmaat principe hier effec-
tief wordt toegepast.

Patricia Frijns

Zwaargewichten in 
de Euroborg

We kennen het allemaal: 
druk met werk, druk met de 
kinderen, met familie, vrien-
den, druk, druk, druk. Spor-
ten en het eten van gezonde 
voeding schieten er daar 
vaak bij in. 

In zijn strijd om deze trend te 
keren heeft Jan Hoekstra, ei-
genaar van sport- en wellness-
centrum Plaza Sportiva, een 
prachtige actie bedacht.
Acht weken lang trainen vier 
bekende Groningers - die dit 
probleem maar al te goed ken-
nen - onder leiding van perso-
nal trainer Patricia Frijns twee 
keer per week keihard om hun 
lichaam in topvorm te krijgen. 
Naast een uitgekiend conditie- 

de weegschaal worden gewicht 
en vetpercentage gewogen. 
Tevens wordt de buikomvang 
gemeten. Het toeval wil dat de 
vier heren exact dezelfde om-
vang van 115 cm hebben.  Het 
doel wordt meteen vastgesteld: 
binnen zes maanden dit te-
rugbrengen naar een gezonde 
100 cm.

Inmiddels hebben de vier kan-
jers acht trainingen achter de 
rug en na vier weken mogen 
de resultaten er zijn. Tezamen 
zijn ze reeds 12,5 kilo vet kwijt-
geraakt en is hun taille 13,5 cm 
slanker geworden.

Zoals Piet van Dijken zelf te-
recht schreef in de weekkrant 
van 13 september: “Hans is 
een pitbull, Evert een doorzet-
ter en Frank een vechter”. Hij 
doet zichzelf in dit stuk tekort, 
want ook hij heeft een sport-
hart en zijn low kicks op de 
bokspaal zijn fenomenaal.

Graag tonen wij u in onze 
volgende uitgave de foto van 
hoe de heren na acht weken 
intensieve training in het ver-
volg door het leven gaan. Want 
daarover is de mening una-
niem: de juiste training en de 
juiste voeding leveren de juiste 
resultaten, zowel fysiek als 
mentaal.

en krachttrainingsprogramma 
volgen Hans Nijland, Piet van 
Dijken, Frank de Vries en Evert 
Jansse een gebalanceerd voe-
dingspatroon en trainen ze nog 
minimaal een keer per week 
zelf.

Op de eerste dag gaan ze met-
een de confrontatie aan; op 

v.l.n.r.:Hans Nijland, Piet van Dijken, Frank de Vries en Evert Jansse
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Gierzwaluwen 
gebruiken de kasten 
alleen om hun eieren 
in te leggen. Ze 
nestelen niet, wel 
verzorgen ze een tijd 
lang hun jongen. De 
huurdersvereniging 
denkt ook over 
mussenkasten. 
Mussen nestelen bij 
elkaar, een kast heeft 
dan ook drie hokjes 
naast elkaar met elk 

zijn eigen ingang.

Er zijn nog tien nestkasten 
over. Wie er een wil hebben, 
moet bellen naar de HVO, 
telefoon 050-3132505.

ingangsgrootte.
Speciaal voor gierzwaluwen 
zijn 3 kastjes aangeschaft. 
Voor deze kasten is een 
hoogwerker nodig om ze op 
4 meter hoogte op te hangen. 
Dat moet nog gebeuren. 

INTERVIEW

Actie vogelkastjes 
huurdersvereniging

De Huurdersvereniging 
Oosterpoorter (HVO) heeft 
vogelkastjes beschikbaar 
gesteld voor huurders van 
woningcorporatie Nijestee. 
Sommige vogels hebben 
het tegenwoordig moeilijk 
om te nestelen. Een bekend 
voorbeeld zijn de mussen 
die geen plek kunnen vinden 
omdat de huidige dakpannen 
te weinig ruimte bieden.

Dicky van der Laan vertelt 
dat de HVO 33 kastjes 
heeft aangeschaft voor 
pimpelmezen, koolmezen, 
merels en roodborstjes. Elke 
vogel heeft zijn eigen 

Kok Johnnie

Voorbeeld van een nestkast voor een gierzwaluw
Foto: alphenaandenrijn.nl

Johnnie kookt

De oplettende lezer van de 
Oosterpoorter zal ongetwi-
jfeld in de afgelopen edities 
de in het oog springende 
advertentie van “Johnnie 
kookt” hebben opgemerkt. 
De aan de Meeuwerderweg 
(37a) wonende Johnnie 
Croezen kookt maaltijden 
voor diegenen die geen tijd, 
zin of talent voor koken he-
bben. Daar ik mijzelf onder 
die laatste categorie durf te 
scharen, heb ik een afspraak 
voor een informeel interview 
met Johnnie gemaakt.

Het gesprek vindt plaats in de 
gemoedelijke woonkeuken, 
alwaar mij direct een glas wijn 
wordt aangeboden, die ik ove-
rigens heb ingeruild voor een

kop overheerlijke cappucci-
no. Iedereen die een maaltijd 
bij Johnnie komt halen, is 
trouwens welkom voor een 
dergelijk aperitief. 
Ik vraag hem wat hem heeft 
bewogen om deze maaltijdser-
vice op te zetten. Hij vertelt dat 
hij tien jaar geleden het plan 
had om samen met zijn vrien-
din een horecagelegenheid 
te beginnen, waar hij destijds 
ook de benodigde papieren 
voor heeft gehaald. Toch bleek 
dit project teveel (financiële) 
voeten in de aarde te hebben, 
dus heeft hij gezocht naar een 
gulden middenweg voor het 
praktiseren van zijn passie. 
Via via kwam hij terecht bij 
tweetjemee.nl; een online 
vrijmarkt voor eters en kokers. 
Maar al gauw bleek dat hier 
niet veel klandizie op af te 
kwam. Hij lanceert dan ook 
begin 2011 zijn eigen website 
en promoot zichzelf flink in de 
Oosterpoort.  

Ook bleek lifecooking via 
twitter een uitkomst. Wat als 
een soort van grap begon: 
foto’s plaatsen van gekochte 
ingrediënten en instructies via 
tweets versturen, begint in-
middels langzamerhand grote-
re vormen aan te nemen. Op 
14 oktober a.s. krijgt Johnnie 
zelfs bezoek van het Volkrant 
Magazine, waarin een live 
kookles zal worden verslagen. 
Geïnteresseerden kunnen dit 
volgen via http://twitter.com/#!/
Johnniekookt 
De maaltijden, variërend van 
een Siciliaanse Caponata tot 
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GEMEENTENIEUWS

Voorbereidingen voor ver-
vanging Herewegviaduct 

Het college van B&W stelt 
aan de raad voor de voorbe-
reidingen te treffen om over 
vijf jaar het Herewegviaduct 
te vervangen. Volgens de nu 
opgestelde planning starten 
de werkzaamheden voor een 
nieuw viaduct medio 2015. 
Uit inspecties blijkt dat het 
viaduct zich in slechte staat 
bevindt. Er zijn nu maatrege-
len getroffen zodat het via-
duct nog vijf jaar mee kan. 

Er wordt gewerkt aan een 
toekomstbestendige oplossing 
die rekening houdt met alle 
nieuwe en mogelijke (verkeers)
ontwikkelingen in het gebied. 
In de planvorming wordt nauw 
samengewerkt met ProRail. Er 
ligt een eis dat de vrije hoogte 
tussen spoor en viaduct ver-
hoogd moet worden om aan 
de landelijke veiligheidseisen 
te kunnen voldoen. Het viaduct 
heeft een directe relatie met 
het aansluiten van de Regi-
otram op het Hoofdstation. 
Verder zijn er toekomstige ont-
wikkelingen in het stationsge-
bied waarmee rekening moet 
worden gehouden.

Theekoepels.  
Bij de ontwikkeling wordt ge-
keken hoe een nieuw viaduct 
goed kan worden ingepast in 
de stedelijke omgeving. Zo 
moeten de plannenmakers 
rekening houden met de naast 
het viaduct gelegen theekoe-
pels en de waardevolle cultuur-
historische elementen van het 
Herewegviaduct. In de verken-
ningsfase wordt de omgeving 

betrokken bij mogelijke oplos-
singsvarianten. Suggesties 
van bewonersorganisaties, 
bewoners en bedrijven worden 
meegenomen. De gemeente 
consulteert ook de klankbord-
groepen van het project Ont-
wikkelingsvisie Stationsgebied.  

Belangrijke schakel 
Het Herewegviaduct is een 
essentiële schakel in een van 
oudsher al belangrijke verbin-
ding vanuit zuidelijke richting 
van en naar de binnenstad. 
Dagelijks maken ruim tiendui-
zend fietsers en vijftienduizend 
auto’s van het viaduct gebruik. 
Het viaduct is ook een belang-
rijke schakel voor bus en hulp-
verleningsverkeer. Verder heeft 
het viaduct een belangrijke 
historische waarde. De natuur-
stenen trappen en hekwerken 
zijn formeel beschermd door 
hun status als monument.
 

Elektra inleverdagen 
bij Coop

Op 8, 15 en 22 oktober tus-
sen 9.00 en 14.00 uur kunnen 
kleine elektrische apparaten 
gratis bij de Coop ingeleverd 
worden. Zeg maar alles waar 
een stekker aan zit en dat in 
een boodschappentas past. 
Ook oplaadbare apparaten 
kunt u hier kwijt. Het geschei-
den inleveren van afgedankte 
elektrische apparaten is goed 
voor het milieu en er worden 
geen grondstoffen verspild. 
Als dank krijgt u een wattkrat 
cadeau.

een Grunneger Runder-en bier 
stoofpotje, worden altijd bereid 
met verse groenten van de 
markt en scharrel/biologisch 
vlees of duurzame vis. En voor 
de vegetarische eter is er ook 
volop keus in Johnnies assor-
timent!

Wist u trouwens dat Johnnie:

Onlangs op de jaarmarkt van    • 
   de Oosterpoort heeft ge- 
   staan met een kraam?  
   Misschien hebt u toen wel      
   een hapje bij hem geproefd! 

Binnenkort studentenkorting  • 
   op zijn overheerlijke ge- 
   rechten gaat toepassen?  

Ook kookt voor groepen/ • 
   feesten/partijen e.d.? 

Producent en regisseur van  • 
   animatie- en korte films,  
   striptekenaar, spelletje- 
   maker en cartoonist is?  
   Wellicht kent u de animatie 
   film “Kroamschuddn in Mari- 
   parochie” van Herman  
   Finkers. Johnnie heeft deze  
   getekend!!  
   Zie www.johncroezen.nl.

Graag had ik nog wat langer bij 
de buurtchef aan tafel gezeten 
om zijn enthousiaste verhalen 
aan te horen, maar de deadli-
ne roept en ik beloof hem dat 
ik binnenkort een maaltijd ga 
bestellen. 
 
Bent u ook geïnteresseerd 
geraakt en lust u wel een Bour-
gondische hap? 
 Een kijkje op de website, 
www.johnniekookt.nl is snel 
genomen en een stap over de 
(lage) drempel van Johnnies 
woning ook! 

Nelleke Honning
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Meeuwerderweg 106 
050 – 3133497 

 
O.a. tapijt, vinyl, laminaat, 

gordijnen, zonwering 

 Voorheen de Komeet 





• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 






uw Frietspecialist
Onbetwist

52 keer per jaar een nieuw menu van de week
365 keer per jaar een tip van de dag

v
in

a e
o

f
n

ti

p e tati geric t
r s e h

aliteitsb f
kw ese

s rvicebewuste
Meeuwerderweg 112

       Groningen

   tel: 050-3133120

De Enige cafetaria in de 
provincie  met een 
Snackster 2008 / 2009.
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Diabetes Fonds zoekt  
collectanten in Groningen 

en Harkstede

Het Diabetes Fonds zoekt 
vrijwilligers die in de eerste 
week van november twee 
uurtjes willen collecteren in 
Groningen en Harkstede.
Diabetes (ook wel suiker-
ziekte genoemd) is een ern-
stige ziekte die diep ingrijpt 
in het leven van mensen.  
Daarnaast heeft het een 
domino-effect. Diabetes kan 
leiden tot een hartaanval, 
dementie, blindheid en nier-
falen. Er zijn nu al 1 miljoen 
mensen met diabetes in Ned-
erland. En elke dag komen er 
200 patiënten bij.

Het Diabetes Fonds betaalt 
wetenschappelijk onderzoek 
om diabetes beter te behan-
delen, te voorkomen en te 
genezen. Hiervoor is het fonds 
afhankelijk van donaties en de 
collecte. Om de opmars  van 
diabetes tegen te gaan, zijn er 
meer inkomsten nodig. 
Daarom is het Diabetes Fonds 
hard op zoek naar nieuwe 
collectanten in Groningen en 
Harkstede. De collecteweek is 
van maandag 31 oktober t/m 
zaterdag 5 november. 

Vrijwilligers kunnen zelf be-
palen op welke avond ze willen 
collecteren. Bel voor meer 
informatie met één van de col-
lecteleiders: Wim Moltmaker, 
telefoon: 06-41027569 of  
mail: wim.moltmaker@live.nl 
Reageren kan tot uiterlijk  
donderdag 27 oktober a.s.

Gezond bewegen met een 
hartaandoening

De (ex)Hartpatiënten Sport- 
en Zwemvereniging Gronin-
gen geeft al vele jaren (ex)
hartpatiënten uit Groningen 
en omstreken de gelegen-
heid om in een ontspan-
nen sfeer in groepsverband 
doormiddel van zaalsport, 
zwemmen en volleybal aan 
hun algemene conditie en 
de conditie van hun hart te 
werken. 

Na overleg met de behande-
lend arts wordt meestal aan-
bevolen om iets aan beweg-
ing te gaan doen.  Dat kan 
bij deze vereniging op een 
verantwoorde manier en onder 
deskundige leiding. Iedereen 
kan naar eigen vermogen mee-
doen en de activiteiten onder-
breken zonder zich spelbreker 
te voelen. Belangstellenden 
zijn welkom om een keer te ko-
men kijken of om direct al mee 
te doen.

Zaalsport: op maandag van 
15.00 tot 16.00 uur in Sporthal 
De Brug, Donderslaan 161.
Zwemmen: op donderdag van 
14.30 tot 15.30 uur in het Help-
erbad, Moddermanlaan 40.
Volleybal: op vrijdag van 10.00 
tot 11.00 uur in Sporthal Selw-
erd, Eikenlaan 288.

Onze vereniging is aangeslo-
ten bij De Hart&Vaatgroep.
Voor meer informatie: 
Janneke Volckmann, 5253955 
of jvolckmann@home.nl

Gezamenlijke actie zonne-
panelen groot succes!

Op vrijdag 9 september was 
het zover; zonnepanelenleve-
rancier Energieker kwam naar 
de Meeuwen om met geïnte-
resseerden afspraken te ma-
ken over de aanschaf ervan. 
Aan het eind van de middag 
verzamelde zich een behoorlij-
ke groep mensen op het gras-
veld, voor antwoorden op hun 
laatste vragen. 

Nicole van der Schraaf en 
Gerhard Zandbergen lieten op 
locatie het materiaal zien en 
gaven er een toelichting bij.  
De offertes vonden grif aftrek; 
veel mensen plaatsten direct 
vrijdag hun bestelling, maar 
ook in het weekend erna volg-
de nog een aantal onderteke-
naars. Op 9 september was de 
tussenstand 22 woningen die 
panelen gaan plaatsen, samen 
goed voor ruim 125 panelen. 
Bron: http://barkmolenstraat.
nl-website.nl/

 

Plaatsing van de zonnepanelen
Foto: fam. Kressin
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De Oosterpoorter wijkt uit 
naar……….Dublin

In Dublin’s fair city…..

Op maandag 12 september 
vertrekken mijn vriend Gerke 
en ik naar Ierland, Ons doel 
is de verjaardag van Hilda 
Butler te vieren, de zus van 
mijn vriend. Ze wordt vijftig. 
Op weg naar Millisle vlakbij 
Belfast aan de kust in Noord-
Ierland brengen we een paar 
dagen door in Dublin.

Als we landen waait het nogal. 
Het donkergroene vliegtuig 
van Aer Lingus schudt flink 
heen en weer. Dublin City is 
een eindje van het vliegveld 
verwijderd dus pakken we een 
dubbeldekker richting stad. 
Handig dat je tegenwoordig 
ook in Ierland met de euro 
kunt betalen. We slapen in 
de Dublin City Inn aan de 
Talbotstreet. Middenin Dublin 
vlakbij O’Connellstreet aan 
de noordzijde van de rivier de 
Liffey, wat ook wel de arme 
zijde wordt genoemd. 

James Joyce 
Als we de straat 
binnenwandelen passeren we 
een standbeeld van ‘James 
Joyce’. Het standbeeld is niet 
vaak alleen, want iedereen 
wil met hem op de foto. 
Dublin is een bruisende stad, 
winderig en de mensen kleden 
zich eigenzinnig, een beetje 
ouderwets misschien en 
doen soms hun eigen non-
conformistische ding. Zo loopt 
er iemand al lezend over straat 
zonder om zich heen te kijken. 
Nu kom je dat in Jeruzalem 
ook wel tegen, maar ik heb 
nog niemand in de Herestraat  
erop kunnen betrappen. James 
Joyce doet me denken aan 

mijn middelbare schooltijd. 
Ik heb nog nooit iets van 
hem gelezen, hoewel ik 
Engels heb gestudeerd. 
Het zal wel iets met 
moeten te maken hebben. 

Ik zie me nog  zitten in 
mijn bescheiden Atheneum 
A klasje. De enigszins 
excentrieke leraar 
Engels kijkt ons allen 
zeer aandachtig aan. 
Hij had over ons nagedacht. 
En bij ieder van ons een boek 
bedacht wat bij ons paste en 
die we “moesten” gaan lezen. 
Mij werd James Joyce ‘portrait 
of the artist as a young man’ 
toebedeeld. Kernthema’s van 
het boek zijn de groei naar 
volwassenheid 
en autonomie 
en de rol van 
de Katholieke 
kerk. Opgevoed door nonnen, 
komend uit een katholiek nest 
zou dit me aan hebben moeten 
spreken maar ik had wat 
anders aan mijn hoofd en heb 
het boek nooit gelezen. James 
Joyce heeft evenwel over 
belangstelling nooit te klagen 
gehad, want even later komen 
we hem al weer tegen in een 
het St Stephen’s Green Park. 
Daar staat hij op een heuse 
sokkel weliswaar niet centraal 
maar elders op een obscuur 
plekje in het park. Het St 
Stephen’s Green Park met zijn 
lieflijke bloemperken, vijvers 
en bankjes waarop jongeren 
zitten of oudere dames die hun 
kleinkinderen de fles geven. 

Rood haar 
Net aangekomen gaan we een 
eindje verderop in Talbotstreet
uit eten. In een restaurant dat 
net een prijs heeft gewonnen 
voor zijn kookkunsten. We 
worden bediend door een

“meisje met prachtig rood 
haar en Ierse klanken”

 

meisje met prachtig rood 
haar, horen Ierse klanken en 
voelen ons helemaal op ons 
gemak. Hier komen we onder 
andere voor. Het gezellige 
pub- en restaurantleven. Het 
is maandag- avond, maar het 
restaurant- en pubgedeelte zit 

helemaal vol. 
De ober maakt 
nog een foto van 
ons. 

Op de allereerste avond wagen 
we ons na het eten aan een 
avondwandeling door winderig 
Dublin. We passeren de rivier  
de Liffey middels een brug en 
komen aan in het rijkere deel 
van Dublin. Daar wandelen we 
wat rond, keren terug en gaan 
vrij vroeg naar bed. Dinsdag 
maken we weer een wandeling 
in de omgeving. Wij beginnen 
aan de noordkant van de 
Liffey. De liffey is een tachtig 
kilometer lange rivier afkomstig 
van de Wicklowmountains die 
door de stad loopt en uitmondt 
in the Dublin bay in de Ierse 
zee. Er zijn uitgebreide kades 
langs de Liffey waar je kunt 
wandelen en ook hardlopen, 
wat ik nog gedaan heb. 
Nadeel is hierbij dat er erg veel 
bruggen over de Liffey zijn met 
stoplichten waar je dan weer 
voor moet wachten. Maar de 
bankjes op de kades zijn lieflijk 
zo in de zon. 

Tineke fotografeert James Joyce  
foto: Gerke van Hielkema
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Hongersnood
Vrijwel aan het begin van 
onze wandeling zien we op 
de noordkade ‘the Famine 
Sculptures’ uit 1997. Deze 
beelden laten zien hoe de 
bevolking van Dublin tijdens de 
hongersnoden van halverwege 
de negentiende eeuw naar de 
haven strompelde in de hoop 
daar eten te vinden of om 
te emigreren naar Amerika. 
Het zijn mooie beelden, 
naast mensen is er ook een 
hond te zien, en ze maken 
inzichtelijk wat zich hier in de 
historie heeft afgespeeld. De 
hongersnood in Ierland kostte 
zo’n miljoen mensen het leven. 
Na wandelingen door het 
financiële district, een bezoek 
aan het treinstation Connolly 
Station en de docks komen 
we uiteindelijk in het armere 
gedeelte van Dublin met zijn 
kleine arbeiderswoningen en 
grote vervallen huizen. 

Veranderd in zwanen
Daarna komen we in ‘the 
Garden of remembrance’. Dit 
is een herdenkingstuin aan 
het einde van O’Connellstreet 
ter nagedachtenis aan allen 
die hun leven gaven voor de 
onafhankelijkheid van Ierland. 
Het is er aangenaam toeven 
zo even op een bankje zonder 
dat we geplaagd worden door 

gedachten aan een of andere 
strijd voor onafhankelijk die we 
moeten voeren, of het moet 
onze eigen zijn. We hebben 
uitzicht op een fraai beeld. Het 
is geïnspireerd op een legende 
‘de kinderen van Lir’. De 
stiefmoeder van de kinderen 
had ze uit jaloezie omgetoverd 
in sculpturen van zwanen. 
Uiteindelijk werd de betovering 
verbroken, maar toen waren de 
kinderen oude verschrompelde 
mensjes geworden. Het beeld 
symboliseert de wederopstand 
van Ierland na lange tijd bezet 
te zijn door de Engelsen. 

Op naar het ‘Writers 
Museum’ dan maar.  In 
het informatieboekje wat 
ons vergezeld worden we 
gewaarschuwd dat het zo’n 
stoffig museum is met vooral 
foto’s en leesmateriaal. Mijn 
vriend wil dan ook beslist niet 
naar binnen. Ik aarzel…. 

Dan is de receptionist zo 
aardig om tegen mij te zeggen 
dat ik wel even snel de zalen 
door mag 
lopen 
om een 
globaal beeld te krijgen. Dat 
doe ik terwijl mijn vriend op 
me wacht. Inderdaad veel 
schrijvers aan de muur en veel 
leesmateriaal in vitrines. Toch 

niet oninteressant. Wellicht 
een andere keer. 

Trinity College
De restaurants zijn ‘s 
avonds goed bezet. 
Mijn vriend eet twee 
avonden achter elkaar 
verse mosselen. Het 
smaakt hem de ene 
avond veel beter dan 
de andere. De volgende 
dag gaan we naar ‘Trinity 

College’. Onderweg naar 

de universiteit passeren we 
‘Molly Mallone’. Naast het 
beeld krijt een zwerver zijn 
levensgeschiedenis op straat. 
Hij vraagt begrip voor zijn 
omstandigheden. Molly kijkt 
de andere kant op. Dit beeld 
dateert van 1988 en laat 
haar zien als straatventer. 
Ze had echter een bijbaantje 
dat de heren van Dublin zeer 
plezierde. 

Op ‘Trinity College’ krijgen 
we een rondleiding van een 
student geschiedenis en 
bezoeken op eigen houtje een 
oude uitgebreide bibliotheek 
met vooral boeken op medisch 
gebied. De oudste universiteit 
van Ierland heeft als speciale 
attractie ‘the book of Kells’, een 
zeer oud manuscript dat de 
vier evangeliën van het nieuwe 
testament bevat.

Op onze laatste avond in 
Dublin doen we nog even 
een pub aan. We ontmoeten 
Hannah, begin twintig uit 
Ontario, Canada. Ze is 

vanmorgen 
aangekomen, 
maar moet om 

drie uur vannacht ook alweer 
weg want ze heeft geen 
werkvergunning gekregen 
voor het au pair werk wat ze 
van plan was te gaan doen. 
Ze heeft een dag gehad om 
Dublin te zien, wat uit te rusten 
en moet dan weer terug naar 
België waar ze hiervoor werk 
had. Snel heeft ze een hele 
rits souvenirs ingeslagen. Ze is 
blij haar verhaal bij ons kwijt te 
kunnen. Geen probleem, daar 
zijn pubs toch voor…of niet 
dan?????

Tineke Overdijk  
(voortbewegen@hotmail.com)

Tineke, Hannah en Gerke in een pub 
in Talbotstreet

“Twee avonden achter elkaar 
verse mosselen”
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kringloopbedrijf ” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32 /
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00 /
( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens bruikbare
of kleding weg?spullen

Wij halen het bij u op en zijn er blij mee!
Voor een afspraak kunt u bellen met 050-3132200.

Langsbrengen op één van de onderstaande
adressen is ook mogelijk. Heeft u een heel huis

dat leeg moet? Wij zorgen daarvoor en kunnen
de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen

Per 1 februari openen we een nieuwe fysiotherapiepraktijk in de Oosterpoort!
Tevens een vestiging in de Rivierenbuurt (Merwedestraat 54).
We bieden: algemene fysiotherapie COPD bewegingsprogramma

manuele therapie Cyriax hulpmiddelen uitleen
medische fitness    oedeemtherapie
medical taping valtraining
dry needling triggerpoint massage

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van de huisarts.
Eveneens is behandeling in de avonduren mogelijk.
Ons adres: Meeuwerderweg 2.  Tel: 050-3641922
website:  www.fysiocompleet.nl. email: info@fysiocompleet.nl

GLOBE REISBURO  ----- OOSTERPOORT

 * Za. 18 juni JAARMARKT - Kom langs bij de Globe stand, raad 
   het gewicht van de koffer en maak kans op leuke prijzen! 

 * Vliegen vanaf Groningen/Eelde,
   11 bestemmingen

 * Bij boeking vanaf € 500,- ontvangt u een leuke
   attentie  OP=OP

 * Goedkope treinkaarten van/naar Schiphol 
   (bij reservering)

 Wij hopen u snel te mogen begroeten bij Globe Reisburo! 
 Griffeweg 1-3, Groningen, 050-5893222, griffeweg@globereisburo.nl

 Meer info: bezoek onze website www.globereisburo.nl/griffeweg
Volg ons nu ook op Twitter. www.twitter.com/griffeweg

 de Witte Lelie 


 
 

inlijsten en verkoop 
 

Ook kunstcadeautjes 
Stadjerspaskorting 

Openingstijden: 

dinsdag t/m vrijdag 13–18 
zaterdag 13–17 uur 

Meeuwerderweg 122 
Tel. 050-3130226 

SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA- SPARTA 


  

      Dames en heren uitvoering, 
      Diverse kleuren, 
      Optie 3 versnellingen 



Meeuwerderweg 52-54 
9724 EV  GRONINGEN 
tel. 050-3129256        
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Al meer dan 10.000 Stadjers doen mee met 
Burgernet

Steeds meer Stadjers melden zich aan bij 
Burgernet. Dat doen ze om de politie te hel -
pen bij het opsporen van vermiste personen 
en verdachten van criminaliteit. En steeds 
vaker schakelt de politie hen ook echt in.

Sinds de start in oktober 2010 heeft de poli -
tie zestig keer hulp gevraagd om uit te zien 
naar vermiste personen en verdachten. Ze -
ven acties hebben dankzij snelle reactie van 
deelnemers tot een oplossing of aanhou -
ding geleid. Ik wil alle deelnemers hartelijk 
bedanken voor hun inzet voor Burgernet.

Op 31 augustus heb ik de mevrouw Wiekel 
als 10.000e deelnemer persoonlijk begroet. 

Nu gaan we voor het mooie ronde getal van 
11.000 deelnemers. Want hoe meer Stadjers 
met Burgernet meedoen, hoe sneller de po-
litie kan opsporen.

Ook mensen die niet in Groningen wonen 
maar hier wèl werken, kunnen meedoen. Die 
zijn dan alleen tijdens werktijden deelnemer.

Samen maken we Groningen veiliger. Dus 
als u nog niet meedoet, meld u zich dan ook 
aan als deelnemer via www.burgernet.nl!

Met vriendelijke groet,

burgemeester van Groningen,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

BellenZienHoren

www.burgernet.nl

Help mee aan veiligheid in uw wijk,
doe mee aan Burgernet!

Bedankt!

Pim Pam Pet verhuist naar 
Hereweg 

Per 1 november 2011 is het 
kinderdagverblijf Pim Pam 
Pet weg uit de Oosterpoort. 
Deze particuliere instel-
ling huurde sinds 1996 de 
benedenverdieping van het 
Mauritshuis aan de Mau-
ritsstraat nummer 13.
Reden voor het vertrek is 
dat het huurcontract is af-
gelopen. De eigenaar zal het 
pand zelf in gebruik gaan 
nemen. 

Het kinderdagverblijf heeft een 
nieuw onderkomen gevonden 
aan de Hereweg 102. Het pand 
is wat kleiner maar het voldoet 
inmiddels aan alle wensen en 
eisen van de gebruikers. Het is 
een splitlevel pand, met boven 
de slaapruimte voor de kin-
deren en het kantoortje voor 
het personeel. Beneden is de 
speelruimte en nog een tuin 
voor de kinderen.
Het telefoonnummer van Pim 
Pam Pet is hetzelfde gebleven; 
050-3189666. 
We wensen Pim Pam Pet 
veel succes in het nieuwe 
onderkomen! 

Gemeente hoogt nog dit 
jaar 80 bushaltes op

Nog dit jaar worden tachtig 
bushaltes toegankelijk 
gemaakt voor ouderen 
en gehandicapten. De 
stoep wordt opgehoogd, 
zodat de reizigers zo goed 
als gelijkvloers en bijna 
drempelloos kunnen in- en 
uitstappen. 

Het gaat om onder meer de 
lijnen 4, 7 en 8.
In de stad zijn 95 bushaltes al 
toegankelijk gemaakt, onder 
andere langs lijn 5. Van 2012 
tot 2014 volgen er nog 245 
bushaltes. Dat zijn er ruim 
tachtig per jaar. Aangepakt 
worden de meeste haltes in 
Beijum en Lewenborg, en 
haltes langs de Europaweg, 
Hereweg en Laan Corpus 
den Hoorn. Dat gebeurt zo 
veel mogelijk tijdens andere 
werkzaamheden aan de weg.
De aanpak van tachtig 
haltes kost ongeveer acht 
ton. Het grootste deel wordt 
gefinancierd met subsidie van 
de provincie Groningen.

Een bushalte in de stad met een 
nog lage instap.
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topcleaning
 stomen en wassen
 voor particulier en bedrijf

Meeuwerderweg 30
9724 ET  Groningen
Telelefoon 050 - 3120939
Open:  maandag t/m vrijdag van 8 tot 18 uur

Vishandel 


Groningen 
 Aan de Sontweg naast Ikea 

 
Zoute haring vers van het mes! 
Altijd verse vis en verse broodjes. 
Catering voor café’s, bedrijven, (overheids)instellingen. 
Bezorging gratis vanaf € 15. In Oosterpoort e.o. binnen half uur! 
 
Idee: doe een visschotel cadeau. Schaal € 30, luxe schaal met paling € 40. 
Nieuw: vis en chips € 5,95. 

 
Alle dagen open van 11 tot 18.30 uur (zondag 12 – 18 uur) 

Bestellingen tussen 11.30 en 18 uur. 
Telefoon 06 2470 4626 
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OOSTERKIDZZZ
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HUIS  
VERKOPEN?

050 - 318 71 02

EIGEN
WIJZE
OF 
NIEUWE
WIJZE 
www.mvdh.nl

m a k e l a a r d i j  v a n  d e r  H o u w e n
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Achter de zon een wolk?

Gepie is een kleine eigenwijze Kauw en 
Smoky is een grote Kraai met een kromme 
snavel die daarom de S niet helemaal goed 
kan uitspreken. En Gepie en Smoky zitten 
samen op hun favoriete tak van hun favo-
riete boom aan het Winschoterdiep. Het is 
al oktober maar het is onverwacht ineens 
behoorlijk warm weer en ze genieten ervan. 
Gepie mompelt: “Snap jij er wat van Smoky? 
Heel de tijd is het koud met regen en nu is 
het herfst en wordt het bloedheet.” 
Smoky glimlacht en zegt: ”Dat zal ik je zeg-
gen Gepie. Ik hoorde de mannen bij het 
‘bruggetje’ praten over geleerden die heel 
kleine deeltjesj zo sjnel naar een andere plek hadden gesjchoten dat die deeltjesj daar eerder 
aankwamen alsj dat zij gedacht hadden. En nu zeggen ze dat, als dat waar isj, je terug in de tijd 
kunt reizen. Dusj misjsjchien isj het wel zo dat we nu pasj in de voorbije zomer zitten.” En hij gri-
jnst met zijn hele kop. Gepie kijkt hem medelijdend aan en zegt: “Je bent zeker met je kop ergens 
tegenaan gevlogen? Fantast!” Op dat moment komt Snelle Willem, een prachtige postduif, aan-
vliegen en gaat naast ze zitten. “Hoi jongs, ik hoorde weer van alles van onze ‘praatgroep bij de 
brug’. Ze hadden het weer over de Crisis. Noit best! Minder uitkering, minder pensioen, minder 
geld voor de gehandicapten ezv.  Tjonge! Maar wel grote projecten! Iemand zei dat een van de 
wethoeders gezegd had dat men wel moest doorgaan omdat het ‘gelabeld’ geld was.” “Gelabeld 
geld? Wat is dat nou weer?” vraagt Gepie. “Ja, ik heb begrepen dat het geld is wat je alleen voor 
één soort project mag besteden. Dus moesten ze wel beginnen met het Forum, de Tram en zo.” 
“Och, och, knettergek dus,” zegt Gepie misprijzend. “Ja”, gaat Willem verder,”ik hoorde ook dat ze 
bij de Politie gaan proberen meer vrijwillige politie erbij te krijgen.” Nu beginnen Smoky en Gepie 
hard te lachen. “Ja hoor, overal vrijwilligers. En als die vrijwilligers dan eens tegelijk een vrije dag 
nemen of gaan: ‘Staken’ dan ligt het halve land plat. En nu liggen ze alledrie in een deuk.

Cees

CEES
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Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen 
t 050 - 369 36 93 | groningen@lefier.nl | www.lefier.nl

Wonen is voor iedereen anders. Lefier 
biedt oplossingen voor uiteenlopende 
woonwensen. Samen met bewoners 
werken we aan een prettige wijk om in 
te wonen. Verbonden, doelgericht en 
integer: lefier! 

lefier

Woensdag 26 oktober is er om 14.00 uur weer 
een Bingo. Inleg € 2,50 
 
U bent van dinsdag t/m donderdag welkom 
van 17.30 tot 19.30 uur in het Eethuis. 
 
Het bestuur  is op zoek naar een nieuw lid
de gelederen aan te vullen. De vergaderingen 
zijn één keer per maand op de dinsdagavond 
van 19 tot 21 uur. Vooraf wordt gezamenlijk in 
het Eethuis gegeten. Tijdsinvestering: 4 tot 8 
uur per maand. Meer inlichtingen bij Menno 
van Dijk of Jannie Ensing. 
 
Er start een nieuwe cursus Reiki (3x). Meer 
informatie  verderop in dit nummer 

Poortershoes 

This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.
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Lezers kunnen uiteraard ook 
hun favoriete site bij ons be-
kendmaken. Het emailadres 
van de Oosterpoorter staat 
op pagina 3.

Verhalenwedstrijd 
www.dewebschrijvers.nl

Op de site www.webschrij-
vers.nl staan veel spannende 
zaken voor schrijvend Gro-
ningen. Er worden ter inspi-
ratie filmpjes vertoond waar 
verschillende  gruwelijke 
zaken aan de orde komen.... 
die onopgelost blijven. 

Welke Groningse schrijver of 
schrijfster wil zich wagen aan 
een thrillerachtig verhaal dat 
zich afspeelt in Groningen?  
Als je nog een spannend ver

WEBSTRUNEN

In de nieuwe rubriek Web-
strunen brengen we elk 
nummer een bijzondere site 
onder uw aandacht. Omdat 
het interessant is voor meer 
mensen, zoals de site over 
Nudge over duurzaam leven, 
of zomaar, of zoals hieron-
der, omdat je het leuk vindt 
om te schrijven. 

Stichting Kat in Nood, 
opvang en betaalbare 

steriliatie.

De meeste mensen zullen 
weleens van Stichting Kat 
in Nood gehoord hebben. 
De stichting bestaat al meer 
dan dertig jaar en is sinds 
2010 gevestigd in het Friese 
Drachtstercompagnie, zo’n 
dertig kilometer van de stad. 

Op deze mooie en ruime lo-
catie wonen ruim honderd kat-
ten, verdeeld over een aantal 
verblijven. De katten komen 
uit het hele land en zijn door 
hun problematiek onplaats-
baar vanuit een regulier asiel. 
De stichting neemt juist deze 
katten op omdat ze anders 
zouden worden afgemaakt. 
Bij de Stichting Kat in Nood 
werken vrijwilligers er keihard 
aan om deze dieren een lang 
en liefdevol verblijf te geven. 
De huiselijke sfeer en de juiste 

aandacht zorgen er voor dat de 
meeste katten er weer hele-
maal bovenop komen. Vaak 
krijgen de katten weer een 
nieuwe eigenaar en dat is ook 
het streven van de stichting. 

Wat Stichting Kat in Nood ook 
doet is ervoor zorgen dat de 
kattenpopulatie niet onverb-
reideld toeneemt. 
Zwerfkatten worden daarom 
gecastreerd/gesteriliseerd. 

Maar ook katten van mensen 
die het minder breed hebben 
kunnen tegen een zacht prijsje 
worden behandeld. De kat-
teneigenaar kan na een kort 
gesprekje met de stichting de 
kater/poes aanmelden voor 
castratie/sterilisatie. Bij de 

haal in de kast hebt liggen, 
zendt het in en wellicht val je  
in de prijzen.  Je verhaal wordt 
dan onder begeleiding van één 
van de aangesloten thriller-
schrijvers  verder uitgewerkt en 
als het goed genoeg is; opge-
nomen in een verhalenbundel! 
Ook worden er verhalen door 
studenten uit het kunstonder-
wijs multimediaal bewerkt. Hoe 
spannend kan het worden?!  

Als je nog moet beginnen met 
schrijven, het kan tot 22 okto-
ber ingeleverd worden.  
Ga naar de site nu het nog 
kan! En...succes met schrijven! 
Ps: eind dit jaar is een nieuwe 
versie met het thema:  
‘Vriendschap en andere onge-
makken”.

stichting Kat in Nood werken 
dierenartsen op vrijwillige 
basis, de katten worden dus 
gratis behandeld. De kattenei-
genaar hoeft voor de operatie 
slechts 15 euro te betalen. De 
behandeling is precies het-
zelfde als die bij een reguliere 
dierenarts, de kat wordt onder 
narcose gebracht en krijgt na 
afloop de nodige nazorg. 
De kat kan tegen een kleine 
vergoeding (7 euro 50) desge-
wenst worden opgehaald en 
thuisgebracht.

Wie meer wil weten kan con-
tact opnemen met de Sticht-
ing Kat in Nood, tel.nr. 0512-
300664. Of kijk op de website: 
www.katinnood.nl.
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Lekker eten?

Johnnie kookt!
         Nu in de Oosterpoort:
•  Royale 1-persoonsmaaltijden zoals pasta’s,      
stoofpotjes, lasagna’s, chili’s; ook vegetarisch!
•  Ingrediënten: altijd verse groenten, 
duurzame vis en scharrelvlees.
•  Johnnie kookt 2 à 3 x per week voor u.
•  Bestel via www.tweetjemee.nl, haal de maaltijd op 
en... smullen maar! Bellen kan ook: 06- 52 37 99 56 
U hoort dan wat het weekmenu is voor komende tijd.
• Ga naar www.johnniekookt.nl en ontvang wekelijks per 
e-mail de nieuwsbrief met het menu.

lunchen 
vergaderen 
genieten

LUNCHCAFÉ

KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4
9724 GG  GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL 
OPEN: mA. T/m vR. 10.00 -17.00 u. TEL. 06-51208521
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Buurtoverleg 

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1

20.00 uur

maandag  24 oktober

SERVICE

Tegen inwisseling van 
deze voucher ontvang je

BIOSCOOP
KAARTJES2
voor een voorstelling 
naar keuze voor slechts:

12€ Deze voucher is geldig tot 
en met 31 december 2012 
& niet geldig in combinatie 
met andere kortingsacties 
en evenementen.
Exclusief (3D) toeslagen.

CURSUS REIKI (3X)

Op woensdag 19 oktober, 2 en 9 
november wordt er van 20.00 tot 
22.30 uur een cursus Reiki gege-
ven in het Poortershoes. 

Wat is Reiki? 
Het is universele levensenergie, het 
brengt je lichaam in balans/ harmo-
nie, het lichaam krijgt nieuwe ener-
gie en daardoor zit je beter in je vel. 
Iedereen kan Reiki leren, je hoeft 
geen lichamelijke of emotionele 
blokkades of klachten te hebben. 
Een cursus voor iedereen die 
altijd al Reiki heeft willen leren, die 
persoonlijk wil groeien en  die wil 
werken aan zijn eigen klachten of 
blokkades. 

De cursus kost € 70,- voor 3 
avonden incl. informatiemateriaal 
en een certificaat. Opgeven bij T. 
Verbeek 06-21916621.

Kroeg van Klaas

zaterdag 15 oktober  
Mannen met Kleintjes  
ukelele orkest  
 
zaterdag 22 oktober  
three blind mice 
popcovers  
 
zaterdag 29 oktober   
Buckle Wear 
blues  
 
zaterdag 5 november 
Open Podium  
m.m.v. kroeg van klaas huisband, 
Kale Bas e.v.a. 
gastheer: mc Lourens Leeuw

Kroeg van Klaas
Openingstijden: 20.00 uur tot 
03.00 uur minstens. 
Vrijdags open 16.30 uur, 
zaterdags 21.30 uur,  
zondags 22.00 uur. 
Aangepaste openingstijden bij 
feesten, borrels ect. 
De band speelt vanaf 22.30 uur 
en de toegang is altijd gratis! 

Speeltuin Oosterpoort

Maandag
20.00: Klaverjassen en sjoelen

Dinsdag
20.00: Tafeltennisclub
Laatste vd mnd, 20.00: Creatieve 
club

Woensdag
1e en 2e week vd mnd 14.00: Kin-
deractiviteiten 
20.00: Super Bingo

Donderdag
1e vd maand, 20.00: Koppelkaar-
ten
2e, 20.00: Bloemschikken

Vrijdag
1x per maand Foto Cursus
zie: www.photo-workshop.nl

Zaterdag
1e vd maand: 19.00: Kinderdisco

Gratis op te halen

Heel veel materialen voor 
het maken van 3D-kaarten: 
papier, stansen, tangen etc.

Wie belt? 3126762,  
Jannie Schrik

Telefoon

Alarmnummer 112
Borgmanschool 3128674
SKSG 3137727
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast en Zorg 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
Sozawe 3675000
Huisartsen
- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030
Fysiocompleet 3641922
Geestelijke gezondheidszorg
- Carla Engelsman, Gestalttherapie en  
  coaching 3123544, www.grondonder 
  mijnvoeten.nl
- De Blauwe Uil, coaching en therapie  
  06 41825082
- ADD Rem: MW, ADHD-coaching  
  06 14694722
- Wolff Consult 06 20245941
- Carla Koehler, dramatherapie praktijk  
  Nangijala, 3119420
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