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BUURTNIEUWS
Overkapping zuidelijke
ringweg
Buurt mag meepraten
De bewoners van de Oosterpoort, de Meeuwen en
de Linie mogen meedenken
over de invulling van de
overkapping van de zuidelijke ringweg ter hoogte van
Meeuwerderbaan/Wichersstraat.
Zoals we de vorige maand al
berichtten is er een voorlopig
plan voor de zuidelijke ringweg. De projectorganisatie
heeft dat op 27 september jl. in
de Oosterpoort gepresenteerd.
Het plan is een uitwerking van
het eerdere zogeheten bestuurlijk voorkeursalternatief
dat een jaar geleden door de
minister van verkeer is geaccepteerd.
De zuidelijke ringweg wordt
in onze buurten verdiept aangelegd. Bij het Sterrebos en
tussen de Meeuwerderbaan en
de Wichersstraat komen overkappingen; ‘deksels’.
De deksel bij het Sterrebos
wordt zo veel mogelijk beplant,
maar de bestemming van de
tweede is nog open. Van alles
is mogelijk, aldus de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg: wijkmarkt, park, voetbalveld etc.
Het gaat om een terrein iets
kleiner dan de Vismarkt tussen
de noordkant van de Meeuwerderbaan en de zuidkant van de
Wichersstraat. Zoals bekend
zal zijn, de noordkant van de
Wichersstraat wordt voor de
weg afgebroken. De zuidkant
van de Meeuwerderweg is bij
de aanleg van de huidige weg
al gesneuveld.
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Denk mee!
Het Buurtoverleg en de Oosterpoorter vragen u met ideeën te
komen. U kunt die sturen naar
Het Buurtoverleg, Mauritsstraat
1, of mailen naar oosterpoor
ter@gmail.com. Het Buurtoverleg bespreekt in zijn volgende
vergadering alle plannen, desgewenst met de indieners. De
Oosterpoorter zal hier uiteraard
verslag van doen.

overgang en nieuwe wegen die
volgens de plannen naast de
Waterloolaan en de Maaslaan
komen te liggen. De andere
uitvalswegen lopen langs het
Zuiderpark en de Griffestraat,
waar het verkeer nu al regelmatig vastloopt (mede overigens door de ongelukkige
indeling van de Griffeweg). Bij
het Europapark ligt dan nog de
Boumaboulevard en de Europaweg.

Reactie Buurtoverleg op Spoortunnel volwaardig
plan zuidelijke ringweg Het Buurtoverleg wil dat de
Het Buurtoverleg heeft een
groot aantal bezwaren tegen
het plan voor de zuidelijke
ringweg, ondanks dat het
zich er in grote lijnen wel in
kan vinden. In een brief aan
de Stuurgroep Zuidelijke
Ringweg en betrokken overheden heeft het zijn bezwaren kenbaar gemaakt.

tunnel onder het spoor tussen
Esperantostraat en Waterloolaan een volwaardige tunnel
wordt en niet alleen geschikt
voor personenauto’s. De buslijnen 5 en 8 zouden anders
vervallen. Ook moet de tunnel
aansluiten op de Helperzoom
en de Hereweg, en niet alleen
een verbinding vormen met de
Herewegbuurt, zoals de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg wil.

Vuile lucht uit opening
De meeste moeite heeft het
Buurtoverleg met de opening
boven de ringweg ter hoogte
van de Frontier. Aan weerskanten ervan wordt de weg
overkapt. Gevolg zal zijn dat
de vuile lucht van het autoverkeer er geconcentreerd uit zal
komen. Het Buurtopoverleg wil
dat dit wordt voorkomen, bijvoorbeeld door afzuiging. Ook
is het overleg beducht voor (te)
veel lawaai.

Samenwerking met andere
buurten
Het Buurtoverleg heeft zijn
bezwaren in een brief aan
de projectorganisatie van de
zuidelijke ringweg geuit en ook
de aangrenzende buurtorganisaties en de stichting Leefbaarheid Zuidelijke Ringweg
geïnformeerd. Het wil zo snel
mogelijk met de laatsten om
tafel om de krachten te bundelen.

Isolement
Een ander probleem noemt het
Buurtoverleg de ‘isolatie’ van
onze wijken. De af- en opritten
bij de Meeuwerderbaan vervallen en de snelwegen A7 en
A28 zijn straks alleen te bereiken via het Europaplein en
de Vondellaan. De laatste via
een tunnel onder de spoorweg-

WM

Zuidelijke Ringweg met rechts de
Frontier

Bouw Oosterweg
nog niet zeker
Op 24 oktober j.l. was er
wederom een hoorzitting
vanwege de bezwaren van
de omwonenden tegen de
plannen van ondernemer
Woldomus tot het bouwen
van vijf appartementen naast
de kerk aan de Oosterweg.
Het ging om bezwaren tegen
zaken uit de 2e fase van de
door de gemeente aan Woldomus verleende bouwvergunning. In deze fase komen
meer technische onderdelen
aan de orde.
Wilma van der Munnik, woordvoerster van de omwonenden,
vond de toezegging van Richard Woldring, directeur van
Woldomus, om tijdens de bouw
en de eraan voorafgaande
sloop van het huidige kantoorpand aan de Oosterweg
83 de bomen op het terrein te
beschermen, onvoldoende. Zij
wil een onderzoek vooraf door
een gespecialiseerd bomenbedrijf, dat moet bekijken of sloop
en bouw verantwoord zijn. De
gemeente eist dat de bomen
behouden worden.
Van der Munnik maakte nog
eens bezwaar tegen de grootte
van de te bouwen panden en

Oosterweg 83
Foto: googlemaps

de beperking van licht in de
huizen rondom. De omwonenden vinden twee woonlagen
voldoende, Woldomus wil er
drie bouwen. Maar de voorzitter van de bezwarencommissie
verwees naar de vorige fase
toen die zaken al zijn behandeld. Dan was er de kwestie
van de vluchtwegen. Ook
hierover kregen de omwoners
weinig voet aan de grond. De
brandweer vindt de vluchtwegen voldoende en het niet van
belang dat die over het terrein
van anderen lopen, zoals dat
van de vroegere kerk, die in
bezit is van Patrimonium.
De vereniging van omwonenden heeft een procedure
aangespannen bij de bestuursrechter. Zij vindt dat de
gemeente te lichtvaardig de
bouwvergunning heeft verleend en geen rekening heeft
gehouden met voorschiften in
het bestemmingsplan Oosterpoort. Onder anderen wordt
daarin genoemd dat de groenvoorziening belangrijk is en
nieuwbouw niet ten koste mag
gaan van het welzijn van de
buren.
De gemeente moet nog een
sloopvergunning afgeven,
maar het is niet erg waarschijnlijk dat die geweigerd wordt,
gezien het al goedgekeurde bouwplan. Opmerkelijk
was dat een woordvoerder
van Patrimonium niet in
wilde gaan op de vraag of
de woningcorporatie wel
recht van overpad geeft.
Woldomus heeft die nodig
om überhaupt te kunnen
bouwen.
De commissie adviseert
het college van b&w.
Die beslist binnen 6 weken.
WM

Ruim 150 inbrengers aan
de Meeuwerderweg
De afgelopen weken zamelde
de gemeente ruim 5000 kapotte elektrische apparaten
in tijdens de actie ‘Voor watt
hoort wat’. In de Oosterpoort
was op drie zaterdagen een
inbrengpunt voor deze afvalsoort bij de supermarkt aan
de Meeuwerderweg. Daar
was René Kuipers te vinden
van GoudGoed. Hij nam kapotte elektrische apparaten
in, overhandigde deelnemers
aan de actie een Watt-kratt
cadeau, een verzamelkrat
voor bijvoorbeeld oud papier
of glas. Ook informeerde hij
inbrengers over waar je de
rest van het jaar verschillende soorten afval kunt
inleveren.
Actie
‘Voor watt hoort wat’ is een
actie van de gemeente Groningen. Met de actie wordt het
belang van gescheiden afvalinzameling benadrukt en uitleg
gegeven over welke afvalsoorten waar kunnen worden
ingeleverd. Aan de Meeuwerderweg puilden de kliko’s na
afloop van de inbrengzaterdag
steeds uit en moest René nog
tientallen losse apparaten
inladen. ‘De tweede zaterdag
zijn ongeveer 50 inbrengers
langs geweest’, kijkt hij terug.
‘En voor deze week verwacht
ik dat aantal ook wel.’ De bloemenman van de overkant komt
hem koffie brengen en veel
mensen blijven even staan
voor een praatje. René legt
dan even uit wat de bedoeling
is. ‘Regelmatig lopen buurtbewoners speciaal even naar
huis om spullen op te halen.’
De inleveractie wordt mogelijk
gemaakt door Wecycle. Deze
5
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Voor totaalverbouwingen, van begin tot eind
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. HANGENSLUITWERK: skg**.
KUNSTSTOFDAKBEDEKKING: pvc, hwa.
TEGELWERK: badkamers, keukens. IJZERWERK: scheepsreparatie, dekken, gangboorden, bolders, stuurhut, roef,
machinekamer,
constructies e.d.,
intimmering schepen.

Oosterweg 49
06-55580573
www.bouwallrounder.nl

Wiebe Terpstra, meer
dan 25 jaar vakman

Mooi is duur...

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

Hetty Kooi presenteert

Erik Smidt

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vaak wel, niet altijd. Waar ze alles van keukens

En een groot presentatiesysteem voor uw nieuwe

afweten en steeds iets nieuws en beters willen

keukenidee. Kasten vol monstermaterialen.

bieden, kunnen door een uniek idee alle goede

Inspirerende decoratie. Maar vooral: vakmensen.

dingen in één keukenzaak samenvallen.

Zij willen u en uw woonsmaak leren kennen om

Die keukenzaak vindt u dichtbij aan de Griffeweg,

u perfect te kunnen adviseren en daarna uw

vlak bij het Winschoterdiep. Hoge kwaliteit, een

keukendroom zonder haperen te realiseren.

smaakvolle inrichting, veel en gemakkelijk kiezen

Laat Keuken&Keukens met uw meedromen.

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

De muziek speelt, de koffie is vers.

advies@keukenenkeuken.nl

prijzen of gespreid betalen met een gunstige lease.

Door dat unieke idee van Keuken&Keukens

www.keukenenkeuken.nl

Achter de bescheiden gevel vindt u een aangenaam

is mooi niet altijd duur.

Aangesloten bij CBW nr. 36309

rust en opvallende keukenopstellingen.

Griffeweg 13
9724 GE Groningen
T 050 - 360 35 22
M 06 - 51271035
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...maar niet altijd

organisatie organiseert de
inzameling en het hergebruik
van elektrische en elektronische apparaten.
Kijk voor meer informatie over
het inleveren van elektrische
apparaten en andere afvalsoorten op gemeente.groningen.nl/hergebruik/.
Mirjam van der Feen

René Kuipers van GoudGoed
neemt kapotte apparaten in.

Lodewijkstraat tevreden
met nieuwe bestrating

(cq scheuren). Sterker nog, hij
had al rekening gehouden met
de aanpassing. De drempels
komen niet terug. Maar zegt
Berend Vis, woordvoerder
van de bewonersvereniging,
dat is minder problematisch.
De brommers reden er toch
al geen kilometer langzamer
door. Veel jongeren hadden er
zelfs wel lol in ze als een soort
springplank te gebruiken.
Fietspad
De bewonersvereniging gaat
binnenkort met de gemeente
en Pro Rail in gesprek over de
aanleg van een fietspad op het
talud bij het spoor. Dat loopt
nu schuin op. Maak het recht,
verplaats het huidige hek en er
kan een (eenrichtings)fietspad
neergelegd worden. Dit is het
voorstel van de bewoners, nu
de anderen nog.

Pimp Je Portiek
Polderstraat
Bewoner en initiatiefnemer
Wilfred Ham heeft er een
tijdje op moeten wachten,
maar het ’Pimp Je Portiek’
project aan de Polderstraat
54 is eindelijk afgerond.
De jonge kunstenaressen
Liesel Bonhage en Johanna
Hondelink (online te zien op
cityasarchive.blogspot.com)
zijn in hun atelier in ‘Het Paleis’
bezig geweest met de realisatie van het ontwerp.
De portiek is voorzien van geometrische vormen in vrolijke
kleuren, waarmee een optische
illusie wordt gecreëerd. Het is
niet voor het eerst dat Liesel
en Johanna meewerken aan
‘Pimp Je Portiek’: ze hebben
voor de start van het project de
flyer ontworpen.

Voor de mensen die nog niet
De Lodewijkstraat en belenop de hoogte zijn: ‘Pimp Je
dende straten hebben nieuw
Portiek’ is een project van
riool gekregen. Dat betekent
Nijestee waarbij bewoners in
ook een nieuwe bestrating.
samenwerking met een kunsteToen de mensen in de Lonaar op een creatieve manier
dewijkstraat het resultaat
van een saaie portiek een aanbegonnen te zien (de straat
gename entree maken.
De Lodewijkstraat na de aanpasis nog niet helemaal klaar),
Heeft u ook interesse in het
singen
waren ze daar niet over te
mooier maken van uw portiek?
spreken. De drempels, meer
Verzin dan samen met uw bulange verhogingen daar, waren een leuk idee en mail naar
ren weg en de bestrating zou
pimpjeportiek@nijestee.nl!
hier en daar wel erg dicht
langs de huizen lopen.
In eerste instantie lukte het niet
de gemeente te interesseren
voor een andere uitvoering.
Maar na vragen van Wim Moes
(pvda) in de gemeenteraad
zorgde wethouder Dekker dat
de betrokken ambtenaar kwam
kijken. Voor de aannemer was
het toen geen enkel probleem
de bestrating zo te maken dat
fietsers en brommers niet vlak
realisatie van het ontwerp in het atelier
voor de voordeur langsrijden
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Groningen vieste stad!
Hoe zit het in de
Oosterpoort?
De stad Groningen is
de meest vervuilde
van Nederland. Dat
concludeerden diverse
media nadat een lijst van het
ministerie van Infrastructuur
en Milieu begin oktober
openbaar werd gemaakt.
Op die lijst staan locaties
aangegeven waar de bodem
dermate vervuild is, dat
ze een bedreiging vormt
voor de volksgezondheid.
De stad Groningen telt 28
van dergelijke ‘humane
spoedlocaties’ en is daarmee
koploper van Nederland. De
Oosterpoort staat met drie
locaties op de lijst. Reden
voor ons om de situatie
ter plekke aan een nader
onderzoek te onderwerpen.
Brandenburgerstraat 7-11
Een van de locaties
die geldt als potentieel
spoedeisend verontreinigd,
is de Brandenburgerstraat
7-11. Hier was vroeger een
autowerkplaats gevestigd met
een of meer benzinepompen.
In 1999 is er uitgebreid
onderzoek verricht en toen
kwam aan het licht dat er
sprake is van “een sterk
verhoogde gehalte aan
vluchtige aromaten (grond en
grondwater)”. Het grondwater
is matig verontreinigd met

De locatie Brandeburgerstraat
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minerale olie, er is een
verhoogd gehalte aan lood
gemeten’. Kortom: de bodem is
verontreinigd met bezine/olie.
Het afgelopen jaar is de locatie
opnieuw onderzocht. Daarbij
werd opnieuw vastgesteld dat
er sprake is van een ernstige
bodemvervuiling, maar ook dat
de locatie volledig afgedekt is
met beton en ander verhard
materiaal en dat er geen direct
gevaar is voor de gezondheid
van omwonenden. De situatie
verandert als er in de toekomst
ge- of verbouwd gaat worden.
Dan moet opnieuw bekeken
worden of er moet worden
gesaneerd. Voorlopig is de
Brandenburgerstraat 7-11 van
de lijst humane spoedlocaties
verwijderd.

een rol kan hebben gespeeld.
Besloten werd later nog eens
terug te komen als de bewoner
niet thuis was.

Veemarktstraat 90 – 92
Aan de Veemarktstraat was
ook een tankstation (Esso
benzinepomp) gevestigd.
Onderzoek in 2001 wees
uit dat de grond ter plekke
“sterk verontreinigd is met
brandstofcomponenten”.
De verontreiniging is
ontstaan door wat poëtisch
wordt omschreven als
‘lekkage en morsverliezen’.
De onderzoekers
hebben onaanvaardbare
risico’s vastgesteld. De
verontreiniging is van dien
aard dat het tot stankoverlast
(benzeendampen) in het
woonhuis op nummer
90 leidde. Daar zijn ook
luchtmonsters genomen,
waarbij vastgesteld werd
dat de hoeveelheid benzeen
de Maximaal Aanvaardbare
Concentratie (MAC)
overschreed. Wel werd daarbij
vermeld dat het rookgedrag
van de toenmalige bewoner en
een recente verfbeurt daarbij

In eerder onderzoek gedaan
door het bureau Oranjewoud
was al vastgesteld dat er
sprake was van urgentie
met betrekking tot sanering
van het terrein. In 1996 gaf
de provincie dan ook een
beschikking af waarin gesteld
was dar het terrein binnen
vier jaar gesaneerd moest
worden. Waarom dat tot heden
niet gebeurd is, wordt uit het
dossier Veemarktstraat niet
duidelijk. De eindconclusie van
onderzoeksbureau van Reest
(2001) is: er is sprake van
ernstige bodemverontreiniging,
waarvan de omvang op basis
van het huidige onderzoek
nog niet in afdoende mate
is vastgesteld, maar ook
“dat er wel sprake is van
onaanvaardbare humane
risico’s met een spoedeisend
karakter”. Ook vindt van
Reest dat de gemeente moet
uitzoeken waarom de door de
Provincie gelaste sanering niet
is uitgevoerd.

De locatie Veemarktstraat

Winschoterdiep, Kop
Oosterpoort
Aan het Winschoterdiep, Kop
Oosterpoort is een voormalig
houtconserveringsbedrijf
de oorzaak van de aldaar
ontstane bodemvervuiling.
In tegenstelling tot de boven
genoemde terreinen is hier
wel gesaneerd en wel in 1997.
De sanering betrof zowel
bodem als grondwater. De
vervuilde grond is afgevoerd
en er is een beheerssysteem
geïnstalleerd dat verdere
verspreiding van verontreinigd
grondwater moest voorkomen.
In de periode 2004 – 2008 is
echter de aanwezigheid van
restvervuiling in het grondwater
vastgesteld. Het gaat daarbij
vooral om fenanthreen, dat
wordt omschreven als een
carboleumachtige stof.
Besloten wordt door middel
van monitoring (herhaalde
metingen) de vinger aan de
pols te houden. Bij de eerste
meting wordt de zogenaamde
I-waarde met betrekking tot de
aanwezigheid van fenanthreen
overschreden. Overschrijving
van de I-waarde betekent:
er is een onaanvaardbaar
risico met betrekking tot de
gezondheid van omwonenden.
Wat er op basis van deze
signalen is gebeurd is
onduidelijk al bevindt de
sanering zich volgens de
gemeente momenteel in een
afrondende fase. Ook het
herhaalde meten (monitoring)
is niet echt van de grond
gekomen. Het laatste stuk in
het dossier Winschoterdiep,
Kop Oosterpoort is een brief
van Milieubeheer aan de
gemeentelijke dienst ROEZ
met de tekst: “Omdat het
ons niet duidelijk is of u de
saneringsdoelstelling hebt

bereikt, verwachten wij van
u dat u maatregelen neemt
om alsnog in voldoende
mate aan te tonen óf u de
doelstelling hebt bereikt en
blijft monitoren”.
Conclusie
Alle drie de locaties binnen
de Oosterpoort die zijn
aangemerkt als humane
spoedlocaties hebben
inderdaad in meerdere of
mindere mate te maken met
bodemvervuiling. De situatie
in Brandenburgerstraat 7-11
lijkt beheersbaar. Op beide
andere locaties ontbreekt een
helder beeld omtrent de mate
van vervuiling zoals die op
dit moment aanwezig is. Dit
ondanks dat al 15 tot 20 jaar
bekend is dát de grond en het
grondwater vervuild zijn. Op
beide locaties is door Provincie
en Gemeente niet altijd even
daadkrachtig opgetreden:
Ondanks een beschikking

van de Provincie in 1996 dat
de Veemarktstraat 90 – 92
binnen vier jaar gesaneerd
moest worden, is dit nog
steeds niet gebeurd. Op de
locatie Winschoterdiep, Kop
Oosterpoort is het herhaald
meten door de gemeente
niet van de grond gekomen
ondanks signalen van
restverontreiniging na de
sanering in 1997.
Klaas Kloosterman
Naschrift: Bij navraag
wordt duidelijk dat er
recentelijk gemeten is op
de locatie Winschoterdiep,
Kop Oosterpoort. Daarbij
is vast komen te staan
dat het gebied nog steeds
ernstig vervuild is. Daar de
metingen net zijn afgerond,
is nog niet duidelijk welke
vervolgstappen worden
ondernomen.

2
3

1
Vervuilde locaties in de Oosterpoort
1. Brandenburgerstraat, 2. Veemarktstraat, 3. Winschoterdiep
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Onbetwist

uw Frietspecialist

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

t itsbesef
h
c
i
r
e
g
e
i
t
presta kwaliteservicebewust

vat
inno








• 
• 
•  • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



• 
• 
• 
• 
• 
• 


De Enige cafetaria in de
provincie met een
Snackster 2008 / 2009.

Meeuwerderweg 112
Groningen
tel: 050-3133120




Meeuwerderweg 106
050 – 3133497
O.a. tapijt, vinyl, laminaat,
gordijnen, zonwering
Voorheen de Komeet
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Een tweede
Vrouw Wichers
Een tijdje geleden ontving
de redactie van de Oosterpoorter een opmerkelijke
foto van een ‘replica’ van
Vrouw Wichers met daarbij
een ontroerende brief van
mevrouw Oda van Kesteren.
Ze legt daarin uit waarom
dit kunstwerk al ruim 20 jaar
een bijzondere plek in haar
huiskamer inneemt.
Mevrouw van Kesteren
was tussen 1972 en 1990
werkzaam in de Oosterpoort,
eerst als hoofdleidster van
kleuterschool ‘de Clematis’ aan
de Blekerslaan en later als adjunct directeur van basischool
‘Admiraal de Ruyter’ aan de
Warmoesstraat. In 1990 verhuisde ze naar Voorburg.
“Aan Vrouw Wichers koester
ik dierbare herinneringen,
evenals aan de kunstenares
Mette Bus. In 1982 startten
wij op school met het thema
‘kunst in de wijk’. Zo kwamen
wij ook bij het atelier van Mette
terecht, die toen net de laatste

hand had gelegd aan het beeld
van Vrouw Wichers. Mette is
daarna ook bij ons op school
geweest, en bij het plaatsen
van het beeld waren al onze
kleuters aanwezig. Dat was
één groot feest! Toen ik in
1990 afscheid nam, kreeg ik tot
mijn grote verrassing deze replica van gaas, papier-maché,
blauwe verf en afdrukken van
de handjes van ‘mijn’ kinderen.
Het beeld is onder meer gemaakt door Edith, een van de
ouders die twee jongens bij
ons op school had. Een heus
kunstwerk en een prachtig
cadeau! Via vrienden krijg ik
bij tijd en wijle nog wel eens
een aantal Oosterpoorters. Zij
bewaren ze voor me. Onlangs
bladerde ik het laatst gekregen
stapeltje door, en zie daar:
jaargang 39, juni 2010: Vrouw
Wichers staat in volle glorie
op de cover. Het bracht zoveel
herinneringen teweeg dat ik
besloot een foto te maken
van mijn eigen geliefde Vrouw
Wichers; het geschenk dat ik
kreeg bij mijn afscheid van
de school en de Oosterpoort.
Nog steeds heb ik contact met
sommige ouders, kinderen en
zelfs ook hun kinderen. Het is
een onvergetelijke periode uit
mijn leven, waar ik iedereen
nogmaals hartelijk voor wil
bedanken!”

al een jaar in Nederland want
vorig jaar ben ik begonnen met
IBM (International Business
and Management), maar dat
beviel me niet zo. Mijn hobby’s
zijn: pianospelen en met mijn
vrienden afspreken. Verder
zwem ik veel en sport ik in de
sportschool. Reizen vind ik ook
erg leuk. De eerstvolgende landen waar ik graag naar toe zou
willen zijn Zweden en ZuidAfrika. Het laatste land waar ik
naartoe geweest ben is Australië. Ik heb er een jaar rondgereisd en een beetje gewerkt.

CvdL.

Tineke Overdijk
(toverdijk@hotmail.com)

Ik beschouw de Oosterpoort
als een vriendelijker omgeving
dan Osnabrück. De mensen
zijn gezelliger; iedereen groet
je. Waar ik vandaan kom is dat
beslist niet zo. Ik vind het ook
fijn dat er hier wat winkels in de
buurt zijn. In Osnabrück zijn er
winkels in het centrum, maar in
de buurten eromheen niet.
Ik interesseer me voor verschillende culturen, hoe mensen
reageren en communiceren.
Nederlanders zijn veel opener
dan Duitsers. Ze zijn positiever
en vriendelijker. Verder ben ik
geïnteresseerd in marketing.
Later wil ik graag in de marketing werken in een multicultureel bedrijf. Of personeelsmanager worden….Ik heb nog
geen vastomlijnde plannen.”

Anna Lena Hoedemaker
(21) aus Osnabrück

Het beeldje van Vrouw Wichers
Rechtsonder:
Mevrouw van Kesteren

“Ik heb een Nederlandse achternaam, maar ik ben Duitse.
Sinds een paar maanden woon
ik aan de Oosterweg. Ik kom
uit Osnabrück in het Noorden
van Duitsland om aan de Hanzehogeschool Internationale
Communicatie te studeren.
Het is mijn eerste jaar. Ik woon

Anna Lena Hoedemaker
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www.sksg.nl

Nieuw voor uw peuter

Speelleeruren
Sinds oktober 2011 heeft SKSG een nieuw
product: Speelleeruren. Dit is vergelijkbaar
met de huidige peuterspeelzaal maar wordt
aangeboden in de reguliere opvanggroepen
op de kindercentra van SKSG.
Waarom?
• Uw kind krijgt een goede voorbereiding
op het basisonderwijs.
• Uw kind speelt samen met leeftijdsgenootjes.
• Uw kind maakt gebruik van alle faciliteiten van SKSG.
Eten, drinken en luiers zijn dus inclusief.
Meldt u zich in 2011 aan voor Speelleeruren in Groningen
dan krijgt uw kind een leuke regencape kado!

Bel voor meer informatie 050 317 13 90
of kijk op www.sksg.nl

Uw kind in vertrouwde handen
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Heresingel 10, 9711 ES Groningen
t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

Safarisun ziet het licht
Het zal de meeste Oosterpoorters niet zijn ontgaan:
het pand aan de Meeuwerderweg 104b, waar tot voor
kort nog een kledingzaak
was gevestigd, is in no time
omgetoverd tot een zonnestudio: Safarisun.
Twee ambitieuze moeders en
vriendinnen, Jana en Sandy,
hebben hiermee hun lang
gekoesterde droom verwezenlijkt.

in het noorden kent nog bijna
niemand het. Wij zijn een van
de eersten die het hier introduceren en we hebben er dan
ook hoge verwachtingen van.”

Diversiteit
Jana en Sandy zijn geen Oosterpoorters en waren aanvankelijk eigenlijk helemaal niet
zo bekend met deze wijk. Zelf
komen ze respectievelijk uit
de Held en Vinkhuizen. Via via
hoorden ze dat er een winkelpand te huur was aan de
Meeuwerderweg en de locatie
beviel hen meteen. “We hebHet woord zonnestudio dekt
ben van tevoren marktonderde lading eigenlijk niet. Het is
zoek gedaan en we denken
voornamelijk een nagelstudio
dat de diversiteit van de bewomet drie zonnebanken. Van
ners in de Oosterpoort goed
oorsprong zijn beide dames
namelijk manicure. Het parade- aansluit bij onze plannen. Er
paardje van de studio is echter wonen hier veel jongeren, die
toch vaak met hun uiterlijk bede collageenbank. Dit is een
vrij nieuwe vinding waarbij met zig zijn, maar ook veel mensen
van middelbare leeftijd, die het
roze-rode lichtstralen de colwellicht prettig vinden om in
lageenproductie van de huid
hun vertrouwde omgeving een
wordt gestimuleerd. Een kuur
zonnebankje te pakken of hun
onder deze bank moet zorgen
nagels te laten doen.”
voor een strakkere en meer
elastische huid, zeg maar een
Gezelligheid
totale bodylift zonder dat er
Tot nu toe bevalt het de dames
een mes aan te pas komt.
hier uitstekend. “De buurt is zo
gezellig en ook de omringende
“De collageenbank bestaat al
winkeliers zijn heel geïntereseen tijdje en geeft hele goede
seerd en behulpzaam”, zegt
resultaten”, vertelt Sandy. “In
Jana. “Als je hier even buiten
het westen van het land is het
al behoorlijk ingeburgerd, maar staat, is er altijd wel iemand die
een praatje komt maken.” De
zaken lopen bovendien boven
verwachting goed, al moeten
ze daar wel hard voor werken. “Wij zijn hier allebei zes
dagen in de week aanwezig.
Je kunt elkaar natuurlijk ook
afwisselen, maar wij vinden het
belangrijk dat mensen weten
door wie ze behandeld worden.
Het is niet leuk als dat opeens
iemand anders is”, zegt Sandy.
Jana heeft daarnaast nog een
andere reden om zoveel aanJana en Sandy

wezig te zijn: “Laatst was ik
een avondje vrij en toen miste
ik de zaak gewoon. Nu al. Toen
Sandy mij belde was ik eigenlijk heel blij dat ik hier weer
heen kon gaan.”
CvdL
Fietswrakken en weesfietsen
Een fietswrak is een verwaarloosde fiets waarop
men redelijkerwijs niet kan
fietsen. Zo’n fiets heeft bijvoorbeeld een vastgeroeste
ketting, lekke en verteerde
banden of geen stuur, zadel
of spatborden. Een weesfiets
is een fiets die onbeheerd en
verwaarloosd is achtergelaten.
De verwaarlozing blijkt bijvoorbeeld uit roest, zand,
stof of begroeiing op de fiets.
Zowel de fietswrakken als de
weesfietsen kunt u melden op
telefoonnummer (050) 367 10
00. Een fietswrak wordt binnen
twee dagen verwijderd.Op de
weesfiets wordt meestal binnen een week een waarschuwingssticker geplakt (behalve
in de zomer– en de kerstvakantie). Als de eventuele eigenaar de fiets na vier weken
nog niet heeft opgeknapt of
van de straat gehaald, voert de
gemeente de fiets als fietswrak
af. Overigens wordt er van de
verwijderde fietswrakken geen
register bijgehouden.
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de Witte Lelie


Wie gooit er wel eens bruikbare
spullen of kleding weg?
Wij halen het gratis 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.

inlijsten en verkoop
Ook kunstcadeautjes
Stadjerspaskorting
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 13–18
zaterdag 13–17 uur
Meeuwerderweg 122
Tel. 050-3130226

kringloopbedrijf ” MAMAMINI”
Onze winst gaat naar goede doelen
Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15 - 29 en 32 /
Damsterdiep 307 ( let op: beperkte openingstijden! )
Tel: (050) 313 22 00 / Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

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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ADVERTORIAL
Nieuwe naam,
vertrouwd adres
Fysiocentrum Hereweg
helemaal opgefrist
Al tientallen jaren is het een
vertrouwd adres in de buurt,
de fysiotherapiepraktijk in
de hoge flat bij het spoorviaduct van de Hereweg.
Naast het bekende gezicht
van Eric Beck zijn er enkele
jaren geleden nieuwe fysiotherapeuten bij gekomen:
Jean-Luc Beuker en Jolijn
Hiddema. Vorig jaar is de
praktijk van binnen volledig verbouwd en opgefrist.
Sindsdien heeft de praktijk
een nieuwe naam: Fysiocentrum Hereweg.
Enkele specialisaties
Fysiocentrum Hereweg is een
allround fysiotherapiepraktijk die alle soorten klachten
kan behandelen. Maar er zijn
een paar gebieden waarop zij
meer dan gemiddeld deskundig zijn. Bijvoorbeeld rug- en
nekklachten. Daarvoor worden
patiënten uit de hele regio speciaal naar hen doorverwezen.
Dat geldt ook voor patiënten
met zogeheten ‘etalagebenen’
(claudicatio) of diabetes die
hier een speciale looptraining
kunnen volgen.
Verder helpt de praktijk
mensen die revalideren na
(sport) blessures.

V.l.n.r. Eric Beck, Jean-Luc Beuker en Jolijn Hiddema

Samen hebben de fysiotherapeuten een hoog professioneel
niveau opgebouwd. Maar de
sfeer is er heel gemoedelijk en
laagdrempelig. Een praatje en
een kopje koffie horen erbij.
Fysiofitness
Als je de praktijk binnenloopt,
vallen de vele fitnessapparaten
op. Die worden intensief gebruikt en niet alleen in de behandeling. Gedurende de hele
week zijn hier speciale fysiofitnessgroepjes aan het sporten
onder deskundige begeleiding
van een fysiotherapeut. Deze
groepjes staan ook open voor
mensen die geen fysiotherapiepatiënt zijn maar wel lekker fit
willen blijven.
Contact:
Meer informatie op:
fysiocentrumhereweg.nl.
Voor vragen, bel of mail naar
050-3134636 of info@
fysiocentrumhereweg.nl

Ex-zwaargewichten
in de Euroborg
Het vervolg

levensstijl en uiteraard de
nodige kilo’s en centimeters
minder.
De resultaten van de vier
heren zijn ongekend. In totaal
zijn zij 100 pakjes boter aan
gewicht kwijtgeraakt en is hun
buikomvang met 28 centimeter geslonken. Inmiddels is “de
knop om” bij alle vier: afgezien
van het prettige fysieke aspect
zijn ze ook bijzonder verheugd
over het mentale aspect. Ze
merken dat ze fitter en scherper zijn, waardoor ze alerter
op hun werk zijn, beter kunnen
slapen en uitgeruster wakker
worden. Dit is al reden genoeg
om vast te houden aan hun
nieuwe levensstijl.
Het traject is zo goed bevallen dat ze besloten hebben
om zeker tot aan de kerst door
te gaan en er zijn persoonlijke doelen gesteld. Voor wat
betreft de buikomvang is het
doel unaniem: die moet naar
een gezonde 102 centimeter!
Als ze zo fanatiek door gaan,
moet dit doel voor het einde
van het jaar gemakkelijk te
halen zijn.
Wij wensen de heren heel veel
succes en plezier!

In ons vorige nummer vertelden wij u over de vier
BG-ers die onder leiding
van een personal trainer bij
Plaza Sportiva
Euroborg acht
weken lang,
twee keer per
week een intensief trainingsprogramma en
uitgekiend voedingsprogramma volgden.
Met als doel een
gezondere maar v.l.n.r.: Evert Jansse , Frank de Vries, Piet van
haalbare nieuwe Dijken en Hans Nijland,
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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

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
16

OOSTERKIDZZZ

CEES
Een Oude Bekende
Gepie, een kleine en eigenwijze Kauw en Smoky, een grote kraai met vervormde snavel, zodat hij de S niet goed kan uitspreken, zitten samen op een
tak in de buurt van het Ordinacomplex aan het Winschoterdiep. Gepie zeurt
een beetje: ”We krijgen steeds minder plekken om wat te ‘bikken’ te vinden.
Nu gooien ze ook al de groene velden voor de Euroborg vol met blubber en
bergen zand.” “Tja,” zegt Smoky, “misjsjchien kunnen we nog een poosjje
terecht bij het Barkmolenveld. En heb je gezien hoe die boom bij het Winsjchoterdiep erbij sjtaat? De gemeente had alleen maar de gebroken takken er van af gezaagd en nu sjtaat
hij alweer prachtig erbij. Het ‘Sjtudentenhuisj’ sjtaat ’sj zomersj alweer in de sjchaduw.” “Zeker, dat is mooi,”
geeft Gepie toe en gaat naar een ander onderwerp. “Zeg Smoky, ik hoorde van de mensen dat er alweer
werkplekken zijn gesneuveld. Die man zei dat er in de jaren ’80 PC’s waren gekomen die de mensen een
hoop arbeidsplekken gekost hadden. En nu komen er kleine ‘minnie’ PC-tjes of I-padjes en nu gaat het nog
eens dunnetjes opnieuw. Winkels gaan dicht. Philips schrapt 1500 banen en nu de PTT weer.” Hij wil nog
verder gaan zet grote ogen van verbazing en ergernis op. Want zomaar wipt een grote Ekster naast hen op
hun tak. ”Hallo, Gepie en Smoky, hoe gaat het hier aan het Winschoterdiep?” Maar Gepie grauwt kwaad:
”Wat moet dat? Wat wil jij?” “Ssst,” zegt de vogel en kijkt in het rond, “ik ben incognito! Ik ben Rampie.
Gepie, jij kent mij toch nog wel? Ik werkte vaak voor jullie hoofdman, Cornelius. Ik zit veel in Den Haag. Als
Ekster zat ik altijd op dat eilandje in de Hofvijver. Voor hem! Maar hij is er helaas niet meer. En heel wat
nieuwigheid en rampen heb ik doorgebriefd aan Cornelius.” “Ja,” zegt Gepie verrast, ”nu weet ik het weer.
Maar ik heb het niet zo met Eksters.” “Maak je niet druk. Een bad en ik ben weer een zwarte kraai.” “Nou,
oké dan, wat heb je voor nieuws?” “Tja jongens, het is niet best bij de mensen. Ze hebben het steeds maar
over Europa. Die Europa-club gaat naar de knoppen. En dat is erg, zeggen ze. Maar nog veel erger is dat
hele groepen oude mensen hun pensioen zomaar wordt veranderd in een Gok-pensioen! Die oudjes weten
straks niet meer hoeveel ze zullen krijgen omdat anderen met hun pensioengeld hebben gegokt. En nu zijn
ze daar in Den Haag steeds maar aan het bakkeleien. Ik ben weggegaan. Ik trek dat niet meer.”
”Nee, dat sjnap ik Rampie,” zegt Smoky, “weet je wat? We geven jou een andere naam, dan hoef je geen
rampen meer over te brengen”. En dan grijnzen ze alledrie.
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HUIS
VERKOPEN?

EIGEN
WIJZE
OF
NIEUWE
WIJZE

www.mvdh.nl

050 - 318 71 02
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BOE
Het is alweer meer dan vijf jaar geleden. Vijf jaar van vallen en opstaan, letterlijk. Vijf jaar van
proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Vijf jaar sinds haar herseninfarct.
Van een bruisende veertiger met een fijne baan als verpleegkundige en een heerlijk sociaal leven
veranderde ze in een wrak dat veel dingen opnieuw moest leren. Opnieuw leren lopen, praten,
eten, fietsen. Alles opnieuw. Vaak hulpeloos, nog vaker moedeloos.
Het vergde veel moed en energie om uit het dal met twee stappen voorwaarts – 1 stap terug te
komen, maar nu kan ze met gepaste trots terugkijken naar wat ze allemaal wél heeft.
Haar geliefde werk kon ze niet meer uitvoeren en haar werkgever kon of wilde geen vervangend
werk voor haar regelen. Maar inmiddels is ze verhuisd van het midden van het land naar Stad en
woont ze met veel plezier in de Stoker. Ze gaat drie keer per week naar de sportschool om haar
lijf sterker te maken, is actief bezig de leefomgeving voor haar zelf en de mensen om haar heen
mooier te maken, wordt daarvoor uitgenodigd op het gemeentehuis om voor de Raad te spreken
en heeft het ambitieuze plan opgevat om BABS (bijzonder ambtenaar burgerlijke stand) te worden.
De kans dat ze nog een keer een herseninfarct krijgt is net zo groot als bij ieder ander, maar de
angst daarvoor is latent aanwezig.
Daarom was het dan ook zaak om een huisarts te vinden in haar nieuwe woonplaats. Deze vond
ze op slechts luttele minuten afstand in de rivierenbuurt. Al snel leerde ze dat de nieuwe huisarts
bijzonder vaardig was in het zo snel mogelijk naar buiten werken van patiënten.
Na de initiële teleurstelling besloot ze zich bij het volgende bezoek slagvaardiger op te stellen.
Zoals met alle nieuwe initiatieven die ze in het Groningse ontplooide, ging ook dat met vallen en
opstaan maar uiteindelijk naar –redelijke- tevredenheid.
Totdat haar een enorme golf van vermoeidheid overviel, die maar niet weg wilde gaan. Haar
geliefde uurtjes sport kostten haar iedere week meer en meer moeite en bij metingen bleek ze
alleen maar achteruit te gaan in spierkracht. Na enkele maanden besloot ze om er toch maar met
haar huisarts over te spreken en haar bloedwaarden te laten controleren.
Deze bleek een heel andere kijk op de zaak te hebben: ze moest juist blij zijn dat ze nog zoveel
kon en tja, misschien was sporten wel een beetje teveel voor haar en moest ze het toch maar
eens wat rustiger aan doen.
Na jaren van actief aan haar herstel te werken met als resultaat een bruisende vijftiger die het
beste van haar situatie wist te maken, werd haar eigenlijk verteld dat ze als een bejaarde achter
de geraniums moest gaan zitten.
Na enkele dagen van intens verdriet besloot ze wederom zelf het initiatief te nemen en te
onderzoeken waarom ze nu opeens zo onverklaarbaar moe was.
Het bleek dat de cholesterolverlagende medicijnen die ze slikte weliswaar haar cholesterol
laag hielden maar als bijwerking spierafbreuk en ernstige vermoeidheid veroorzaakten. Dat
verklaarde alles. Ze stopte accuut met de medicijnen met als gevolg dat haar cholesterolwaarden
omhoog schoten. In haar geval zeer gevaarlijk. “Niks aan te doen”, zei de huisarts.” Terug naar de
apotheek.
“Natuurlijk zijn er andere medicijnen die die bijwerkingen niet hebben”, zei deze, “maar helaas
mag ik u die naam niet geven van uw huisarts.”
Gezondheidszorg in Nederland. Je zou van minder moedeloos worden.
Xxx Boe
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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

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

In de rubriek Webstrunen
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 hieronder,
omdat je het leuk vindt om
te schrijven. Lezers kunnen
uiteraard ook hun favoriete
site bij ons bekendmaken.
Het emailadres van de Oosterpoorter staat op pagina 3.

Website deze maand:
www.spullendelen.nl
Op de site kun je een filmpje
zien van een avond standupinspiration in Groningen
oktober jl. met cabaretier
Lebbis waarin Martin vertelt
over zijn website. Kort samengevat blijkt uit een onderzoek van Marktplaats dat
we in Nederland 3,7 miljard
spullen hebben die we nauwelijks gebruiken, per gezin
is dat 10 vierkante meter.
Via www.spullendelen.nl kan je
in je eigen buurt spullen te leen
aanbieden en spullen lenen
die je zelf nodig hebt. Martin
is door allerlei media geinterviewd en er zijn veel reacties
van enthousiastelingen die dit
initiatief waarderen en hebben

opgevolgd.

WinterKriebels

Oprichter Martin Hietkamp
schrijft op de website over zijn
beweegredenen om Spullendelen.nl op te richten: “Toen ik
een aantal jaren geleden zijn
huis, zolder en garage opruimde, viel me op hoeveel spullen
ik en mijn gezin eigenlijk hebben. Spullen die we bijna nooit
gebruiken en eigenlijk alleen
maar stof liggen te verzamelen
en ruimte innemen.”
Daarnaast viel hem op dat
hij en zijn buren, collega’s en
vrienden vaak ook nog eens
dezelfde spullen hebben:
iedereen in zijn straat heeft bijvoorbeeld zelf een grasmaaier,
een pneumatische klopboormachine (wanneer gebruik je
die nou?) en als hij bij collega’s
en vrienden thuiskomt hebben
ze vaak net precies dezelfde
boeken en DVD’s gekocht.
In zijn vrije tijd heeft Martin
daarom de website www.spullendelen.nl opgericht.
‘Spullendelen.nl maakt inzichtelijk wat er in je omgeving
allemaal geleend kan worden
en biedt een vertrouwde omgeving voor het lenen en uitlenen
van spullen. Door spullen aan
elkaar uit te lenen besparen
we met z’n allen kostbare
grondstoffen en energie die
anders nodig zouden zijn voor
de productie van nieuwe spullen. Spullen delen is daarom
een stuk duurzamer! Mooie
bijkomstigheden: we kunnen
elkaar op deze manier veel
geld besparen, we leren onze
buren weer kennen en het is
ook gewoon erg leuk!’
Martin blijkt ook nog wel wat
hulp te kunnen gebruiken, zo is
alle pr welkom. Bij deze!

Sommige weermannen en
-vrouwen steken niet onder
stoelen of banken dat ze al
vroeg in het seizoen een
koudeaanval verwachten. Na
LenteKriebels gaat de stad
dit jaar kennismaken met
WinterKriebels: een ‘winterpakket’ waarmee het college
van B&W de stad bij gladheid in de winter zo goed
mogelijk begaanbaar wil
houden.
Met WinterKriebels wil de
gemeente een strooibeleid
ontwikkelen waarmee cruciale
voorzieningen voor jongeren
en ouderen zoals verzorgingstehuizen en scholen op een
verantwoorde manier bereikbaar blijven. Er wordt niet bij
alle voorzieningen gestrooid
vanaf de weg tot de deur. Dat
zou de inzet van drie extra
‘strooiunits’ vergen, kosten:
75.000 euro per jaar. Milieustewards gaan in overleg met
de voorzieningen over wat er
mogelijk en nodig is. Zo moet
er een winterpakket WinterKriebels ontstaan waarbij de
vraag van de Stadjers, de zelfredzaamheid, burenhulp en de
inzet vanuit de wijkposten de in
te zetten onderdelen zijn.
WinterKriebels kost 50.000
euro minder dan bij alle voorzieningen strooien.
Gratis strooizout (maximaal 10
liter per persoon) is af te halen
bij de twee afvalbrengstations
in de stad. Hier kunt u tijdens
de openingstijden op werkdagen en op zaterdag terecht.
U kunt natuurlijk meteen uw
afval zoals grofvuil meenemen!
Niet vergeten om zelf een
emmer of plastic zak mee te
nemen om het zout in te doen
en: op is op!
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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
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LUNCHCAFÉ
KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4
9724 GG GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL

OPEN: mA. T/m vR. 10.00 -17.00 u. TEL. 06-51208521

Telefoon

SERVICE

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

Kroeg van Klaas november 2011
zaterdag 12 nov
Greendogs
Rockabilly
donderdag 17 nov
Songs & Whispers
aanvang 21.30 uur
Garfields birthday
Si jubb
zaterdag 19 nov
Mudsharks
Zappa & Beefheart sound
zaterdag 26 nov
Bluesflower
met o.a. Astrid Reynders
blues
Kroeg van Klaas december 2011
zaterdag 3 dec
Open Podium
mmv KvK huisband e v a
olv Lourens Leeuw

Buurtoverleg

zaterdag 10 dec
mr Pleasant & the Modest
Kinks, Byrds en Who covers

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur

zaterdag 17 dec
Up in Smoke
rock & blues
donderdag 22 dec
Songs & Whispers
aanvang 21.30 uur
2 singer/songwriters
zaterdag 24 dec
The Monroes
pop

dimsdag 6 december

2

Tegen inwisseling van
deze voucher ontvang je

BIOSCOOP
KAARTJES
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.
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