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De bouw van het nieuwe station Europapark vordert gestaag.
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de school kunnen parkeren
op parkeerterrein P3 (bij de
ringweg). Het Alfa-college heeft
daarvoor een contract afgesloBouw Alfa-college bij Euroborg vordert
ten met parkeerbeheer van de
gemeente Groningen.
Waarom bouwt het Alfa-college pal voor de Euroborg en niet Er kan ook geparkeerd worden
op een ander braakliggend stuk grond van het Europapark? onder het stadion of – zolang
Er is daar toch genoeg van. Het blijkt simpel te zijn: de ge- er niet gebouwd wordt - op het
meente wilde er van meet af aan iets bouwen.
gebied voor het gebouw, daar
moet wel voor betaald worden.
Op een mistige en koude midDe school wordt naar alle
dag ontmoet ik op de bouwverwachting in 2013 in gebruik
plaats Sandra van der Zwan,
genomen.
die onder anderen de voorlichting voor het college verzorgt.
Er gaat een gerucht dat de
We wijken al gauw uit naar het
fanshop van de FC ook een
restaurant van de FC.
plek krijgt in het gebouw. Dat
Van der Zwan vertelt, dat er
is niet zeker, er wordt nog over
diverse redenen zijn voor de
gedacht, zegt Sandra van der
nieuwbouw op deze plek. Zo
Zwan. Wordt vervolgd.
komen studenten in en vanuit
het Europapark gemakkelijk
Wim Maat
in aanraking met hun toekomstige beroepssituaties. Ook
en 150 medewerkers rond zulde goede bereikbaarheid met
len lopen.
DENK MEE
de trein speelt een grote rol.
Daarnaast is het voor het Alfa- Het nieuwe gebouw krijgt zeBewoners van de Oostercollege rendabeler om een
ven bouwlagen en loopt over
poort, de Meeuwen en de
paar kleinere locaties op te
de ingang van de Jumbo heen. Linie, denk mee over de
laten gaan in één grote.
Het Alfa-college heeft nu al re- invulling van de overkapping
Het Alfa-college aan de Bougelmatig contact met de buren, van de zuidelijke ringweg ter
maboulevard is bestemd voor
zoals FC Groningen, Jumbo en hoogte van de Meeuwerderhet middelbaar beroepsonbaan en de Wichersstraat.
derwijs van de opleidingen
Plaza Activa. De verhoudingen
Handel en Administratie, het
zijn goed, zegt Van der Zwan.
Op onze oproep om ideeën in
toeleidingstraject Cibap, Interi- Rond de bouwplaats zijn dite dienen voor het gebruik en
eurdesign, MultiMedia Design, verse namen van de Euroborg- de inrichting van het gebied
Verzorgende/ Verpleegkundige zaken op spandoeken terug te dat over een jaar of vier onen Helpende zorg en welzijn.
vinden om het de bezoekers
staat boven de – dan verdiept
Verder komen er het College
van de buren gemakkelijker te liggende zuidelijke ringweg –
van Bestuur en allerlei centrale maken. Ze is blij dat het heien
kwam tot nu toe één reactie.
stafdiensten. Zij verwacht dat
klaar is, want dat gaf natuurlijk In het vorige nummer melder straks zo’n 1200 leerlingen
nogal wat overlast.
den we: ‘De zuidelijke ringweg
wordt in onze buurten verdiept
Er komt geen schoolplein en
aangelegd. Bij het Sterrebos
de ruimte voor en gedeeltelijk
en tussen de Meeuwerderbaan
onder het gebouw blijft openen de Wichersstraat komen
bare ruimte en zal dus de func- overkappingen, ‘deksels’. De
tie van “schoolplein” vervullen. deksel bij het Sterrebos wordt
Parkeren wordt geen probleem zo veel mogelijk beplant, maar
in de omliggende wijken, zegt
de bestemming van de tweede
Van der Zwan. Bezoekers van
is nog open.’

BUURTNIEUWS
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Het Buurtoverleg en de Oosterpoorter vragen u nogmaals met
ideeën te komen. Ga er een
avond voor zitten, bespreek
het met de buren, de familie of
andere dierbaren. Maak er een
wild plan van!
U kunt plannen sturen naar Het
Buurtoverleg, Mauritsstraat 1,
of mailen naar oosterpoorter@
gmail.com.

Nieuwe verkeerslichten
op de kruising met
de Oosterbrug
De race om –wederom- fietsstad van Nederland te worden hebben we nipt verloren,
maar het is wel fijn om te
merken dat er rekening gehouden wordt met de tweewielers.
Op 17 november j.l. heeft onze
eigen wethouder Karin Dekker
de nieuwe verkeerslichten op
de kruising bij de Oosterbrug
officieel in gebruik genomen.
Niet alleen zien de fietsers nu
via knipperende en aflopende
lampjes hoe lang het nog duurt
voor het verkeerslicht op groen

gaat, maar springen
deze lichten ook
vaker op groen bij
neerslag. De voordelen daarvan hebben we de afgelopen
dagen aan den lijve
mogen ondervinden.
De “media - tam tam”
van de gemeente
De ingebruikname van de verkeerslichten met
had niet erg hard
regensensor
geslagen, want op
natuurlijk geweldig, maar
deze, toepasseals fietser die deze kruising
lijk winderige en regenachtige
gemiddeld twee keer per dag
donderdag, waren er behalve
tijdens de spits passeert,
een fotograaf, enkele journalisten (waaronder natuurlijk uw heb ik helaas ervaren dat er
ook grote nadelen aan klealtijd trouwe vrienden van de
ven.
Oosterpoorter) en de brandweer, niet veel belangstellenden voor de wethouder met
haar megafoon.
Niet gehinderd door het geringe aantal toeschouwers
wijdde onze hoogste verkeersambtenaar met behulp van
de brandweer de nieuwe
verkeerslichten enthousiast
in. Laatstgenoemden spoten
een flinke waterstraal op het
nieuwe verkeerslicht om zo de
werking te demonstreren.
Een driewerf hoera voor de
gemeente. Nu het Europaplein
nog………
Patricia Frijns

Commentaar

Verkeerslicht met
wachttijdindicatie

Als eindredacteur, die bovenstaand stukje moest redigeren, voel ik de onbedwingbare behoefte om enkele
kanttekeningen te plaatsen
bij het nut van de – op het
oog zo ontzettend handige
– aflopende fietsstoplichtlampjes . In theorie klinkt het

Je zou denken dat je bij die
aflopende lampjes heel makkelijk kunt inschatten hoe lang
het nog duurt voordat je weer
verder kunt, dat is toch juist het
doel ervan. Niets blijkt minder
waar! In de oude situatie was
het duidelijk: als regelmatige
passant ken je de volgorde van
het stoplicht en weet je dus
ongeveer wanneer je weer in
actie moet komen. Tenzij er
een bus aankomt, dan moet je
wat langer wachten. Maar of
je die nu ziet of niet, je wacht
gewoon tot het stoplicht groen
wordt.
Onvoorspelbaar
In de nieuwe situatie is niets
meer vanzelfsprekend. Omdat de lampjes niet altijd in
dezelfde snelheid aflopen en
het oude patroon niet meer
opgaat, is het moeilijker om in
te schatten wanneer je aan de
beurt bent. Soms gaan ze snel,
soms gaan ze heel langzaam
en soms gaan ze plotseling
weer naar boven om daarna
opnieuw te beginnen. In het
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...
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Hetty Kooi presenteert

Erik Smidt
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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

laatste geval komt er meestal
een bus aan, maar die kun je
lang niet altijd zien vanaf de
plek waar je staat. Iedereen
focust zich dus op die lampjes. En daar schuilt dan ook
het grootste gevaar. Onlangs
maakte ik de volgende situatie
mee: de lampjes gingen naar
beneden en vlak voor het eind
plotseling weer naar boven (er
kwam een bus aan). Iedereen
bleef keurig staan. Daarna
gingen de lampjes weer gestaag naar beneden. Toen er
nog één lampje brandde anticipeerden zeker tien fietsers
uit alle richtingen erop dat het
groen zou worden, en gingen
dus massaal oversteken. Maar
het werd helaas niet groen
omdat het laatste lampje bleef
branden vanwege wéér een
naderende bus. Tegelijkertijd
kreeg het autoverkeer aan de
Trompsingel/Griffeweg groen
licht en was de chaos compleet. Soortgelijke situaties heb
ik ondertussen helaas vaker
meegemaakt.
Evaluatie
Natuurlijk: de problemen die
ik ondervind zullen zich voornamelijk voordoen in de spits,
dan zijn er de meeste bussen
en de meeste fietsers. Buiten
de spits werkt het systeem
misschien wel heel erg goed.
Maar de situaties die zich
tijdens de spitsuren voordoen
zijn wel extra gevaarlijk. Ik
hoop dat de gemeente zich dit
realiseert en de werking van
dit systeem ook analyseert.
Mijn ervaring is dat het op veel
plekken uitstekend werkt, maar
dat dit niet perse hoeft te betekenen dat het ook overal een
goed idee is. Een evaluatie lijkt
mij dan ook niet overbodig.
Carolina van der Lande

Stichting De Komeet
We schreven al eens eerder over De Komeet, maar geven de
stichting graag de ruimte nog eens de aandacht op zijn activiteiten te vestigen.

De Oosterpoortbuurt is één van de gezelligste buurten van
Groningen. Dankzij Stichting de Komeet kan het echter nog
aangenamer worden om er te wonen. De Komeet is een in
2009 opgezet leefbaarheidfonds van Nijestee en dankt zijn
naam aan de voormalige winkel voor wooninrichting aan de
Meeuwerdeweg. Het fonds helpt buurtbewoners om actief te
zijn in en betrokken te zijn bij hun leefomgeving.
Als bewoner, school of instelling heb je vast ideeën om de
leefbaarheid van de wijk te vergroten. Hierbij kun je denken
aan de omgeving, de veiligheid
en de sociale samenhang in
de buurt. Wanneer je een leuk
idee hebt, kun je een aanvraag indienen bij Stichting de
Komeet. Het bestuur van het
fonds bepaalt vervolgens of
het door jou verzonnen project
subsidie ontvangt, waarmee jij
je initiatief kunt uitvoeren.
De Komeet is één van de
zes leefbaarheidfondsen van
Nijestee. Dankzij het Annie
Takfonds (Oosterparkwijk),
Thuis in Kostverloren (Kostverloren), WijertWensen (de
Wijert), De Nestkast (Vinkhuizen) en De Kloostermop (Corpus den Hoorn) zijn er al verschillende plannen, ideeën en
dromen uitgevoerd. Zo is er in
de afgelopen jaren een kerstmarkt geweest in Kostverloren,
kreeg een judovereniging in de
Oosterparkwijk nieuwe matten
en werd het Huis van de Buurt
in Wijert voorzien van een
mooie inrichting.
Heb jij ideeën om de leef-

baarheid in de Oosterpoort te
stimuleren?
Dien dan je aanvraag in via de
site van Stichting De Komeet
(www.stichtingdekomeet.nl),
laat weten wat je idee inhoudt,
wat het doel van je idee is en
geef een begroting. De voorwaarden voor de aanmeldingen zijn te vinden op de site.

Informatiecentrum
Grote Markt
Het informatiecentrum op de
Grote Markt is zaterdag 26
november geopend voor publiek. Ook de VVV vindt u in dit
tijdelijke gebouw op het plein.
In het informatiecentrum kunt
u terecht als u belangstelling
heeft voor de (grote) bouwprojecten in de stad of als u daar
vragen over heeft. Denkt u
dan vooral aan het Groninger
Forum, de nieuwe oostwand
van de Grote Markt en de tram.
Teksten, foto’s, film en digitale
media laten het verleden herleven, tonen wat er nu speelt
en nemen een kijkje in de toekomst. Bovendien zijn er altijd
mensen aanwezig die graag
uw vragen beantwoorden, of
zorgen dat u de informatie
krijgt die u nodig heeft.
7

Op 27 november was het
weer zover: het jaarlijkse
bezoek van Sinterklaas aan
de speeltuinvereniging.
Om half twee verzamelden
zich zo’n 25 kinderen aan
de Meeuwerderweg om een
mooie pietenmuts te knutselen.
Met de tong tussen de tanden,
liedjes zingend en met een
steelse blik naar de pakjes
die op hen lagen te wachten,
schrokken ze zich om klokslag
twee uur een hoedje. Er werd
keihard op de ramen en de
deuren geklopt!
Het was Sinterklaas met maar
liefst 3 van zijn trouwe knechten!
De goede Sint vindt het heel
erg leuk om weer bij de Speeltuinvereniging te zijn omdat

Sinterklaas bij de speeltuinvereniging

Na twee heerlijke uren vol
grapjes, pepernoten, liedjes
zingen, ranja en voor alle
kinderen een prachtig cadeau,
ging iedereen opgetogen naar
huis.
Tot volgend jaar Sint en Pieten!
Patricia Frijns

Sint in zijn Oosterpoorter
huiskamer
Terwijl Sinterklaas nog elders
in Nederland vertoefde en zijn
intocht in Groningen nog in
voorbereiding was, was er een
zwarte piet vooruit gesneld
naar de Oosterpoort. Op het
schoolplein van De Borgmanschool riep hij de brave kinderen op om naar Friet van Piet
te gaan en daar een schoenendoos op te halen. Deze
mochten ze thuis versieren en
een week later neerzetten op
een mooi plekje in de huiskamer van Sint (pand waar De
Komeet ooit was gehuisvest).
Van Dikke Buik Piet kregen ze
nog een ijsje op de koop toe.
Dat lieten de kinderen zich
geen tweemaal zeggen en op
26 november kwamen ze de
meest prachtige schoenendozen brengen.
Een week later stonden ze
8

ook dit jaar alle aanwezige kinderen heel lief waren geweest.
Maar er was wel een papa heel
erg stout geweest! Die moest
dan ook bij de Sint komen en
plechtig beloven dat hij het komende jaar lief zou zijn. Vlijtig
knikte hij en met rode wangen
stamelde hij dat het hem heel
erg speet. Daarop kreeg ook
hij een handjevol pepernoten
van Piet.

Sint in zijn huiskamer

klaar om de Sint te verwelkomen. Wegwijspiet had de
verkeerde kant op gestuurd,
maar gelukkig vonden de fietsen motorpieten hem en kon het
gulle geven beginnen. Terwijl
de pieten en de kinderen zich
vermaakten met spelletjes als
Americo Prikje, Piet Gooien en
Pepernotenloop, maakte Sint
een rondje langs de ondernemers van het KCO.
Toen hij weer bij de huiskamer
was, las hij vanuit zijn mooie
stoel de namen op de versierde dozen voor. Wie werd
genoemd, mocht in de cadeautjeskist wat uitzoeken. Ook
aan de ouders was gedacht:
zij deden mee aan een grote
verloting. Viel je in de prijzen,
dan bracht de Wegwijspiet je
onmiddellijk naar de ondernemer bij wie je een prijs mocht
afhalen. Overigens bekwam
dat niet iedereen even goed.
Een piet met een prijswinnend,

Sinds kort praat Hamming
wekelijks met ondernemers
uit de Oosterpoort, gemeenteambtenaren, kunstenaars en
architecten. Daaruit is al het
idee van de graanbakken voort
gekomen.

maar gestolen lootje, werd
naar een kapper gebracht en
kwam kaal weer terug. Maar
dat was dan ook eigen schuld,
dikke bult!

Sinterklaas komt met de ambulance aan bij de Borgmanschool

De hele middag werd er gedanst, gezongen en gejongleerd. Aan het einde van het
feest mochten de kinderen allemaal nog iets uit de cadeautjeskist kiezen en moesten
toen afscheid nemen van de
Sint. Het was een mooie middag. Sinterklaas, bedankt en
hopelijk tot volgend jaar!

Het Koopcentrum Oosterpoort
is enthousiast en Rienk Weening heeft voorgesteld om het
hele plein, links en rechts van
de Griffeweg, bij de plannen
te betrekken. Er zou daarvoor
een makkelijke loopverbinding
tussen beide kanten van de
weg moeten komen. Bijvoorbeeld een extra zebrapad, een
´hoogholtje´ of wat er maar
te verzinnen valt. Het nieuwe
plein zou de hele Oosterpoort
een flinke oppepper kunnen
geven.
Lees verder op pagina 11 >>>

Ellen Westerveld

Silo Today’s plannen
Extra optredens tijdens
Noorderslag
Het plein
Eigenaar Hent Hamming van
Silo Today wil het plein voor
zijn restaurant herinrichten.
Hij vindt het nu een saai, leeg
plein. Zijn idee is om het om de
zoveel tijd een nieuwe inrichting te geven, dus geen permanente verandering. Een soort
experimentele openbare ruimte. Het Dagblad liet onlangs al
een fotomontage zien waarbij
het plein vol stond met grote
bakken, waarin diverse soorten
graan groeien. Een herinnering
aan de oude bestemming van
het restaurant: de graansilo.

Een maand geleden moest
Hamming het gedicht van Sifra
Kramer van zijn gevel halen,
inclusief het frame waaraan het
was bevestigd. Hij had geen
gemeentelijke vergunning voor
het frame. Het frame dat notabene in 2001 door de gemeente als eerste is gebruikt tijdens
de manifestatie Blue Moon! Hij
heeft nu een vergunning aan
gevraagd.
Silo Today heeft op de gehele
eerste verdieping zijn restaurant en zomers is voor en opzij
op de zelfde hoogte het terras
geopend. Binnen is het fraai ingericht. Plein en gevel moeten
ook zo worden, vinden Hamming en zijn vrouw José.

De gevel van Silo Today
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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
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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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Silo Sessions en
Noorderslag
Maandelijks is er muziek in
de Silo Tody. Diverse bands
en solisten treden dan op
in de Silo.
Afgelopen vrijdag 9 december
was een ´preview´ voor het
programma van Silo Today
tijdens Eurosonic / Noorderslag, het festival dat van
11 tot 14 januari 2012 voor de
26e keer in Groningen plaatsvindt.
Onder anderen de Groningse
rockchiks de Dudettes traden
op 9 december op in de Silo
en ook Robine Koerts. Robine is een wonder van talent,
ze is elf jaar, maar zingt als
een ervaren rock- en jazzzangeres. Zij onthulde de
lijst met artiesten die tijdens
Noorderslag te zien en horen
zijn in Silo Today.
De optredens zijn elke dag
van12 tot 17 uur en van 19 tot
23 uur. Het wordt een ‘wereld-draait-door-recording’achtig programma, aldus
Hamming. In een plezierige
omgeving met een drankje
en een hapje luisteren naar
muziek.
www.silosessions.nl

E-Drive
Oplaadpunt voor
elektrische voertuigen in Donderdag hield RWE/Essent, samen met de provincie
Euroborg
Elektrische auto’s, scooters en
fietsen kunnen nu ook aan de
stekker in de parkeergarage
Euroborg. Donderdagmiddag
8 december kregen wethouder
Ton Schroor en FC Groningendirecteur Hans Nijland een
oplaadpunt voor deze parkeergarage van Essent New
Energy. Dat gebeurde tijdens
de netwerkwerkbijeenkomst
E-Drive voor duurzame ondernemers uit Groningen.
De gemeente Groningen zet
in op elektrisch rijden door het
plaatsen van oplaadpunten
voor elektrische voertuigen.
Deze oplaadpunten komen
op strategische plaatsen in de
stad, zoals ook de gemeentelijke parkeergarages. Er
komen steeds meer modellen
van elektrische voertuigen op
de weg. Daarom zullen er ook
voorzieningen moeten komen
om deze voertuigen op te laden. Zo’n oplaadpunt is nu ook
beschikbaar bij de parkeergarage van het Euroborgcomplex.

en gemeente Groningen, de
E-Drive: een Groen Toer door
Groningen met prominenten
in elektrische auto’s. Onder
anderen directeur Hans Nijland
van FC Groningen reed mee,
evenals politici uit het Noorden en andere prominenten.
De finish was in de Euroborg.
Met de tour wilden de organisatoren de voordelen van
elektrisch rijden, zoals verbetering van luchtkwaliteit, stilte
en zuinigheid, onder brede
aandacht brengen. Na afloop
van de Toer vond in het stadion
een informatieve bijeenkomst
plaats over elektrisch rijden. Er
waren sprekers uit het bedrijfsleven en de politiek, die vanuit
verschillende invalshoeken
hun visie gaven op duurzame
mobiliteit.
bron: gemeente.groningen.nl
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OOSTERKIDZZZ
KERSTVERHAAL (10+)

De ideale kerst
Het is begin december. Buiten begint het te schemeren en een gure oostenwind ruist vervelend
door de kieren van het klaslokaal waar Noëlle zich zit te verzetten tegen de naderende slaap. Afgelopen nacht heeft ze weer geen oog dichtgedaan omdat ze haar ouders voor de zoveelste keer
hoorde schreeuwen tegen elkaar. Toen ze vanochtend voorzichtig vroeg wat er aan de hand was,
moffelde moeder deze vraag met een vage smoes weg, zoals ze dat zo goed kan.
“En dan wil ik graag dat jullie voor aanstaande maandag een betoog schrijven”, dendert ineens
de stem van meneer Herald, docent Nederlands en tevens Noëlles mentor, door de klas. Noëlle
schrikt op uit haar overpeinzingen. “Gezien het tijdstip van het jaar lijkt het me wel toepasselijk het
over kerst te laten gaan. Ja, ik wil dat jullie een stuk schrijven over jullie ideale kerst. Veel succes
jongens!” beëindigde meneer Herald de les.
Ideale kerst, wat nou ideale kerst, denkt Noëlle later als ze op de fiets naar huis zit. Ja, vorig jaar,
dat leek wel een beetje op een ideale kerst. Toen hadden ze nog heel knus met zijn allen, vader,
moeder, Noëlle en haar oudere broer Rudolf, kerst gevierd in een blokhut in een dicht besneeuwd
Drents bos. Ze hadden gesmuld van het kerstdiner, wat, na mislukte pogingen tot het vullen van
een kalkoen, een simpele stamppot andijvie was geworden. Ook hadden ze heerlijk gewandeld
door de vers krakende sneeuw en had Rudolf het niet kunnen laten Noëlle volledig in te peperen,
waarop een heus sneeuwballengevecht ontstond tussen het dames en heren. De gezelligheid van
toen is tegenwoordig in geen velden of wegen meer te bekennen. Vader Claus werkt zo’n beetje
elke avond over en moeder Mare sluit zich hele dagen op in haar kantoortje om te werken aan
haar boek. Broer Rudolf is sinds september gaan studeren in Groningen en Noëlle zelf heeft het
alleen al druk genoeg met de stapel huiswerk, die sinds de overgang van havo naar vwo alleen
nog maar groter is geworden. Tijd om samen, als gezin, door te brengen is er haast niet meer bij.
Bovendien, sinterklaasavond was al in het water gevallen dit jaar, Rudolf had het te druk met zijn
studieontwijkend gedrag en moeder gaf aan geen tijd te hebben, in verband met haar deadline.
Toen Noëlle toch een poging had gedaan om het dan maar in het klein te vieren; zonder slechte
gedichtjes, halfwarme chocomelk, verbrande pepernoten en ingewikkelde surprises, had vader
zuchtend zijn schouders opgehaald en een biertje uit de koelkast gepakt. Iets wat steeds vaker
een oplossing voor dit soort situaties leek te zijn.
Nee, een ideale kerst zal het dit jaar wel niet worden, verzucht Noëlle terwijl ze haar fiets in het
schuurtje stalt. Terwijl ze haar jas aan de kapstok hangt, blijft ze ineens verschrikt staan. Aan de
keukentafel ziet ze een huilende moeder, een zwetende vader en een ongemakkelijk ogende meneer Herald, die vaders hand vasthoudt. Noëlles blik kruist die van hun en binnen een seconde is
de hele situatie duidelijk. Een avond vol tranen, uitleg, onbegrip, nog meer uitleg, iets van begrip,
maar vooral veel tranen, volgt.
De dagen daarop beleeft Noëlle als een ware roes. Rudolf heeft een week vrij genomen om haar
en moeder te ondersteunen. Vader komt alleen nog thuis om zijn laatste spulletjes op te halen en
wat administratieve zaken te regelen. Verder is de sfeer in huis opvallend kalm en vredig. Alsof het
gewoon maar beter is zo. Als Noëlle, Rudolf en moeder Mare op een avond aan een dampende
kom erwtensoep zitten, verzucht moeder dat ze het eigenlijk altijd al wel had geweten. Amoureuze
toenaderingen had vader sinds Noëlles geboorte niet meer gedaan en wanneer er mentorgesprek12

ken op school waren ging vader daar maar al te graag alleen naar toe. En zo waren er wel meer
directe of indirecte aanwijzingen te vinden. Alleen vorig jaar kerst leek er zowaar een opleving in
hun relatie te zijn ontstaan, maar wellicht was het de romantische setting die de schijn bedroeg.
“Ik kan gewoon haast niet geloven dat je zo kalm over papa praat” verbaast Rudolf zich “ik bedoel,
ben je niet ontzettend kwaad dat hij je al die tijd heeft voorgelogen?”
“Ach…”, verzucht moeder, “de boosheid is er door al die ruzies wel uit, ik ben blij dat er nu rust is.
Bovendien, je vader is nu gelukkig met Herald en ik voel me eigenlijk ook wel veel beter zo. Trouwens, dat had ik jullie nog niet verteld, maar ik heb vanmiddag van de uitgever te horen gekregen
dat de verkoop van mijn boek zo goed gaat, dat er een tweede druk aan zit te komen, dus we
hebben een extraatje zo aan het eind van het jaar! Daarvan wil ik graag een paar dagen met jullie
naar Drenthe, even lekker bijkomen van alle tumult.”
En zo geschiedde, dat Noëlle, moeder en Rudolf, een jaar na dato, met kerst weer in precies dezelfde blokhut in het Drentse bos verbleven. De setting leek precies op die van vorig jaar, afgezien
van het feit dat er dit jaar geen sneeuw lag, er geen stamppot maar sushi van de afhaalchinees
op het menu stond en bovenal natuurlijk dat vader er voor het eerst niet meer bij was. Moeder had
haar best gedaan het huisje in kerstsfeer te brengen en het was ook heus wel gezellig maar wel
met een somber tintje. Noëlle dacht ineens terug aan het betoog dat ze voor Nederlands moest
schrijven. Door alle toestanden had ze uitstel van de opdracht gekregen en nu ze zo voor de open
haard zat te mijmeren bedacht ze, dat er eigenlijk geen ideale kerst kon bestaan.
Niet zonder vader erbij.
Plotseling werd er op de deur geklopt. Noëlle keek naar moeder en die knikte. Alsof ze wist wat
er ging gebeuren. Noëlle deed voorzichtig de deur open en daar stond ………..vader, met in zijn
handen een grote pan. “Tsja, ik dacht, jullie kunnen toch geen kerst vieren zonder mijn befaamde
stamppot andijvie”, lachte hij een beetje verlegen en met tranen in zijn ogen naar Noëlle. Ze vloog
haar vader om de hals. “Nu is het toch een beetje een ideale kerst”, lachte ze.
Nelleke Honning

Schildermaan
Ik zag de maan
helder en licht
ik zag hem
onderweg
hij zag er
schitterend
en mooi uit
Ik zag hem
geel en wit
een schildermaan
er om heen
De maan zit
in de hemel
Je kan hem zien
onder de wolken
en er boven
daar zit God
Lola Boswijk, november 2011
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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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OOSTERKIDZZZ QUIZ
Weet jij de oplossing op de
vraag bij de foto’s en ben je
niet ouder dan 12 jaar? Stuur
dan je antwoorden uiterlijk 30
december naar: oosterpoorter@gmail.com. Vergeet niet
je naam, adres en telefoonnummer te vermelden.Win een
leuke prijs, en wie weet sta jij
in in het volgende nummer op
de foto!

1. Wat voor winkel zit onder dit
balkon?

2. Wat is het adres van deze
deur?

3. Waar is deze foto gemaakt en wat is het
verhaal achter de brokstukken?

5. Hoe heet deze straat en waarom?

6. Hoe heet deze woonboot?

4. Wat zie je middenin deze deur aan
de kade?

7. Wat is het adres van dit hoekhuis?
15

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

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
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ADVERTORIAL
Kennismakingsbijeenkomst
Rugscholing 19 januari
Fysiocentrum Hereweg
organiseert een kennismakingsbijeenkomst over
rugscholing. Deze vindt
plaats op donderdagavond
19 januari van 19 tot 20 uur
aan de Hereweg 8. De avond
is bedoeld voor mensen bij
wie rugklachten regelmatig
terugkomen. Rugscholing is
een methode om dat te helpen voorkomen. De bijeenkomst is gratis.
Boosdoener
Als iemand eenmaal een tijd
last heeft gehad van rugklachten, blijft het vaak niet bij die
ene keer. Na enkele maanden
of jaren komt de pijn terug.
Hoe komt dat? De meeste rugklachten worden niet veroorzaakt door één keer iets heel
zwaars op te tillen. Ze ontstaan
sluipenderwijs door langdurig
verkeerd gebruik van de rug.
Het lijkt misschien raar. Maar
meestal zijn de gewone dagelijkse handelingen de boosdoener. Bijvoorbeeld bukken,
gaan zitten, sokken of schoenen aandoen, aankleden, in
de auto stappen etc. Als je dat
op een verkeerde manier doet,
kan je rug daar uiteindelijk veel
last van krijgen.
Wat is rugscholing?
In een rugscholing leren mensen stap voor stap hoe ze al
deze dagelijkse handelingen,
zó kunnen uitvoeren dat ze de
rug niet onnodig belasten. Bij
veel deelnemers helpt rugscholing om terugkeer van rugklachten sterk te verminderen.
Een rugscholing bestaat uit
vier tot acht individuele ‘les-

sen’. De kosten worden door
de meeste zorgverzekeringen
op dezelfde manier vergoed
als individuele fysiotherapie.
Zelf uitproberen
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst krijgen de aanwezigen een goed beeld van wat
een rugscholing is en wat ze
ervan kunnen verwachten. De
fysiotherapeut laat een aantal
praktische oefeningen zien die
in de rugscholing aangeleerd
worden. De deelnemers kunnen ook zelf enkele oefeningen
uitproberen. Speciale sportkleding is niet nodig.
Opgave vooraf is in verband
met de ruimte vereist. Telefoon
050-3134636.
Meer informatie op
www.rugklacht.nl of
www.fysiocentrumhereweg.nl.
Voorkomen dat rugpijn terugkomt

BOE
Uit stad en ommeland worden
kinderen met busjes naar de
Bekenkampschool in de Blekerslaan gebracht. Vanwege
het Oosterpoortse eenrichtingsparcours rijden de busjes
de Kwintlaan in en de Blekerslaan uit.
Sommige chauffeurs zien,
wellicht doordat ze afgeleid
worden door een goed gesprek tussen de scholieren,
daarbij over het hoofd dat de
maximum snelheid in de Oosterpoort 30 kilometer per uur
bedraagt.
Vol verbijstering volgen de
bewoners aan de Kwintlaan
de capriolen van deze taxiartiesten. De bewoners aan

het begin hebben al menig
voetganger ruw uit zijn overpeinzingen zien opschrikken,
als een busje uit Uithuizermeeden een prachtige bocht vanaf
de Meeuwerderweg op twee
wielen hun straat in nam. De
bewoners in het midden van de
laan denken het hele jaar door
dat ze in Garmisch Partenkirchen wonen, doordat de grote
ronde drempel ook perfect als
skischans blijkt te functioneren. En aan het eind van de
Kwintlaan wanen ze zich op de
voorste rij bij de Tarzanbocht;
na het initiële oponthoud bij de
skischans-drempel wordt nog
eens even flink het gaspedaal
van de scheurmonsters ingetrapt zodat een ruime 10 meter
verderop de schokdempers
goed getest kunnen worden en
de eerste kinderen uit de busjes gebraakt worden. De riempjes van de rugzakjes blijven
net niet tussen de dichtslaande
deur hangen, als het scheurijzer alweer het rondje naar de
Blekerslaan draait. Don’t let the
door hit your ass.
En soms zijn ze het zat, daar
aan de Kwintlaan.
Zo ook deze morgen: de bewoonster wil met zoonlief op
weg naar school net de straat
oversteken als ze haastig haar
been en kind terugtrekt, zodat
het voorbij scheurende busje
hen op een haar na mist.
“En nou ga ik er wat van zeggen ook”, denkt ze verbolgen.
Met de stoom uit de oren,
kind struikelend in houdgreep
achter zich aan sleurend,
neemt ze de “shortcut” over
het schoolplein van de Bekenkampschool, om precies
op hetzelfde moment met het
busje in de Blekerslaan aan te
komen.
Ze weet precies wat ze tegen
deze vlerk, deze snelheidsma17

HUIS
VERKOPEN?

EIGEN
WIJZE
OF
NIEUWE
WIJZE

www.mvdh.nl

050 - 318 71 02

makelaardij

18

van der Houwen

niak, deze halve gare, deze
deze deze …….. gaat zeggen.
Wijdbeens en met de schouders tegen de oren getrokken
gaat ze voor het busje staan.
De deur gaat langzaam open.
Een heer op leeftijd, type Sinterklaas zonder baard, klimt
ietwat moeizaam uit het busje.
Vriendelijk en enigszins verbaasd kijkt hij haar aan, zoals
ze daar briesend voor hem
staat.
Alsof ze een luchtballon is, die
zonet door een speld is leeg
geprikt, kan ze alleen maar
stamelen:
“Je, je, je m-m-mag hier m- mmaar 30 hoor!”
En weg is ze. Zo ook haar
boosheid en assertiviteit.
Tegen een Sinterklaas-lookalike met Formule 1 aspiraties
is ze niet opgewassen.

WEBSTRUNEN
Site van de maand:
www.adopteer
eenkerstboom.nl

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.

Waarom een kerstboom
adopteren?
Een adoptiekerstboom is biologisch gekweekt, draagt een
EKO keurmerk en kan tot wel
vijf jaar meedraaien. Hergebruik en ecologie zijn bij Adopteer een Kerstboom kernbegrippen.
Hoe werkt het adopteren?
Vanaf 6 december j.l. kun je
een adoptiekerstboom bij de
biologische kwekerij Tuinindestad uitzoeken. Daar vul je
een adoptiekaart in met klantgegevens en ontvang je een
label met het boomnummer.
Dit boomlabel blijft in de boom
hangen, zodoende kan je volgend jaar je eigen boom weer
terugvinden.
Bij een goede verzorging krijg
je na het inleveren het statiegeld terug. Op de site kun je
tips lezen over hoe je het beste
je boom kunt verzorgen. Het
statiegeld bedraagt per boom
10 euro. Wanneer de boom
zichtbaar is verwaarloosd, vervalt het recht op teruggave van
het statiegeld.
Mensen die erg graag een
boom willen reserveren, kunnen het beste zo snel mogelijk
naar de Tuin te komen. Zij
kunnen ter plekke een boom
uitzoeken en betalen. De boom
kan dan eventueel later worden bezorgd/opgehaald. Inmiddels zijn bijna 100 van de 200
bomen gereserveerd.
Kosten
Houders van een Stadjerspas
krijgen 7,50 euro korting op de
reguliere prijs, op vertoon van
hun Stadjerspas. De prijs van
de bomen is afhankelijk van
de hoogte. Je kerstboom laten
bezorgen of ophalen kan ook,

dit kost binnen de stad 5 euro
en buiten de stad 10 euro.
Adres
De kwekerij Tuinindestad is
gevestigd op een groot terrein
aan de rand van het centrum
van Groningen aan de Friesestraatweg 137a (einde ventweg
rechts)
Het telefoonnummer van Tuinindestad is: 06-51962463.

KinderTafeltennisFeest
Maak kennis met tafeltennis!
In de kerstvakantie organiseert tafeltennisclub GTTC
een tafeltennisfeest speciaal
voor jou! Iedereen is welkom,
ook als je nog nooit tafeltennis gespeeld hebt.
Zit je in groep 3 t/m 5?
Voor jou zijn er allemaal
tafeltennis-spelletjes!
Zit je in groep 6 t/m 8?
Kom dan meedoen aan een
toernooitje!
Aan het einde geven twee
talenten een demonstratie en
kun je zien wat je allemaal
met een batje en balletje kunt
doen!
Woensdag 28 december 2011
10.00 – 12.30 uur Groep 3 t/m 5
13.30 – 16.30 uur Groep 6 t/m 8
Gymzaal aan de Verlengde
Lodewijkstraat 7

Meer info of aanmelden?
www.gttc.nl
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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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SERVICE
CBK Groningen
KOOP EEN CADEAUBON
EN KRIJG ZELF OOK EEN
CADEAU!
Als u tussen 1 en 30 december 2011 een cadeaubon
bij ons koopt van 25 euro of
meer koopt, krijgt u van ons
een cadeau.
vanaf 25 tot 50 euro, dan
krijgt u de kunstgadget Alarmbroche van Vroegop/Schoonveld,
van 50 euro of meer, dan
krijgt u een zeefdruk van een
tekening van Jan Rothuizen
of een zeefdruk van Anuli
Croon.
De keuze hiervan ligt bij u.
De cadeaubonnen zijn in te
wisselen voor abonnementen
bij de Kunstuitleen. U heeft
dan al de eerste maand(en)
voor de ontvanger betaald.
Fijne feestdagen!
PRESENTATIE WERELDPLEK IN HET CBK
Vorige maand onthulden we
het nieuwste kunstwerk van
Michiel Kluiters op de schoolboulevard in Lewenborg:
Wereldplek. In het CBK is een
kleine presentatie te zien over
dit kunstwerk. T/m 8 januari
2012.
Het CBK Groningen is een werkmaatschappij van de Gemeente
Groningen.Tromsingel 27,
T(050) 368 01 60,
E info@cbkgroningen.nl,
I www.cbkgroningen.nl.
Openingstijden: wo t/m vr 09 17 uur, za en zo 13 - 17 uur
(zondag 25 december, zaterdag
31 december en zondag
1 januari gesloten).

Christmas Cathedral
Concerts!
Sfeervolle kerstconcerten
met Petra Berger, Jan
Vayne en Martin Mans
Op tweede kerstdag, 26 december is er een Christmas
Cathedral Concert in de Sint
Jozefkathedraal in Groningen.
Met zangeres Petra Berger,
pianist Jan Vayne en organist v.l.n.r. Martin Mans, Petra Berger en
Jan Vayne
en dirigent Martin Mans met
zijn Martin Mans Formation
Aanvang 20:00 uur, Radesingel 4.
Moord in de Kerststal
Pianist Jan Vayne en zangeres Petra Berger brengen
prachtige vleugel- en zangduetten ten gehore, zoals het
bijzondere Amazing Grace.
Martin Mans en Jan Vayne leggen de focus op improvisaties
in kerstthema op orgel en vleugel en The Martin Mans Formation zingt onder andere een
prachtige bewerking van ‘De
Herdertjes’. De musici voegen alle kerstmelodieën samen
wat zorgt voor een daverende
finale van dit Christmas Cathedral Concert.
Reserveren is aan te bevelen.
Dit kan via www.kathedraalconcerten.nl of de reserveerlijn: 06 – 5228 1279. De toegang bedraagt € 32,50. Wie
reserveert krijgt € 2,50 korting.
Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij de VVV-Groningen, Grote Markt. Op de
concertavond zijn overige
kaarten aan de kerkdeur te
koop.

Dit jaar presenteert de Theaterwerkplaats de Bijbelse detective Moord in de Kerststal,
geschreven door Arjan Ederveen en onder regie van Karin
Noeken (Vrouw Holland).
Een bloedstollende, hartverwarmende voorstelling voor de
hele familie, boordevol zang en
dans.
Moord in de Kerststal gaat op
vrijdag 23 december in première en speelt in totaal 11 keer
in het Prinsentheater. Stap in
de wereld van valse profeten
en langverwachte verlossers,
aartsengelen en alibi’s, logische verklaringen en mysterieuze mirakels.
23, 24, 26, 27, 28, 29 en 30
dec, 3 en 4 jan, 20 uur.
26 dec en 1 jan 15 uur,
matinee.
Prinsentheater, Noorderbuitensingel 11.
Reserveren 050-8507151 of
info@prinsentheater.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
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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

Ingezonden brief

Kroeg van Klaas

Poortershoes

Hulp gevraagd en geboden
De wintermaanden komen er
weer aan! De wintermaanden
brengen vaak gladheid met zich
mee en daardoor kunnen/durven mensen die minder goed ter
been zijn niet de straat op om
boodschappen te doen.
Daarom hierbij een oproep
om hulp te bieden aan deze
mensen! Het kost niet veel tijd
en je doet een ander een groot
plezier.
Iedereen die hulp nodig heeft of
wil bieden in de wijk Oosterpoort
kan mij mailen (hulpopoort@
gmail.com ) of tussen 10 en 12
uur bellen (050-3140465).
Wacht niet te lang!

zaterdag 17 dec
Up in Smoke
rock & blues

Het Eethuis is dringend op
zoek naar een kok!
Het Eethuis is op zoek naar
een vrijwillige kok voor
de dinsdag, woensdag
en donderdag! Er is een
vrijwilligersvergoeding
beschikbaar. Voor meer
informatie kunt u terecht bij
Menno van Dijk.

G. Kranenborg

Nieuwjaarsfeest Gemeente
Groningen
Nog even en we beginnen
weer aan een nieuw jaar.
Traditioneel luidt de Gemeente Groningen dit in met het
Nieuwjaarsfeest.
Op zondag 1 januari, vanaf 20
uur bent u van harte welkom
in De Oosterpoort.
De avond start traditiegetrouw
met de nieuwjaarstoespraak
van burgemeester Peter
Rehwinkel en het nieuwjaarsconcert van het Noord Nederlands Orkest (NNO), verder
zijn er optredens van Vrouw
Holland, Dope D.O.D., Bert
Hadders & de Coöperoazie,
Northstar Showband, Fenn,
Tyler’s Gone, Audio Adam,
Elle Alpha, Kraantje Pappie,
Klaske Oenema, Hiske Schipper en Theo Driessen.
U bent van harte welkom,
toegang gratis!

donderdag 22 dec
Songs & Whispers
Ralegh Long (UK)
Howlin’ Lord (UK)
2 singer/songwriters
aanvang 21.30 uur
zaterdag 24 dec
The Monroes
pop
www.kroegvanklaas.nl
Aanvangstijd livemuziek: 22.30
uur (tenzij anders aangegeven)
Gratis entree
de Witte Lelie
galerie en lijstenmakerij
Ook kunstcadeautjes
Stadjerspaskorting
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 13–18
zaterdag 13–17 uur
Meeuwerderweg 122
Tel. 050-3130226

Meer bewegen is goed voor
iederéén maar dansen geeft
plezier voor twee.
De stijldansgroep van de
dinsdagochtend is op zoek
naar nieuwe leden!
Gezellige lessen in een
ontspannen sfeer. U heeft
geen partner nodig.
Gratis proefles. Start dinsdag
10 januari, 10-11.30 uur. € 25
voor 10 lessen.
De leiding is in handen van
Marijke Dijkshoorn Tel. 050 3136039
In de maand december is
er geen Bingo. De volgende
Bingo is op woensdag 25
januari

Buurtoverleg
In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur

2

Tegen inwisseling van
deze voucher ontvang je

BIOSCOOP
KAARTJES

MAANDAG 30 JANUARI

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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