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Inhoud

Beste lezer,

U heeft er even op moeten wachten, maar hier is hij dan: het 
septembernummer van De Oosterpoorter. Hopelijk heeft u, net 
als wij, van de zomer genoten. We bezochten de braderie aan 
de Meeuwerderweg, aten een ijsje en gingen net als Klaas 
naar De Papiermolen. De meesten van ons verlieten de wijk 
voor een kortere of langere vakantie. Veelal om te concluderen 
dat er niets boven onze eigen Oosterpoort en omgeving gaat! 
Inmiddels is de stilte op straat verdreven. Evenals de wespen 
die zich tijdens onze afwezigheid in de Borgmanschool hadden 
gevestigd. Het ‘gewone’ leven is weer begonnen en daar 
hoort een verse Oosterpoorter bij! In dit nummer kunt u onder 
andere lezen over de nieuwe speeltuin bij de Linie, Het Grafisch 
Centrum in de Warmoesstraat en de sportdag van De Meeuwen. 
Er is een prijs te winnen met alweer de derde crypto en de 
vorige heeft een winnaar opgeleverd. Natuurlijk brengen we 
ook de laatste nieuwtjes. Met ingang van dit nummer niet alleen 
via de wijkkrant, maar ook via Twitter (@Oosterpoorter).  Wij 
hopen van harte dat er een leuke uitwisseling van nieuws en 
wetenswaardigheden uit de wijk ontstaat tussen u en ons. Wij 
wensen u veel leesplezier en wellicht tot twitters. 
Ellen Westerveld
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Brand H.L. Wichersstraat

Op10 juli j.l. zijn door een grote 
brand in de H.L. Wichersstraat 
zes huizen zwaar beschadigd
geraakt. De brand ontstond op 
de zolderverdieping van nr. 26
en breidde zich razensnel uit 
naar de naastgelegen woning-
en. Meerdere mensen raakten 
hierdoor tijdelijk dakloos. Al 
snel werd duidelijk dat er zich
op de zolderverdieping een 
wietkwekerij bevond. De brand
werd veroorzaakt door kort-
sluiting in de installatie. Afgelo-
pen mei werd een pand in 
de Tweede Willemstraat om 
dezelfde reden in de as ge-
legd. Jaarlijks ontstaan er lan-
delijk ongeveer 700 branden 
door dit soort activiteiten.

Burgemeester Rehwinkel rea-
geerde verontwaardigd. Hij riep 
de inwoners van Groningen 
op om elk vermoeden van een 
wietplantage te melden aan 
de politie. “Zes woningen zijn 

In het tweemaandelijks Buurt-
overleg worden onderwerpen 
besproken die betrekking heb-
ben op de Oosterpoort en om-
liggende wijken. Om wijkbe-
woners op de hoogte te hou-
den van wat er speelt, besteedt 
De Oosterpoorter aandacht 
aan elk Buurtoverleg. Maandag 
3 september vond het eerste 
overleg na de zomervakantie 
plaats. Er zijn een aantal leden 
bijgekomen en een aantal 
weggegaan. Daarom stelt 
voorzitter Ton Sprenger voor 
om zich eens te bezinnen op 
de onderwerpen voor het ko-
mend jaar en op de bestuurlijke 
inrichting van het Buurtoverleg. 
Maar eerst worden de andere 
agendapunten behandeld. Zo-
als de moppers over de Tromp-
brug, die er nog beroerder aan 
toe is dan voor de opknap-
beurt. Gelukkig heeft het ie-
ders aandacht, dus gaat het 
Buurtoverleg ervan uit dat het 
goed zal komen. Ook kwamen
de belangengroepen uit de wijk 
aan het woord. Verder werd 
gemeld dat de jaarrekening
van 2011 is gecontroleerd 
en goedgekeurd. En er werd 
besloten wie het buurtoverleg
vertegenwoordigt bij het stads-
deeloverleg met ROEZ, waar 
de plannen voor onze wijk in 
grote lijnen worden besproken. 
Bij het onderwerp ‘Ringweg’ 
liepen de gemoederen enigs-
zins op. De nieuwe ring heeft 
minder op- en afritten en er zijn 
plannen voor een extra tunnel 
in Helpman. Hierdoor zal het 
verkeer ín de wijken behoorlijk 
toenemen. Het Buurtoverleg
besluit om de politiek te bena-
deren en haar zorgen en vra-
gen te uiten. Dit samen met de
andere wijkorganisaties 

liggend aan de ring. Na de 
verhitte discussie was er geen 
tijd meer voor bezinning op de 
speerpunten en bestuurlijke 
inrichting van het Buurtoverleg. 
In de volgende vergadering 
zal dit ongetwijfeld aandacht 
krijgen.

Het Buurtoverleg is bereikbaar 
via buurtoverleg@gmail.com. 
Wilt u ook eens een verga-
dering van het Buurtoverleg 
bijwonen, dan heeft u die 
gelegenheid op maandag 29 
oktober om 20.00 uur in het 
buurtpand aan de 
Mauritsstraat 1.

EWD

BUURTOVERLEG

BUURTNIEUWS

afgebrand en een grote reeks 
huizen is ontruimd. Bewoners 
hebben hun huis en bezittingen 
verloren en er is inbreuk ge-
maakt op hun privacy en woon-
genot. Allemaal omdat bepaal-
de mensen geld willen verdie-
nen aan de hennepteelt”, 
aldus Rehwinkel. “Mochten 
bewoners vermoedens hebben 
dat ergens in een pand of 
woning dergelijke activiteiten 
plaatsvinden, zal met alle dis-
cretie een tip of aanwijzing
worden onderzocht door de 
politie. Geen enkele burger 
hoeft angst te hebben dat 
die zal worden genoemd als 
tipgever. Het gaat immers om 
de veiligheid van mensen.”

Klaas Poort 90.000 
bezoeker Papiermolen

Oosterpoorter Klaas Poort 
werd donderdag 30 septem-
ber in het zonnetje gezet. Hij 
was de 90.000ste bezoeker 
van openluchtzwembad De 
Papiermolen van dit seizoen. 
Wethouder Frank de Vries 
overhandigde hem bloemen
en een jaarabonnement recre-
atief zwemmen in de gemeen-
telijke zwembaden.

Klaas, gefeliciteerd!

Klaas Poort (rechts) ontvangt 
bloemen en een jaarabonement 
van wethouder Frank de Vries
foto: de-papiermolen.nl
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het zover komt, hangt af van 
het verloop van de zaak tegen 
W. Voor de omwonenden van 
de Oosterweg 83 is dit alles 
reden om een dringend ver-
zoek te doen aan de gemeente 
om alle vergunningen die op 
dit moment verleend zijn voor 
de bouw aan de Oosterweg in 
te trekken in afwachting van 
de uitkomst van het justitieel 
onderzoek.
(Bron: DvhN)

Verkeersbord afrit 
Oosterpoort

Hoe lang zal het duren tot er 
een nieuw verkeersbord komt? 
Of dat er iemand die niet be-
kend is met de situatie, de afrit 
van de zuidelijke ringweg inrijdt 
vanaf het Winschoterdiep? 
Op maandag 14 mei heb ik 
politie en de gemeente Gronin-
gen op de hoogte gebracht van 
dit totaal verweerde verkeers-
bord. Tot op heden is er niets 
aan gedaan.

Frank Sciarone

Werkzaamheden 
Dijkstraat/Winschoter-

diep uitgesteld

In een brief van 10 juli 2012 
geeft de gemeente aan dat de 
werkzaamheden aan de kade-
muur in de Dijkstraat en aan 
het Winschoterdiep zijn uitge-
steld. Doordat Essent werk-
zaamheden aan de gasleiding 
moest uitvoeren, moest de 
gemeente haar plannen bijstel-
len. De werkzaamhede zijn 
inmiddels begonnen.

Beslaglegging pand 
Oosterweg 83

Het openbaar ministerie heeft 
beslag gelegd op het hofje en 
het pand van Woldomus bv 
naast de kerk aan de Oos-
terweg in Groningen. Dit in 
verband met een justitioneel 
onderzoek betreffende een 
smeergeldaffaire waarin de ei-
genaar, Richard W., betrokken 
lijkt te zijn. Tot groot ongenoe-
gen van de buurt wilde Woldo-
mus hier bouwen. De slepende 
kwestie rond het omstreden 
bouwplan krijgt met de beslag-
legging een nieuwe wending. 
Zolang er beslag ligt op het 
pand aan de Oosterweg kan 
Woldomus niet bouwen, het 
niet verkopen of op een andere 
naam zetten. 

De beslaglegging is goed 
nieuws voor de omwonenden. 
Zij stapten in maart tevergeefs 
naar de rechter omdat ze het 
niet eens waren met de manier 
waarop de gemeente Gronin-
gen de vergunningverlening 
heeft geregeld voor dit bouw-
plan. De nieuwbouw wordt 
aanzienlijk hoger en groter dan 
het huidige pand. Ze vrezen 
dat hun privacy achteruitgaat. 
Om nog maar te zwijgen van 
de toename van het aantal ge-
parkeerde auto’s in de straat. 
Het bouwplan werd weliswaar 
enigszins bescheidener dan 
Woldomus aanvankelijk wilde 
– vijf in plaats van zeven wo-
ningen,- maar er werd wel een 
vergunning verleend. 
De omwonenden zijn er niet 
gerust op. Ze vrezen dat W., 
zodra de vijf woningen zijn 
opgeleverd, er (aanmerkelijk 
meer dan vijf) studenten in 
vestigt. W. heeft tijdens de 
zitting aangegeven inderdaad 
’alle opties open te houden’. Of 

Oosterpoorter op 
Twitter!

Met ingang van dit nummer 
kunt u de Oosterpoorter ook 
volgen via Twitter (@Ooster 
poorter). Dat is leuk. 
Naast de vertrouwde gedrukte 
versie van de Oosterpoorter 
proberen we u ook tussentijds 
zoveel mogelijk op de hoogte 
te houden van de ontwikke-
lingen in onze buurt.
Naast het lezen van de laatste 
nieuwtjes uit de buurt kunt u 
ons via Twitter ook opmerk-
zaam maken op zaken die hier 
spelen. Vinden wij ook leuk! 
Twitter is een mooie manier om 
meer met onze lezers in con-
tact te komen, dus volg
ons op @Oosterpoorter. 
Wij volgen terug.

Het nieuwe seizoen is 
weer begonnen, met veel 
nieuwe en natuurlijk veel 
vertrouwde activiteiten. 
Voor meer informatie zie 
ons programmaboekje of 

de website: 
www.poortershoes.nl

Het Poortershoes is op 
zoek naar een vrijwilliger 
voor de balie. Er is een 
vrijwilligersvergoeding 
beschikbaar. Voor meer 
informatie over de werk-
zaamheden en tijden bel 

ons en vraag naar
Menno van Dijk.
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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 
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Buurtparkje De Zon bij 
de Linie

Ongeveer anderhalf jaar 
geleden staken een paar 
bewoners van de Linie de 
koppen bij elkaar. Eén van 
hen had bij de gemeente 
geïnformeerd of het mogelijk 
was iets leuks te gaan doen 
met (een deel van) het terrein 
achter de Linie, aan het water. 
Een speelse invulling voor 
jong en oud van de Linie, 
dat was de bedoeling en dat 
is helemaal gelukt. Ruurd 
de Boer, buurtbewoner en 
ontwerper, is een van de 
initiatiefnemers en hij vertelt 
dat de gemeente al snel 
positief reageerde. Voor het 
ontwerp en de uitvoering 
van de plannen kwam regel-
matig een enthousiaste 
landschapsarchitect van ROEZ 
bij de overleggen zitten. Een 
stagiaire van de gemeente 
ondersteunde en coördineerde
het geheel. In eerste instantie 
betrof het een tijdelijke invul-
ling. Dit werd gaandeweg 
veranderd naar een definitieve 
invulling, tot blijdschap van de 
Liniebewoners. De gemeente 
zorgde voor het bijbehorende 

budget om materiaal en werk-
zaamheden van te betalen.

Hergebruik
In verschillende werkgroepen 
werden de plannen verder 
uitgewerkt waarbij rekening is 
gehouden met de wensen van 
de andere buurtbewoners. Er 
is inmiddels veel gerealiseerd, 
wie gaat kijken wordt verrast 
door de fantasievolle plek. 
Er is een grote heuvel met 
beplanting, een kleine heuvel
met kruipdoorbuis, een amfi-
theatertje aan het water en een 
trapveldje. Enkele grote bomen 
uit de regio zijn met een enor-
me kraan hier hergeplant, het
lijkt of ze er altijd hebben 
gestaan. De resten van een 
oude kademuur nodigen uit om 
lekker op te gaan zitten, net 
zoals de grappige bankjes van
oude boomstammen die hier 
gevonden zijn. Er is in dit pro-
ject zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van oorspronkelijke 
materialen die zijn gevonden 
op het terrein.

Van molen tot zonnewijzer
Voor de officiële opening van
het parkje worden de laatste
zaken afgemaakt; de picknick-
tafel en de zonnewijzer. Deze 

zijn ontworpen door Ruurd en 
twee andere buurtbewoners. 
Het idee voor de zonnewijzer 
kwam naar aanleiding van 
de naam van het parkje ‘De 
Zon’. Met deze naam wordt 
verwezen naar de eerste mo-
len onder Haren, de zaag-
molen de Zon aan het Win-
schoterdiep zuidzijde. Zoals 
bekend zijn ook andere stra-
ten in de Linie genoemd naar 
vroegere molens in dit gebied. 
Deze molen werd in 1754 in 
gebruik genomen door de
gebroeders G. en J. van 
Bruggen. Via het water werden 
boomstammen aangevoerd die 
in de molen door zaagramen 
tot planken werden gezaagd.

Tijd voor een feestje
De tijdsaanduiding van de 
zonnewijzer wordt aangegeven 
door rechtopstaande dekslo-
ven. Deze grote rechthoekige 
stenen versterkten de kade 
van het vroegere kanaaltje 
hier. Met behulp van de Zonne-
wijzerkring wordt de preciese 
hoek berekend en de plaatsing 
van de ruim 4 meter hoge 
zonnewijzer (de naald), zodat 
je straks echt kan zien hoe laat 
het is! De feestelijke opening 
vindt door wethouder Frank de 
Vries vindt binnenkort plaats.

Bijgaande illustratie is van het 
bureau dat het ontwerp van de 
zonnewijzer uitvoert.

AvdB
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Specialist op het gebied van het arbeidsrecht!

Advocatenkantoor BOJA
Oosterweg 62

9724 CK Groningen
Tel. 050-230 3551

info@advocatenkantoorboja.nl
www.advocatenkantoorboja.nllunchen 

vergaderen 
genieten

LUNCHCAFÉ

KOP OOSTERPOORT - GRIFFEWEG 4
9724 GG  GRONINGEN - WWW.SILOTODAY.NL  
OPEN : M A. T/M V R . 10.00 -17.00 u. TEL . 06-51208521

 de Witte Lelie

 
 inlijsten

 
en

 
verkoop

 
 

  

1 x per maand 
schilderworkshop

 Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 13–18 

zaterdag 13–17 uur 
Meeuwerderweg 122 

Tel. 050-3130226 

galerie en lijstenmakerij

 www.galerie-dewittelelie.nl

Meeuwerderweg 106 
050 – 3133497 

 
O.a. tapijt, vinyl, laminaat, 

gordijnen, zonwering 

 Voorheen de Komeet 
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Buurtzorg Team 
Rivierenbuurt in 
De Oosterpoort

Intensief hebben ze geklust 
aan de Oosterweg 44. Op 
donderdag 5 juli was het dan 
zover. Met een feestelijke o-
pening nam Buurtzorg Team 
Rivierenbuurt het pand officieel 
in gebruik. Het concept in een 
notendop: Buurtzorg is een
landelijke organisatie die be-
staat uit lokale zelfsturende 
teams van maximaal twaalf
medewerkers. Deze teams 
worden ondersteund door het 
hoofdkantoor in Almelo, maar 
organiseren in hun wijk geheel 
zelfstandig de verzorging en 
verpleging aan huis.

Ze kennen er het netwerk 
van zorgverleners zoals de 
huisarts of behandelend 
specialist en onderhouden er 
goede contacten mee. Indien 
nodig kunnen ze hen met of 
namens de klant inschakelen. 
Ook aanpalende zaken als de 
administratie, bereikbaarheid, 
dienstrooster en huisvesting 
regelen de teams zelf. Hierdoor 
ontstaat een kleinschaligheid 
die doet denken aan de tijd dat 
de wijkverpleegkundige op de
fiets door het dorp ging om 

haar cliënten te bezoeken.

Wijkverpleegkundige Hannah 
Oljans: “Onze Cliënten krijgen 
een eigen begeleider die ken-
nis heeft van ziektes, het ouder
worden, handicaps en alles 
wat daarbij komt kijken. Na-
tuurlijk vervangen wij elkaar 
soms, maar er komen slechts 
een beperkt aantal mensen 
bij de klant langs. Hierdoor 
hebben wij een goede band 
met onze cliënten en weten we 
wat er bij hen speelt. Dat deze 
persoonlijke benadering wordt
gewaardeerd, blijkt uit het en-
thousiasme van mevrouw Van 
der Werff, echtgenote van een
klant uit Helpman. Zij komt per-
soonlijk een bloemetje breng-
en om de medewerkers te feli-
citeren en succes te wensen.

Het team Rivierenbuurt 
bestaat uit negen vaste wijk-
verpleegkundigen en drie op-
roepkrachten. Zij vinden het 
heerlijk om als zelfstandig 
ondernemer te functioneren en 
vertellen met trots dat Buurt-
zorg vorig jaar is gekozen 
tot de beste werkgever van 
Nederland. Blijft over de vraag
waarom een team in De 
Oosterpoort ‘Team 
Rivierenbuurt’ heet. Hannah: 
“Het doel was om ons in de 
rivierenbuurt te vestigen. 
Vanuit een tijdelijke locatie in 
het Zuiderpark hebben we daar 
naar een pand gezocht, maar 
niet gevonden. Nu blijven we 
in De Oosterpoort, maar de 
naam Team Rivierenbuurt is 
inmiddels zo ingeburgerd dat 
we het maar zo laten”.

Buurtzorg is 24 uur per dag 
bereikbaar via tel. 06-13629960 of 
via www.buurtzorgnederland.com

Ellen Westerveld

v.l.n.r. Emma, Hannah, Heleen, 
Betsy(fysiotherapeute), Lobke, 
Chantal, Ann, Sibylle, Ingrid.
Niet op de foto maar ook lid van 
het team: Renée

IN MEMORIAM

Beste Oosterpoorters,

Onze tijd op deze aardkloot 
is niet onbeperkt. Helaas 
hebben wij afscheid moeten
nemen van Ibelo, die na een 
kort ziekbed op 23 augustus 
overleed. Hij was voor de 
bezoekers van de café’s ‘die 
Twee (Royal)’, ‘de Kleine 
Oosterpoort’ en ‘Merleyn’ 
geen onbekend gezicht. 
Bij onze biljartclub in café 
Merleyn stond hij bekend als 
‘d’Olle Grieze’.

De laatste tijd ging het 
fysiek wat minder, maar 
in zijn hoogtijdagen was 
hij de topper van de club. 
Niet alleen met de mooiste 
caramboles, maar ook met 
veel grappen en grollen. 
Nooit te beroerd om het 
vrouwelijk schoon een 
compliment te geven. Hij
was naast een levenswijze 
stemmingmaker, ook een 
begenadigd Tangodanser en
doorgewinterd klusser. Maar 
bovenal een warm mens.

Adieu Ibelo, 
de wereld is een stuk minder 

warm en kleurrijk zonder jou. 
We zullen je missen.

Namens biljartclub DHL 
(café Merleyn) Henk Koekoek
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Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen  
t 050 - 369 36 93 | groningen@le�er.nl | www.le�er.nl

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

le�er
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Hoe gaan we om met…

In de stad zijn in april dit jaar 
op 56 locaties in de stad meet-
kastjes geplaatst door de
Gemeenschappelijke Gezond-
heids Dienst (GGD) van de ge-
meente Groningen. Gedurende 
de vier zomermaanden heeft
de meetapparatuur in de kast-
jes gegevens over de tem-
peratuur en de luchtvochtigheid 
vastgelegd. Op de 56 locaties 
werden deze gegevens zowel 
binnen (woon- en slaapkamer) 
als buiten (kastje aan een 
lantaarnpaal) vastgelegd.

De GGD voert de metingen 
uit in samenwerking met de 
gemeente Arnhem die ook op 
een aantal plekken dezelfde 
gegevens registreert. Net als 
in Groningen gaat het daar-
bij steeds om metingen bij 
huishoudens met inwoners bo-
ven de 65 jaar. In de Ooster-
poort gaat het om een adres in
de Hendrikstraat en een in de 
Nieuwstad. Naast de metingen 
krijgen de inwoners ook vragen
voorgelegd over hoe ze met de
zomerse warmte omgaan. Bij-
voorbeeld door te ventileren, 
gordijnen te sluiten of een airco 
te plaatsen.

De resultaten van het onder-
zoek worden in de loop van 
volgend jaar verwacht. Dan 
komen we er zeker op terug.

GEMEENTENIEUWS

Peinzend staart ze uit het raam naar de groene weelde van het 
Zuiderpark en kijkt hoe langzaam de dag in de avond overgaat. 
Heerlijk nu de zomer is begonnen, de dagen weer langer zijn en 
de temperatuur ook ’s avonds nog prettig is. Hoe kun je de dag 

dan beter afsluiten met een mooi glas wijn en een sigaretje?

Maar ja, haar man is - op haar verzoek - gestopt. Van 30 sigaret-
ten naar 0 in 3 weken tijd. Kan ze het niet maken om nu opeens 
zelf een sigaretje in de tuin te gaan roken. Bovendien zijn er ook 

geen sigaretten in huis.

Nee, besluit ze, je kunt ook alleen dat glas wijn drinken en 
daarna lekker naar bed. Even later laat ze zich genietend in een 
tuinstoel zakken en mijmert een beetje voor zich uit. Verdorie, 
die sigaretten blijven maar in haar hoofd rond zeuren. Kordaat 
staat ze op, stopt wat geld in de kontzak van haar spijkerbroek 
en overlegt waar ze de sigaretten gaat kopen. De Coop is al 

gesloten, dan maar de dichtstbijzijnde kroeg, kan ze meteen het 
nuttige met het aangename verenigen. Van haar oud-collega, de 
vorige hoofdredacteur, heeft ze begrepen dat het contact tussen 
hem en de eigenaren van de kroeg met de twee poppetjes in het 
verleden niet altijd soepel verliep. “Een verdraaid bliksemse rode 

donder” noemde hij de waardin.

Diezelfde waardin en enkele stamgasten begroeten haar even 
later hartelijk, het blijft toch een beetje lastig om als vrouw alleen 

de kroeg in te stappen. Ze vraagt naar een age coin voor de
sigarettenautomaat. “Moet je ook iets drinken?” Perplex staart ze 
de dame aan, maar ze hervat zich snel: “Uiteraard, lekker, doe 
mij maar een biertje.” Nu het ijs gebroken is, trekt ze de stoute

schoenen aan en vraagt naar de reden waarom zij niet wil adver-
teren in de plaatselijke krant. Een waterval van woorden wordt 
over haar uitgestort en begrijpend knikt ze, onderwijl genietend 
van het ijskoude gouden vocht. “Maar, wou je geen sigaretten?” 
onderbreekt de waardin zichzelf. “Kom schat, gaan we even op 

het terras zitten, smaakt dat biertje nog lekkerder, kan ik ook effe 
een peukie doen en kunnen we het meteen over die advertentie 

hebben in dat krantje van jou.”

Een schoolvoorbeeld van een win-winsituatie: mooi weer, biertje, 
sigaretje en een nieuwe adverteerder op de koop toe.

xxxBoe

XXXBOE
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prent uit te geven. Liefhebbers 
kunnen hem via de Groninger 
Gezinsbode bestellen en doen 
dat in groten getale. Met de 
opbrengst kunnen wij een deel 
van onze exploitatiekosten 
dekken.”

Inspirerend
Dit jaar bestaat het GCG vijftig 
jaar. Het gaat goed met de 
werkplaats. Wekelijks maken 
er zo’n vijftig grafici gebruik 
van. Iedereen heeft een ander 
niveau en achtergrond. Dat 
maakt het een inspirerende 
ontmoetingsplek voor grafici, 
kunstenaars en cursisten.  Het 
jubileum wordt passend ge-
vierd met de uitgifte van twee 
speciale, officiële postzegels in 
oktober. Middels een wedstrijd 
heeft een vakjury en een jury 
van deelnemers de winnende 
ontwerpen bepaald. Hans: 
“Natuurlijk gaan we de zegels 
zelf voor onze correspondentie 
gebruiken, maar ze komen ook 
op eerstedagenveloppen. Kun-
stenaars die bij ons zijn aan-
gesloten hebben daarvoor een 
speciale stempel en envelop
ontworpen.”

In september beginnen de 
nieuwe cursussen weer. Wie 
eens binnen wil kijken is van 
harte welkom in het pand, of 
op de website 
http://www.grafischcentrumgro-
ningen.nl.

Ellen Westerveld

Vijftig jaar Grafisch Centrum Groningen

Velen van u zullen regelmatig langs het Grafisch Centrum 
Groningen lopen. Het centrum is sinds 1970 in de Warmoes-
straat gevestigd en viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. 
Hoog tijd dus, om er ook eens bij stil te staan.

Het Grafisch Centrum is een 
werkplaats voor etsen, typo-
grafie, lithografie, houtdruk en 
zeefdruk. Coördinator Hans 
Horn: “Specialistisch grafisch 
materiaal is duur en neemt 
vaak veel ruimte in beslag. 
Daarom willen kunstenaars het 
niet altijd zelf aanschaffen. Bij 
het Grafisch Centrum kunnen 
ze gebruik maken van persen, 
professionele zeefdruktafels, 
een zuurkast, letterkasten en 
een grote hoeveelheid inkten. 
Ook kunnen ze hier werken 
op apparatuur van historische 
waarde zoals de klassieke 
etspersen van Johan Dijkstra 
en Jan Altink. Naast de verhuur 
van ruimte en materiaal, orga-
niseert het Grafisch Centrum 
voor iedereen die geïnteres-
seerd is cursussen, workshops 
(o.a. op het gebied van het 
boekbinden), gespecialiseerde 
lezingen en scholenprojecten.”

De Ploeg
Het Grafisch Centrum is ont-
staan aan het begin van de 
jaren ‘60. Een aantal leden van 
De Ploeg, met name Johann 
Faber en Jan van der Baan, 
richtten een eigen grafische 
werkplaats op. Deels uit liefde 
voor de grafiek, deels vanuit de 

wens om gezamenlijk te kun-
nen werken. Het begon klein, 
met een Alauzet lithopers. Al 
snel werden daar zo’n beetje 
alle soorten persen en materi-
alen aan toegevoegd die een 
graficus zich maar kon wen-
sen. De banden met De Ploeg 
werden eind 1970 voorzichtig 
doorgesneden en het Grafisch 
Centrum werd een zelfstandige 
stichting. Naast de Ploegers uit 
de begintijd, kwamen er steeds 
meer kunstenaars uit een 
jongere generatie. Inmiddels 
bepalen deze nieuwe grafici 
het gezicht van het Grafisch 
Centrum.

Slemppartij
Er zijn er nog steeds goede 
contacten met De Ploeg. Eens 
per jaar, op Koppemaandag, 
wordt er een koppeprent van 
een lid van het kunstenaarscol-
lectief uitgegeven. Hans: “Het 
is een eeuwenoude traditie uit 
de tijd van de gildes. Op de 
eerste maandag na Driekonin-
gen kregen arbeiders nieuwe 
contracten en werd het nieuwe 
jaar gevierd. Dit feest liep vaak 
uit op een slemppartij. Het is 
dan ook niet voor niets dat de 
Engelsen die dag “lost mon-
day” noemen. Hier is het zelfs 

een tijd verboden 
geweest. Om het 
feest te bekostigen 
werd er een prent 
verkocht. Deze 
traditie zet het 
Grafisch Centrum 
voort door elk jaar 
op Koppemaan-
dag een Koppe-

Hans Horn bij een letterbak

De jubileumzegels
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Nieuws Zuidelijk 
Ringweg

In het hierna volgende pra-
ten we u graag bij over de 
stand van zaken rond de 
verbouwing van de zuide-
lijke ringweg. Het rijk, de 
provincie en stad willen, 
zoals bekend, de zuidelijke 
ringweg verbreden en onge-
lijkvloers maken. In de plaats 
van het Julianaplein komen 
onderdoorgangen en fly-
overs en de ringweg wordt 
verdiept aangelegd tussen 
de Hereweg en het Euro-
paplein. Voor de Oosterpoort 
betekent dit, dat de huidige 
verhoogde weg verdwijnt en 
een meter of vijf diep komt 
te liggen. Over de weg wor-
den ´deksels´ gebouwd. De 
barrière tussen Oosterpoort 
en de Linie verdwijnt en het 
Sterrebos wordt weer ver-
enigd. Er is ruim 650 miljoen 
euro beschikbaar.

De Stuurgroep Zuidelijke 
Ringweg Groningen is niet he-
lemaal tevreden met het plan 
dat ze eind 2011 presenteerde 
voor de verbetering van de zui-
delijke ringweg. Op een aantal 
wegen in het zuiden van de 
stad zou het te druk worden. 
In het plan zat een aansluiting 
van de A28 (de weg van en 
naar Assen) op de Vondel-
laan ongeveer ter hoogte van 
zwembad de Papiermolen, 
maar de Stuurgroep vindt dat 
die te veel verkeer aantrekt. 
Ook de aan te leggen paral-
lelwegen bij de Maaslaan en 
de Waterloolaan zouden veel 
te druk worden. De Stuur-
groep heeft er twee oplossin-
gen voor bedacht. Eerstens 
zal de kruising ‘gehalveerd’ 
worden. Alleen verkeer vanaf 
de A7 kan de Vondellaan op, 

verkeer vanuit Assen moet via 
de Van Ketwich Verschuurlaan.

Tunnel Helperzoom-
Europapark
Voor onze wijken is van belang 
dat de Stuurgroep als tweede 
maatregel de aanleg van een 
autotunnel voorstelt onder het 
spoor tussen het Europapark 
en de Helperzoom. Die tunnel 
komt waarschijnlijk ter hoogte 
van de Helper Brink. Het KCO, 
de winkeliersvereniging van de 
Oosterpoort heeft hiervan al 
gezegd dat ze zo’n onderdoor-
gang te ver naar het zuiden 
vindt liggen.

Fiets- of autotunnel?
De tunnel zou tevens een com-
pensatie zijn voor het verdwij-
nen van de spoorwegovergang 
bij de Esperantostraat. Wet-
houder Dekker heeft volgens 
Weening, voorzitter van het 
KCO, (mondeling) toegezegd 
dat er een ‘volwaardige auto-
verbinding’ komt ter vervanging 
van de huidige spoorwegover-
gang. Over de plek was ze 
echter minder duidelijk... De 
aanbesteding valt waarschijn-
lijk goedkoper uit dan de ge-
raamde 650 miljoen euro. De 
Stuurgroep wil met het over-
blijvende geld ondermeer een 
fietstunnel tussen Esperanto-
straat en Helperzoom/Water-

loolaan aanleggen. Zo gezien 
was (of is?) het dus helemaal 
niet zeker dat er ter plekke een 
fietstunnel komt! Laat staan 
een autotunnel. Andere extra’s 
zijn meer aansluitingen van de 
ringweg op het Europaplein en 
dieper onder het Oude Win-
schoterdiep door om (kleine) 
scheepvaart mogelijk te ma-
ken.

Milieueffectrapportage
Voorafgaand aan de bouw 
moet er een milieueffectrap-
portage plaatsvinden. Het doel 
is de effecten van de bouw 
op de omgeving te weten te 
komen en welke maatrege-
len nodig zijn om negatieve 
effecten tegen te gaan. Het 
resultaat is een Milieueffect-
rapport (MER). Onderwerpen 
die worden onderzocht zijn: 
‘bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid, externe veiligheid, geluid, 
luchtkwaliteit, natuur, water, 
bodem, cultuurhistorie en 
archeologie, ruimtelijke kwali-
teit en tijdelijke effecten tijdens 
de bouw.’ Het Milieueffectrap-
port is in september of oktober 
klaar. Dit wordt verwerkt in het 
Ontwerptracébesluit (OTB), dat 
de minister van Infrastructuur 
en Milieu volgens de planning 
in december 2012 neemt. Over 
het OTB en het MER wordt 

een inspraakperiode geor-
ganiseerd. Tegen de zomer 
van 2013, volgt het defini-
tieve Tracébesluit. Nadat het 
project is aanbesteed kan de 
uitvoering in 2015 beginnen. 
Vijf jaar later, in 2020, moet 
het klaar zijn.

Lucht en lawaai
Omwonenden willen dat er 
nu al gemeten wordt hoe het 
met de luchtverontreiniging 
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is gesteld. Een wens die ook 
eerder door de Actiegroep 
Tunnelvariant werd geuit. Maar 
de Stuurgroep wil de milieu-
rapportage afwachten. De 
bewoners voelen zich daarin 
ernstig tekortgedaan, omdat de 
luchtkwaliteit berekend wordt 
en niet gemeten. Het enige 
meetpunt in Groningen bij de 
Europaweg zegt volgens hen 
niks over de situatie bij het 
Julianaplein.

Brieven
De Stichting Leefbaarheid Zui-
delijke Ringweg heeft samen 
met alle omliggende
bewonersorganisaties in juli 
in een brief aan B&W gesteld 
dat ze vreest dat de wijken het 
kind van de rekening worden: 
‘Wij kunnen ons niet onttrek-
ken aan het beeld van een 
rijksoverheid die de A7/A28 
stroomlijnt, waarbij de leef-
baarheid van de omliggende 
woonwijken grotendeels wordt 
genegeerd’. De briefschrij-
vers vinden dat het rijk een 
te gemakkelijke en goedkope 
oplossing kiest en noemen als 
mogelijkheid een weg om het
zuiden van de stad, de eerder 
afgewezen zuidtangent. De 
gemeente heeft de brief nog 
dezelfde maand beantwoord. 

Zoals te verwachten was, 
zijn B&W het niet eens met de 
briefschrijvers. Sommige zaken 
zijn nog niet bekend, andere 
vallen mee. Maar het gemeen-
tebestuur erkent dat er op een 
aantal punten problemen zijn. 
Ook het KCO heeft onlangs al 
zijn bedenkingen over de plan-
nen geuit in een brief aan de 
Stuurgroep, zoals de al ge-
noemde onderdoorgang bij de 
Esperantostraat en de auto-
tunnel tussen Europapark en 
Helpman. Hierop is nog geen 
antwoord binnen.

Overkappen
Voor de vakantie meldde het 
Dagblad van het Noorden dat 
wethouder Dekker wil onder-
zoeken of overkappen van de 
weg mogelijk is. De Aktiegroep 
Tunnelvariant heeft die sugges-
tie al eens eerder gedaan, maar 
nu lijkt het erop dat het idee 
serieus wordt genomen. Zo’n 
overkapping van doorzichtig 
materiaal heeft veel voordelen 
boven een tunnel. Het is veili-
ger, goedkoper, en de kosten 

kunnen onder andere worden 
terug verdiend door er zonne-
panelen in te verwerken. Een 
van de pleitbezorgers van de 
zogenaamde overkapte duur-
zame weg is László Vákár. Hij 
werkt bij het ingenieursbureau 
Movares, die de overkapping 
van het station Sloterdijk in 
Amsterdam heeft ontworpen.

Politiek spel
Intussen heeft GroenLinks de 
zuidelijke ringweg ter discus-
sie gesteld. De gemeente 
moet drastisch bezuinigen en 
steeds meer partijen vinden 
de tram een te schrappen pro-
ject. Voor GroenLinks onver-
teerbaar, de partij staat vier-
kant achter de tram. Daarom 
een speldenprik van Groen-
Links? De gemeenteraad was 
het met deze prik niet eens en 
wil niet morrelen aan de ring-
weg. Overigens zou het niet 
doorgaan van de ombouw de 
stad weinig opleveren, omdat 
het meeste geld van het rijk 
komt.

WM

Vervolg
De volgende keer meer over de 
brief van de gemeente aan de 
stichting Leefbaarheid.
En over de bijeenkomsten die de 
Projectgroep Aanpak Ring Zuid, 
de dagelijkse uitvoerders van 
de Stuurgroep, regelmatig met 
omwoners en andere belang-
hebbenden houdt. Een volgende 
bijeenkomst is nog niet bekend. 
Tevens meer over de bereikbaar-
heid van de stad tijdens de bouw.

Zie voorts:
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://zuidelijkeringweg.nl/home/
actueel/open-brief-naar-college-
van-bw
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dé makelaar

voor u dus!

 voor 
de koper
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Ondernemen in Groningen:
Onderneem ’t is er voor en door ondernemers! Voor de ondernemers in de 
stad Groningen is er nu een makkelijke manier om te netwerken en kennis 
en informatie over ondernemen te vinden. Sinds vorig jaar kunnen ZZP’ers, 
studentondernemers, winkeliers en MKB-ers zich gratis aanmelden op 
www.ikonderneemhet.nl. Het platform is helemaal voor en door Groninger 
ondernemers. Niet alleen is het netwerken gratis en heel eenvoudig, het 

eigen bedrijf wordt ook meer zichtbaar voor mogelijke klanten en opdrachtgevers.

Ondernemers kunnen er bloggen, zelf hun activiteiten op de agenda plaatsen en zich aanmelden 
voor workshops of bijeenkomsten. Er is veel informatie te vinden over ondernemen in de 
stad. Onderneem ’t, het bureau dat het platform runt, kan ondernemers helpen met vragen 
of doorverwijzen naar de juiste personen die hen kunnen helpen. Er zijn experts online die 
ondernemers advies kunnen geven op uiteenlopende vlakken. Zo zijn er ook ambtenaren van de 
gemeente te vinden. Vragen rondom ondernemerschap of over uw onderneming kunt u er dus
eenvoudig kwijt.

WEBSTRUNEN

Nieuwe behandelvorm bij 
Fysiocentrum Hereweg: 

“Dry Needling”

‘Dry Needling’ is een nieuwe 
methode voor de behandeling 
van chronische pijn en stijf-
heid in spieren. Hiermee 
kunnen spierklachten 
sneller verminderen dan 
met andere behandelingen. 
Fysiotherapeut Jolijn Hiddema 
is officieel gecertificeerd 
voor deze nieuwe effectieve 
behandelvorm.

Gespannen spieren
Wanneer spieren langdurig te 
gespannen zijn, kunnen zich 
pijnlijke en verharde plekken 
vormen. Bij ‘dry needling’ prikt 
de fysiotherapeut gericht kleine 
naaldjes in de problematische 
spieren. Dat prikkelt deze spie-
ren om te gaan ontspannen. 
Fysiocentrum Hereweg kan 
Dry Needling toepassen voor 
allerlei soorten spierklachten 
en chronische klachten. Vaak 
is het een onderdeel van een
totaalaanpak samen met 
bijvoorbeeld oefeningen, 
massage etc.

Niet eng
Prikjes met naaldjes klinken 
misschien een beetje eng, 
maar dat is het niet. U voelt er 
niet zo veel van. Ook wordt er 
geen medicijn ingespoten. Het 
is de werking van het naaldje 
zelf, op een specifieke plek 
in de spier, die de pijn of de 
stijfheid helpt verminderen.

Onderdeel fysiotherapie
Dry needling is niet hetzelfde 
als acupunctuur, al is het er wel 
aan verwant. Het is géén alter-
natieve geneeswijze. Dry need-
ling is gewoon een onderdeel 
van het behandelpakket van de 
moderne fysiotherapiepraktijk. 
De zorgverzekering ver-
goedt het ook gewoon als 
fysiotherapie.

Contact
Wilt u meer weten? Fysiocentrum 
Hereweg. Hereweg 8, 
Tel. 3134636.
www.fysiocentrumhereweg.nl

ADVERTORIAL

Kennismakingsavond 
Rugscholing

Donderdag 13 september van 
19 tot 20 uur organiseert 

Fysiocentrum Hereweg een 
gratis Kennismakingsavond 

Rugscholing voor mensen met 
langdurige rugklachten.
Info en aanmeldingen: 

tel 3134636. en 
www.fysiocentrumhereweg.nl
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Website: www.copysystems.nl E-mail: info@copysystems.nl

Oosterweg 120, 9724 CM  Groningen

Tel. 050 - 318 78 40      

Onze openingstijden zijn:

maandag tot en met vrijdag: 

08.00 - 18.00 uur 

en zaterdag: 

10.00 - 17.00 uur

Maakt meer van uw werk

Studenten
Onder vertoon van een geldige 

studentenkaart krijg je 10% 

korting op kopiëren, printen en 

inbinden.

’s avonds nog de laatste hand 

gelegd aan een verslag/scriptie?

Je kunt een pdf mailen of kom 

vanaf 08.00 uur langs, zodat je 

werk direct wordt geprint en  

ingebonden.

printen

kopiëren

visitekaartjes

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingen

flyers

rapportage

verslagen

inbinden

lamineren

scannen

Gewoon in je eigen buurt

Otto's Bikeworld

Ook voor de reparatie van uw elektrische fiets

Oosterweg 27
9724 CA Groningen
tel. 050-2602627
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Meeuwen in de Meeuwen

Ze vliegen
In de lucht

De blauwe lucht
Ze vliegen naar het zuiden

Wit zijn ze en grijs
Ze eten vis en hamburgers

Die liggen op de grond
Ze vliegen in de Meeuwen

Door de Meeuwen
Naar de Linie

Vliegen meeuwen
Naar de Meeuwen

Langs het kanaal
Langs vaarboten

En op het dak
De meeuwen uit de Meeuwen

Lotte & Marit

OOSTERKIDZZZ

Sportdag van De Meeuwen 
op 30 juni 2012
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Het Kleine Meisje en het 
Grote Rode Hek

Het was zo rond 1950, het 
meisje was een jaar of negen. 
Ze heette Maatje en woonde 
met haar ouders, haar grotere 
zus en een veel jonger broertje 
in de Gelkingestraat, vlakbij de 
Grote Markt. Haar vader was in 
de oorlog gewond geraakt en 
kon niet meer goed werken. Hij 
was invalide geworden. Dus er 
was weinig geld.

Zowel de moeder als de 
beide zusjes moesten hard 
werken om genoeg geld te 
hebben voor eten en drinken 
en om de huur te kunnen 
betalen. Ze deden bijvoorbeeld 
borduurwerk, voor een 
fabriek die achteraan in de 
Oosterpoort stond. De fabriek 
van Reinier Muller.

Thuis borduren
In die fabriek werkten bijna 
600 mensen, veel zaten er 
achter een breimachine. Er 
werd ondergoed gemaakt en 
ook veel babykleertjes. Op 
die babykleertjes moesten 
figuurtjes worden geborduurd. 
En dat kon je ook gewoon 
thuis doen. Elke week werden 

er door mensen van die 
fabriek een paar grote jute 
zakken afgeleverd bij Maatje 
thuis. In die grote zakken 
zaten heel veel babytruitjes 
en borduurgaren. Dat garen 
moesten ze eerst uit elkaar 
halen (splijten) zodat het 
mooie dunne draadjes werden. 
Met die draadjes moesten ze 
dan figuurtjes, bijvoorbeeld 
eendjes, op die truitjes maken. 
Zo verdiende de familie van 
Maatje extra geld. Zowel 
overdag als ’s avonds waren 
moeder en de zussen aan het 
borduren. Moeder werkte ook 
’s nachts nog door.

Als er weer een stapel 
werk af was en door de 
fabrieksmensen was 
opgehaald, moest Maatje 
zaterdagsmorgens het geld 
ophalen, wat ze met het 
borduurwerk hadden verdiend. 
Dat vond ze nou beslist geen 
leuk werk. Jarenlang liep ze 
steeds dezelfde weg, eerst 
de Oosterpoortbrug over en 
dan doorlopen tot helemaal 
achteraan de Meeuwerderweg. 
En daar moest ze dan door 
het Grote Rode Toegangshek 
van de fabriek. Op het 
fabrieksterrein stond rechts 
een houten kiosk en daar 

moest ze het geld halen, bij de 
kassier.

Geen geld voor Maatje
Lange tijd gebeurde het, dat 
ze daarna niet gelijk naar huis 
mocht! Ze moest dan eerst 
nog iets anders doen. Ze liep 
dan over de Meeuwerderweg 
terug, het Trompbruggetje 
over, daarna de Steentilbrug 
over en dan kwam ze op het 
Damsterdiep. Daar was de 
winkel van Radio Hof, waar 
ze naar toe moest. Haar 
moeder had daar namelijk 
een radio gekocht, terwijl ze 
er nog niet genoeg geld voor 
gespaard had. Dus het was op 
afbetaling. Dat betekent, dat je 
steeds in gedeelten de radio 
gaat betalen, totdat het genoeg 
is. Dus al het geld dat Maatje 
van de fabriek ophaalde, 
moest ze daar weer afgeven. 
En dat nu, vond Maatje niet 
echt eerlijk! Ze had er zo veel 
werk voor gedaan, en ze kreeg 
er zelf niets voor. Maar zo ging 
dat vroeger.

Echt waar
Maatje is nu al 70 jaar en dit 
verhaal is echt gebeurd. Ze is 
een vriendin van mij en toen 
ik een keer tegen haar zei: 
“Zal ik je eens een mooi Rood 
Hek laten zien achteraan in 
de Oosterpoort, het is nog van 
een fabriek van vroeger”, zei 
ze: “Nee hoor, dat hek hoef ik 
echt niet te zien!”

De kinderen van de 
Oosterpoort vinden het Rode 
Hek in de Kwintlaan best leuk, 
want als je daar NU doorheen 
loopt, kun je daarachter lekker 
gaan spelen…

Catharina
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Crypto de Luxe 3 And the winner is…

Onze oproep in het vorige nummer 
van De Oosterpoorter heeft gelukkig 
de nodige respons opgeleverd. Om 
te zeggen dat u ons overspoelde met
inzendingen zou overdreven zijn 
maar de eerste vijf wijkbewoners zijn
 over de brug. Nu u nog! De winna-
res van Crypto de Luxe nr. 2 is 
Linnet Deen, woonachtig aan de 
Oosterweg. Van harte gefeliciteerd! 
Voor deze aflevering gelden dezelf-
de spelregels als de vorige keer. Dus 
ook als u de puzzel niet helemaal
heeft kunnen invullen mag u uw 
oplossing inzenden. U kunt de oplos-
sing t/m vrijdag 5 oktober opsturen 
naar: redactie Oosterpoorter, Maurits-
straat 1, 9724 BH, Groningen o.v.v. 
Crypto de Luxe nr. 3, of mailen naar
oosterpoorter@gmail.com. De win-
naar krijgt een waardebon ter waarde 
van 15 euro, beschikbaar gesteld en 
te besteden bij Yvonne’s Drogisterij & 
Parfumerie, Meeuwerderweg 108.

Horizontaal

  2. ‘Eerst een broodje’ zei de Groninger schilder en zette vervolgens een 
      scherpe tijd neer. (4+6)
  7. Verbindingsdienst. (4)
  9. Servicepunt. (3)
10. Muziekcafé? (8)
11. Kort naschrift. (2)
13. Kan je hier met een bal naar de volgende verdieping? (11)
14. Vliegtuigpersoneel bij een voetbalwedstrijd. (8)
15. Drive-in discotheek. (2+3)
16. Voor jong en oud. (2)
18. De geur van gier. (9)
19. Eentonige zangeres. (2)
20. Groninger boer die kuipt of manden maakt. (6)
21. Raad een noot! (3)
22. Hierdoor voelt een Vlaming zich aangesproken. (2)
23. Vervolg op 19. (2)
24. De schrijver leeft, dat klopt. (1+4)
28. De berg maakt veel kabaal. (4)
29. In Eelde moet je langer doorwerken. (14)

Verticaal

  1. Ze geven toe dat het allemaal projectie is. (7)
  3. Tegen het Heilige Land? Dat is wel erg zwart-wit. (12)
  4. Blikvanger. (14)
  5. Het raadslid en de wethouder willen openbaar vervoer naar Londens 
      model. (12)
  6. Wat een gekibbel! Zo moeilijk is dat stuk land toch niet? (11)
  8. Peilt de stemmingen, ook nu de verkiezingen al achter de rug zijn. (10)
12. Dat je niet op Henk kon stemmen is toch geen reden om hem hier een   
      klap te verkopen?(11)

17. Betalingen die iets opleveren. (5)
21. Het is een kleine wereld. (5)
22. De man van Yvonne moet hoog
      nodig een tukje doen. (5)
25. Leegloop. (3)
26. Hofkleding. (4)
27. Zoete loge. (4)
28. Van de dam is het onbeheers-
      baar. (3)

Oplossing crypto 2

Horizontaal
6. Autovrij 7. Boudoir 8. Koe 
9. Kroon 11. Robben 13. Ek 
14. Nok 15. Naloper 16. Doelman
17. Stout 18. De Meeuwen 
20. Her 22. Gek 23. Overeenkomen 25. 
Zijden draad 26. Clip

Verticaal
1. Stook 2. Avondspits 3. Kijkvoer 4. Dub-
bele Nelson 5. Polen 
7. Bereid 10. Redactie 
12.Notabelen 18. Dateert 
19. Maandag 20. Hanze 21. Rood 22. 
Geel 24. Eend 26. Co 27. Is

De trekking van de vorige 
winnaar door Rienk Weening.
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Het gezelligste cafe           
   Van Groningen 
 
    
  
Vanaf 16.00 open  (maandags gesloten) 

Mauritsdwarsstraat 29 / Oosterweg 

tel: 06-13146610 

Gretha & Siert  
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Buurtoverleg 

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1

20.00 uur

Maandag 29 oktober
buurtoverleg@gmail.com

Een verslag van de vorige verga-
dering vindt u elders in dit blad.

Telefoon

Alarmnummer 112
Borgmanschool 3128674
Speeltuin 3124585
Poortershoes 3131141
Politie / Wijkagent 0900 8844
Milieudienst 3671000
Meldpunt Overlast 5875885
Meldpunt Stadsbeheer 3678910
Zorgloket 3674200
Sozawe 3675000
Huisartsen
- Filius 3128739
- Dijkman-Hanke 3128216
- Niewold 3134102
- Huisartsenpost 0900 9229
Apotheek Oosterpoort 3121030

Kroeg van Klaas juni 2012

Vrijdag 14 sept. 2012
ANTOINETTE HAAST
Cd presentatie

Zaterdag 15 sept. 2012
EVENING ARCHITECT
voorprogramma
SUNDAY IN JUNE
pop

Donderdag 20 sept. 2012
SONGS & WHISPERS
GERARD STARKIE (UK)
PATRICK DUFF (UK)
aanvang 22.00 uur

Zaterdag 22 sept. 2012
TAG
pop

Zaterdag 29 sept. 2012
DASEY & THE JITTERBUGS
popAanvangstijd livemuziek: 
22.30 uur
Gratis entree

Aanvangstijd livemuziek: 22.30 
uur (tenzij anders wordt aangege-
ven)
Gratis entree

http://www.kroegvanklaas.nl
info@kroegvanklaas.nl

Café Die2

zaterdag 6 oktober
21.00 uur
Kevin Pare

Een optreden van Kevin staat 
garant voor een muzikale en brui-
sende show.
Boordevol energie trakteert hij 
het publiek op een onvergetelijk 
avondje uit, met nummers uit zijn 
eigen repertoire én eigen inter-
pretaties van de grootste Top40 
nummers van dit moment.

Het Eethuis van het Poortershoes 
is weer gestart en u bent elke 
dinsdag t/m donderdag welkom
tussen 17.30 en 19.30 uur voor 
een verse, warme maaltijd voor 
een zeer schappelijk prijsje.
Hoofdmaaltijd € 4,95, soep en 
toetje elk € 1,50.

Het weekmenu is vanaf de maan-
dag te vinden op onze website; 
www.poortershoes.nl

SERVICE

Speeltuinvereniging

Woensdagmiddag van 14.30-
16.00 uur kinderactiviteiten (niet-
leden €1,50):
19 sept. filmmiddag
3 okt. Kinderbingo

Iedere woensdag om 20.00 uur 
superbingo
Zaterdag 6 oktober 
van 19.00-20.30 uur kinderdisco

Schilderworkshop

Altijd al willen leren schilderen? 
Nu is er de kans!

Vanaf vrijdag 14 september 
worden er geregeld schilderwork-
shops georganiseerd bij galerie 

de Witte Lelie 
aan de Meeuwerderweg. 

De kosten bedragen €50 inclusief 
materiaal, koffie, thee en een

heerlijke lunch.

Informatie via www.galerie-dewit-
telelie.nl of via 050-3130226
Opgeven kan ook via 0595-
551526 of via gerdaonnes@

kpnplanet.nl

Pandomo gaat verhuizen

Sinds 1994 zijn wij gevestigd aan 
de Naberpassage 2 aan de Grote 
Markt te Groningen.
Na achttien jaar plezierig op deze 
locatie te hebben gewerkt, gaan 
wij plaatsmaken
voor het Groninger Forum. Vanaf 
30 juli a.s. verwelkomen wij u 
graag in onze nieuwe
woonwinkel aan de Griffeweg 81, 
9723 DT te Groningen.

Onze overige contactgegevens 
blijven ongewijzigd:
Telefoon: 050 853 37 33
E-mail: info@pandomo.nl
Website: www.pandomo.nl
Ons faxnummer komt te verval-
len.

Wij zien u graag aan de Griffe-
weg! De koffie staat klaar!
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