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Beste lezer,
Nog nooit hebben wij zoveel reacties gehad op de voorpaginafoto als de vorige keer. Jan bleek een zeer bekende verschijning in onze buurt. Velen waren benieuwd naar zijn verhaal,
maar konden het niet vinden in de krant. Dat klopt. De foto was
bedoeld als ‘zomaar’ een hoofd, zoals we dat wel vaker op de
voorpagina hebben geplaatst. Gemotiveerd door uw nieuwsgierigheid wilden we in deze uitgave alsnog een artikel over Jan
plaatsen. Toch zult u het ook nu niet vinden. Dat heeft alles te
maken met het feit dat de redactie van De Oosterpoorter bestaat
uit vrijwilligers. Liefdewerk oud papier, ook al is het dan mooi bedrukt. De leden van de redactie maken vol enthousiasme tijd vrij
voor De Oosterpoorter, maar soms hebben andere persoonlijke
verplichtingen nu eenmaal voorrang. Dan schiet een artikel er bij
in en moet u er nog even op wachten. Het artikel over Jan houdt
u dus tegoed, maar gelukkig valt er ook in deze Oosterpoorter
weer genoeg te lezen. Naar aanleiding van de plannen voor de
Herewegviaduct dook Carolina terug in de tijd, op zoek naar de
achtergronden van deze brug. Klaas ontdekte hoe een burger
klem kan komen te zitten tussen politie en wiethandel, Patricia
bezocht Dinner Served aan de Meeuwerderweg en kinderen uit
de Linie schreven een gedicht dat op groot formaat zeildoek in
buurtpark De Zon komt te hangen. Dat en nog veel meer vindt u
allemaal wél in deze Oosterpoorter. Wij wensen u veel leesplezier!
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BUURTNIEUWS
Werkzaamheden
Dijkstraat
Onlangs zijn de werkzaamheden aan de Dijkstraat begonnen als onderdeel van het
plan om het risico op wateroverlast te verminderen. Er
wordt een waterafvoerleiding
aangebracht in de Dijkstraat
vanaf de Meeuwerderweg naar
het Oude Winschoterdiep.
De werkzaamheden, die tot
december doorlopen, zullen
onvermijdelijk enige overlast
zorgen. Voor vragen of problemen kunnen bewoners terecht
bij dhr. J. de Ruiter, uitvoerder
van aannemer Roelofs Wegenbouw BV. Hij is op werkdagen
bereikbaar tussen 08:00 en
18:00 uur op nr. 06-13327965

GEMEENTENIEUWS
400 m ijsbaan Kardinge
geopend
Vanaf 6 oktober is de 400
meter baan van Kardinge weer
open. In oktober geldt een
kortingsactie waarbij iedereen
met z’n tweeën voor de prijs
van één persoon kan schaatsen. Daarnaast zijn er speciale
8-weekse cursussen voor beginners en gevorderden. In de
herfstvakantie worden bovendien intensieve spoedcursussen verzorgd door de schaatsschool van Kardinge. Nieuw dit
seizoen is de cursus recreatief
curling op maandagavond, de
seniorenochtend op dinsdag
en de ladies skate op woensdagochtend. Kijk voor meer
informatie op: www.kardinge.nl.

Parlementsverkiezingen september 2012

Maandag 1 oktober zaten
ongeveer 20.000 huishoudens
Uitslagen in de gemeente
Groningen van de afgelopen in Groningen tussen 10:00
drie Tweede Kamerverkiezin- en 12:00 uur plotseling zonder stroom. Het betrof vooral
gen: Het beeld van de onthuishoudens in het noorden en
wikkeling van de afgelopen
zuiden van de stad, waaronder
vier verkiezingen komt in de
gemeente over het algemeen de gehele Oosterpoort. De oorzaak van de storing was een
redelijk overeen met die in
explosie in een schakelstation
het land. De meest in het
oog springende uitzondering aan de Bornholmstraat, waarbij
is de VVD, die landelijk sterk twee monteurs gewond raakis gestegen, maar in Gronin- ten, waarvan een ernstig. Hij
gen veel minder. De PvdA is is met brandwonden naar het
ziekenhuis gebracht. Verkeersde grootste partij in de gelichten vielen uit, een brug
meente Groningen, gevolgd
die open stond kon niet meer
door de VVD en D66. De
dicht en bij winkels kon niet
11 kleinste partijen hebben
meer worden gepind. Enkele
samen niet meer dan 2,5%
bedrijven moesten tijdelijk hun
van de stemmen gekregen.
De PvdA is de grote winnaar deuren sluiten. Ook ontstond
er brand in het Noorderpoortin de gemeente Groningen
college aan de Pop Dijkemaen heeft bijna haar niveau
weg bij het overschakelen naar
van 2003 (38,9%) weer gede noodstroomvoorziening.
haald. De andere winnaars
Gelukkig hadden de meeste
zijn D66, de Partij van de
leerlingen en het personeel
Dieren en de VVD. Voornamelijk GroenLinks, maar ook het pand toen al verlaten. Hele
grote problemen bleven uit
de PVV en het CDA zijn de
omdat het op dat moment licht
verliezers. Meer gegevens
over de verkiezingen zijn ook was en de ochtendspits net
was afgelopen.
beschikbaar via het internet
www.os-groningen.nl.
Bron: Onderzoek en Statistiek Groningen

Uitslag tweede kamerverkiezingen
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Stroomstoring

Loslooproute honden
Honden moeten in Groningen overal aangelijnd worden
uitgelaten, behalve in de speciale losloopgebieden. Omdat
veel hondenbezitters het prettig vinden om ook eens een
langere wandeling met hun
onaangelijnde hond te maken,
start de gemeente samen met
de Vereniging Hondvriendelijk
Groningen een proef met een
speciale loslooproute in de wijk
Gravenburg. Deze proef duurt
tot 1 oktober 2013. Het idee
hierachter is dat iedereen, met
of zonder hond, de route moet
kunnen nemen zonder last van
elkaar te hebben. De hondenbezitters worden dan ook niet
van de plicht ontheven om de
hondenpoep op te ruimen. Momenteel wordt er nog gewerkt
aan het uitstippelen van een
proef in het Noorderplantsoen.
Eind 2013 wordt bepaald waar
de loslooproutes voor honden
definitief kunnen worden aangewezen.

Proef opening
gemeenteloket
Sinds 1 oktober loopt er een
proef van drie maanden
met langere openingstijden
van het gemeenteloket aan
de Kreupelstraat. De afdeling Publiekszaken is op
maandag dan ook open van
16:00 tot 19:00 uur. Dit geldt
alleen voor inwoners met
een afspraak (via internet te
maken), of mensen die een
aangevraagd document willen
ophalen (paspoort, indentiteitskaart, rijbewijs of Verklaring Omtrent Gedrag). Vanaf
1 januari 2013 zal het loket
alleen voor deze doelgroep
open zijn. Gedurende de test
blijft het loket op donderdagavond tussen 18:00 een 22:00
uur gewoon geopend voor
iedereen. Met de extra openstelling krijgt de middenstand
meer gelegenheid om de gemeente te bezoeken. Zij werken normaal gesproken namelijk altijd tijdens de huidige
openingsuren. De proef zal in
2013 worden geëvalueerd.

Sorry
In de vorige Oosterpoorter
plaatsten wij een bericht van
Frank Sciarone. De strekking
was dat het verweerde verkeersbord bij de afrit ringwegWinschoterdiep nog steeds niet
was vervangen. Het bericht
van Frank dateerde van 6 juni,
echter met ons hoofd nog in de
vakantiestemming hebben wij
het zonder te checken geplaatst
in de Oosterpoorter van september. Het bord blijkt op 11 juni
al te zijn vervangen.
Excuses Frank,
Excuses gemeente!

Burger klem tussen
politie en wiethandel
“Als je vermoedt dat er in
een woning bij je in de buurt
een wietplantage zit, meldt
het ons.” Dit is de boodschap die burgemeester
Rehwinkel recentelijk naar
buiten bracht naar aanleiding van een aantal letterlijk
in rook opgegane panden
in de Oosterpoort. Branden
veroorzaakt door ondeugdelijke aangelegde hennepplantages in de bewuste
woningen.

Het is duidelijk dat de vaak
amateuristisch aangelegde
kwekerijen een groot gevaar
voor de volksgezondheid
vormen. Een en ander verontruste de burgemeester
in die mate dat hij iedereen
opriep zich te melden indien
“...er vermoedens waren dat
ergens in een pand of woning dergelijke activiteiten
plaatsvinden.” Met daarbij de
vermelding dat “..geen enkele
burger angst hoeft te hebben
dat die daarbij vermeld zal
worden als tipgever.”
-------------------------------------Ergens begin 2012 is A. het
zat. De penetrante wietgeur
die haar huis binnendringt en
de wetenschap dat de illegale
kwekerij in het pand naast
haar zorgt voor een onveilige
situatie doen haar besluiten
dat er iets moet gebeuren.
Tegelijkertijd heeft A. weinig
zin in een conflict met de
buren die hun groene vingers
voor iets anders aanwenden dan de
geraniumteelt. Zij neemt een
besluit en belt 0900-8844. Ze
vertelt de dienstdoende agent
omtrent haar vermoedens.
Ook vertelt ze uitgebreid over
haar dilemma: wel willen melden, maar verder geen zin in
confrontaties met de buren
die minder blij zullen zijn met
de openhartigheid van hun
buurvrouw.
De volgende dag rijdt A. over
de rondweg als haar mobiel
afgaat. Het is de politie. Of ze
niet officieel aangifte wil doen
van haar vermoedens. Het
antwoord blijft nee, maar A.
laat zich toch overhalen om
hierover in gesprek te gaan
met de politie. De agenten
stellen voor bij haar thuis af
te spreken. >>>>
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OOG VOOR DETAIL

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.

Erik Smidt
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Oosterweg 49
06-55580573
www.bouwallrounder.nl

langs politie en gemeentebestuur en waar ze nu, achteraf,
weinig mee opschiet. Wel wil
ze zich inzetten om een betere
voorlichting af te dwingen omtrent deze zaken. De toezegging dat “...geen enkele burger
angst hoeft te hebben dat die
genoemd zal worden als tipgever” klop dus niet, vindt A.
“Daar moeten politiek en politie
toch echt hun verantwoordelijkheid nemen.”

Een niet erg handig voorstel,
maar A. stemt toe. Ze neemt
de eerste de beste afslag en
rijdt terug naar huis. Volgens
A. staan daar drie politieauto’s
haar al op te wachten.
Een agent begroet haar op
straat: “Oh, u had gebeld”.
Eenmaal binnen benadrukt A.
nog eens dat ze geen
officiële aanklacht wil indienen.
Via haar zolderraam klimmen
de agenten op het dak van de
buren. Deze inspectie sterkt de
agenten in het vermoeden dat
daaronder daadwerkelijk sprake is van een wietplantage.

onhoudbaar is geworden.
Een oplossing wordt gevonden in een tijdelijke woning,
maar in de relatieve rust groeit
de verontwaardiging bij A.
omtrent het verloop van de
gebeurtenissen. Als burgemeester Rehwinkel naar voren
treedt met het verzoek illegale
kwekerijen in woonhuizen te
melden, waarbij burgers “geen
angst hoefden te hebben dat
ze genoemd zouden worden
als tipgever” is de maat vol.

A. gaat verhaal halen op het
stadhuis en het politiebureau.
“Burgers worden onvoldoende
voorgelicht omtrent de risico’s
Kort daarna wordt de plandie zij lopen als ze criminele
tage ontmanteld en begint de
nachtmerrie voor A. Haar naam feiten bij de politie melden”,
zegt A. Het gaat haar niet om
wordt ondanks het feit dat ze
genoegdoening voor zichzelf,
dat absoluut niet wil vermeldt
zo betoogt ze:“Maar ik zie dit
in het proces verbaal. Dit
als een maatschappelijk promaakt het voor de voormalige
bleem dat moet worden opgetelers niet al te ingewikkeld
lost.” De enige manier om niet
vast te stellen wie de politie
bij een dergelijke zaak betrokop hun spoor heeft gezet. A.
ken te raken, is een melding
voelt de aandacht toch al op
doen via 'Meld Misdaad Anozich gevestigd door het overdadige optreden van de politie niem'. In alle ander gevallen
wordt je naam en adres ver(drie auto’s voor de deur) bij
meld in het proces verbaal en
de eerste afspraak. Intimidaandere stukken. De (advocaat
tie en bedreigingen zijn het
van de) verdachte kan al deze
gevolg. A. slaapt ondertussen
met hamers naast haar bed en stukken inzien. Kennis die
A. opdoet tijdens haar ronde
realiseert zich dat de situatie

In het volgende nummer van
de Oosterpoorter een reactie
van burgemeester en politie.
Klaas Kloosterman

Leuke gezinnen gezocht
Ongeveer twee jaar geleden
stond er een interview met
buurtbewoonster Sigrid Loonstra in de Oosterpoorter. Sigrid
was op dat moment bezig met
het opzetten van een nieuw en
uniek project; het vinden van
gastgezinnen voor de kinderen
die tijdelijk of permanent bij Accare in Smilde woonden.
Wat er aan vooraf ging
Kinderen hebben zorg nodig,
maar soms kunnen ouders
deze zorg, tijdelijk, niet bieden.
In zulke gevallen worden kinderen voor kortere of langere
tijd uit huis en in één van de
instellingen van Accare geplaatst. Op deze manier wordt
de ouders en het kind een
adempauze gegund.
Het viel Sigrid op een gegeven moment op dat vooral de
kinderen die zeven dagen per
week en voor langere tijd in
de instelling wonen, ‘geïnstitutioneerd’ raken. Voor deze
kinderen zou het mooi zijn
om af en toe in een gezin te
mogen ‘meedraaien’; samen
7
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Advocatenkantoor BOJA
Oosterweg 62
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Tel. 050-230 3551
info@advocatenkantoorboja.nl
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Voorheen de Komeet

Bij ons kunt u terecht voor:
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boodschappen doen, samen
eten of samen een spelletje
doen. Deze kinderen hebben
geen behoefte aan een nieuwe
ouder, die hebben ze veelal
al, maar wel hebben zij grote
behoefte aan een stressvrije
en ‘normale’ situatie waarin zij
weer gewoon kind mogen zijn.

aard, ook informatie verstrekt.
Zo gauw er meerdere gezinnen
geïnteresseerd zijn wordt een
Informatieavond georganiseerd
bij Accare Smilde. Afgezien
daarvan vinden ook twee keer
per jaar themabijeenkomsten
plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op bepaalde stoornissen
Twee jaar later
of hoe je emotioneel omgaat
Enthousiast vertelt Sigrid dat
met een kind, of dat een kind
het project heel succesvol is:
van het ene op het andere
inmiddels hebben zich zo’n 20 moment niet meer komt en wat
gastgezinnen gemeld waarvan daarvan de oorzaken kunnen
er ca. 15 voorzien zijn. De
zijn. Het is ook goed te weten
opvang uit zich in heel verschil- dat Accare 24 uur per dag, 7
lende vormen: zo zijn er gezin- dagen per week bereikbaar is
nen die een kind één dag per
voor de gastgezinnen.
week ophalen, anderen doen
dat één keer per maand, bij
ADVERTORIAL
weer andere gezinnen is het
contact zo intensief en goed
Fysiocentrum Hereweg:
dat het kind blijft slapen maar
allround praktijk in de Oosterer is ook een mevrouw die iepoort
dere week komt en met steeds
een ander kind koekjes gaat
Fysiocentrum Hereweg zit al
bakken of gaat knutselen.
tientallen jaren op de begane
grond van de hoge flat bij het
Een heel andere ‘spin-off’ zijn
spoorviaduct van de Hereweg.
de crisisgastgezinnen. In deze Op de koffie bij Eric Beck en
gezinnen worden kinderen
zijn collega’s Jean-Luc Beuker
maximaal vier weken geen Jolijn Hiddema.
plaatst. Op deze manier hoeft
het kind namelijk niet uit huis
Rug, nek en vaatklachten
geplaatst te worden. Dit blijkt
Eric Beck heeft de praktijk
zo goed te werken dat er grote destijds overgenomen: “Wat ik
behoefte is aan gezinnen die
mooi vind aan de Oosterpoort
deze tijdelijke opvang kunnen
is het gemoedelijke. De inforbieden.
mele sfeer. Onze praktijk past
in de buurt. Wij zijn kleinschaHoe werkt het eigenlijk
lig. Voor ons zijn de patiënten
Personen of gezinnen die gegeen dossier, we kennen ze
ïnteresseerd zijn geraakt door
persoonlijk. Wij zijn heel prohet bovenstaande verhaal kun- fessioneel maar nemen ook tijd
nen contact opnemen met Sigrid Loonstra of Bert Staal via
telefoonnummer 06-50747185.
Je wordt dan uitgenodigd voor
een screeningsgesprek; er
wordt gekeken naar je gezin
en hierover worden vragen
gesteld maar er wordt, uiter-

voor een praatje. Onze patiënten vinden het fijn dat ze niet
steeds met wisselende gezichten te maken krijgen zoals in
de grote praktijken.” Jean-Luc
Beuker vult aan: “Wij gaan
voor de inhoud. Dat snelle,
commerciële past niet bij ons.
Wij zijn een allround praktijk.
Maar we hebben speciale deskundigheid op het gebied van
rug- en nekklachten en vaatproblemen, (etalagebenen).
Daarvoor worden ook mensen
van buiten de Oosterpoort naar
ons toe verwezen.”
Snel hulp bij pijn
Opvallend is dat mensen met
pijnklachten bij Fysiocentrum
Hereweg altijd binnen anderhalve werkdag geholpen worden. Jolijn Hiddema: “Pijn is zo
vervelend voor mensen. Dan
moet je geen wachttijden hebben.
Fysiofitness
Tijdens ons gesprek zijn er
verschillende mensen aan het
sporten op allerlei apparaten
met allemaal hun eigen doel,
denk hierbij aan blessures, afvallen of revalidatie. Jean-Luc
lacht: “Ja, dit zaaltje is nieuw.
Wekelijks komen er al meer
dan 60 mensen bij ons fysiofitnessen. In kleine groepjes en
onder begeleiding. Dat is echt
een succesnummer.”
Contact
Tel 050 – 3134636
www.fysiocentrumhereweg.nl

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

10

Ingezonden

XXXBOE
Hufter
Hufterigheid. Hufters. De kranten staan er vol van en de monden
stromen er van over. Iedereen is het met elkaar eens dat “de
maatschappij” verhufterd.
Maar als iedereen dat vindt, wie zijn dan de hufters?
Of is dat heel subjectief? Wat de een een hufter-daad vindt, daar
haalt de ander zijn schouders over op.
Als je je hond op de stoep laat poepen en je ruimt het niet op,
dan is iedereen het er over eens dat die hondenbezitter een
hufter is. Maar diezelfde hondenbezitter vindt de ouders van de
Borgmanschool misschien wel hufters omdat ze de hele stoep
bij ingang aan de Warmoesstraat vol parkeren met hun fietsen
zodat hij niet eens over de stoep kan lopen met zijn hond maar
moet uitwijken naar de straat. Alwaar hij om de schots en scheef
geparkeerde auto’s van weer andere ouders, die de kroost met
de auto naar school brengen, heen moet laveren.
Zo mijmert hij er op los als hij zoonlief naar zijn klas heeft gebracht en nu op zijn fiets stapt. Volledig in zijn gedachten opgaand, zet hij zijn voet op de trapper als een auto piepend voor
hem tot stilstand komt. De deur zwaait open en tegen zijn voorband aan. Hij kan geen kant op.
Als het een strip was geweest had je de stoomwolken uit zijn
oren zien komen. Hij haalt diep adem, opent zijn mond om de
desbetreffende ouder eens even haarfijn uit te leggen dat dat
wel heel erg hufterig is. Maar dan bedenkt hij dat een ordinaire
scheldpartij ook wel erg hufterig is. Dus sluit hij zijn mond, perst
zijn lippen op elkaar, zend in gedachten een grote bos bloemen
naar de haastige ouder-in-de-auto en wacht geduldig tot de auto
weer vlotjes optrekt.
Wat zal zijn vrouw trots op hem zijn als hij zijn anti-hufterige reactie in geuren en kleuren vanavond aan haar vertelt.
xxxBoe

Beste redactie,
Graag vraag ik uw aandacht
voor het volgende:
Vandaag, zaterdag 29 september, liep ik rond 17.30 op
de stoep van de Blekerslaan.
Twee fietsers, zo te zien vader
en zoon, kwamen mij gezellig
keuvelend, rijdend op de stoep
dus, tegemoet. Er was geen
enkele reden om daar te fietsen;
er was geen enkele blokkade op
de straat te bekennen. In dergelijke situaties ga ik om het vege
lijf te redden meestal maar gauw
opzij, maar deze keer was ik het
ZAT. Ik dacht: 'ik ga NIET opzij.'
Toen we elkaar dicht genaderd
waren, zei de 'vader'(?) tegen
zijn 'zoon'(?): “ga even achter
me fietsen.” Ik heb ze nageroepen dat dit de STOEP was en
dat je daar NIET mag fietsen.
Uiteraard kreeg ik geen antwoord. Ik had er spijt van dat ik
niet met gespreide armen voor
ze ben gaan staan…. Dit is toch
BELACHELIJK? Als er op zo'n
moment iemand de huisdeur
uitstapt, wordt hij/zij gewoon van
de sokken gereden. Je moet als
je de voordeur opendoet, eerst
links en rechts kijken of er niet
een idioot langs je deur rijdt. Dit
is één voorbeeld uit honderden,
wellicht wel duizenden. Je bent
als voetganger je leven niet zeker, en dat geldt uiteraard niet alleen voor deze straat, maar voor
de hele wijk en de hele stad. De
Meeuwerderweg is ook levensgevaarlijk; je stapt een winkel uit
en je wordt zowat van de sokken
gereden. Daarom mijn dringende oproep: Beste fietsers, doe
normaal! Rijd niet op de stoep!
Breng jezelf en anderen niet in
gevaar!
Magda Bootsma
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Vervanging Herewegviaduct:
lengte, breedte, hoogte
Het Herewegviaduct is aan vervanging toe. Hoewel de brug een
monumentale waarde heeft is het niet haalbaar om hem te renoveren.
Door ouderdom en verkeersbelasting is de brug ondertussen in een
slechte staat en kan hij nog maximaal 5 jaar mee. Bij renovatie moeten
grote delen worden vervangen. De nieuwe delen zouden dan aan de
huidige wetgeving moeten voldoen en dat blijkt helaas niet haalbaar.
Daarbij komt dat ProRail het spoor in de toekomst wil uitbreiden naar 4
rails, waarbij de overspanning moet worden vergroot en de brug moet
worden verhoogd. De beperkte beschikbare ruimte vormt hierbij een
groot probleem.
Bij de vervanging van de brug is
de gemeente in grote mate afhankelijk van ProRail. Omdat de brug
over het spoor gaat, hebben zij
het wettelijke recht om de vervanging op kosten én risico van
de gemeente uit te voeren. Het
nieuwe viaduct moet vooral duurzaam worden. Het is de bedoeling
dat het minimaal 100 jaar mee
kan. De kosten van het project
worden geschat op zo’n 20 tot
30 miljoen euro. Eind 2011 is de
gemeente een verkenningstraject
gestart om de mogelijkheden in
kaart te brengen. Daarbij worden
4 varianten bestudeerd:
Variant 1: Een minimale verhoging van de brug (50 cm) waarbij
de huidige situatie zoveel mogelijk
blijft bestaan. Door het gebruik
van middenpijlers kan de constructiedikte verlaagd worden.
ProRail is hier echter geen voor-
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stander van. Deze optie heeft ook
als nadeel dat de verkeerssituatie
niet wordt verbeterd, terwijl de
verkeersdruk waarschijnlijk wel
toeneemt. De weg blijft bestaan
uit twee rijbanen met aan weerszijden een fietspad. Door de
verhoging van de brug zou de helling voor fietsers steiler worden.
De consequentie hiervan is dat
de overgang tussen steil en vlak
ongemakkelijker en gevaarlijker
wordt. Voordeel van deze optie
is dat het aanzicht van de brug
zoveel mogelijk in stand blijft.
Variant 2: Een verhoogde brug
waarbij de weg zoveel mogelijk
wordt verbreed en het hellingspercentage gelijk blijft. Het probleem
hierbij is dat de ruimte beperkt
wordt door de bebouwing aan
beide kanten. De ruimte tussen
de brug en de huizen is nu eigenlijk al te klein. Een eventuele

Hereweg rond 1930 Foto: Groninger Archieven

Scholtenskoepel
verbreding kan dan ook niet veel
meer dan twee meter zijn. Om
het hellingspercentage gelijk te
houden moet de brug worden
verlengd, waardoor de aansluitingen op de Rabenhauptstraat en
de Oude Stationsweg komen te
vervallen.
Variant 3: De fietspaden in beide
richtingen komen aan de oostkant van de rijbaan. Dit wordt ook
wel de asymmetrische variant
genoemd. Het voordeel hiervan
is dat er een aparte brug voor
fietsers kan worden aangelegd
om het hellingspercentage te beperken. Daarbij bevordert het de
verkeersveiligheid. Voor het autoverkeer kan de helling steiler zijn.
Het nadeel is dat de aansluiting
met de Rabenhauptstraat voor
fietsers dan komt te vervallen.
Variant 4: Ondertunneling. Deze
optie is eigenlijk niet realistisch
omdat het veel te duur is. Bovendien is er nog meer ruimte nodig
voor de in- en uitloop, waarbij
de tunnel zou moeten worden
verlengd tot voorbij de diepenring en de afslag naar het station
vervalt. Dit is niet wenselijk voor
de infrastructuur van de stad.
Het onderzoek richt zich dus
voornamelijk op de eerste drie
varianten. Een combinatie daarvan is natuurlijk ook mogelijk. Tijdens een informatiebijeenkomst
voor omwonenden in juni werden
bovendien nog een paar andere
opties voorgesteld: een fietstunnel én een autobrug of ondertunneling van het hele spoor in het
stationsgebied. Bij alle opties tot

nu toe is overigens ook rekening
gehouden met de komst van de
regiotram. Nu recentelijk is besloten dat dit plan waarschijnlijk niet
doorgaat, betekent dit één obstakel minder voor de aanleg van
een nieuw viaduct.
De bevindingen van de verkenningscommissie zullen naar
verwachtig in oktober worden
voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna zullen de opties in
samenwerking met ProRail verder
worden uitgewerkt. De uitvoering van het project moet in 2015
plaatsvinden.

Geschiedenis
Herewegviaduct
Het Herewegviaduct is het
oudste spoorviaduct van
Noord-Nederland. Gebouwd
rond 1868, toen de trein nog
een vrij exotisch vervoermiddel
was. Op zich is het een klein
wonder dat het anno 2012 nog
steeds bestaat. Het viaduct is
gebouwd als verbinding voor
voetgangers, mensen met karren en paard en wagen. Later
kwamen daar de paardentram,
elektrische tram, auto en bus
bij. En wie weet wat ons in de
toekomst nog te wachten staat.
Op 30 mei 1866 deed de eerste
trein Groningen aan toen het traject Groningen-Leeuwarden in gebruik werd genomen. De regering
had in de Spoorwegwet van 1860
bepaald dat er een aaneengesloten spoorwegnetwerk in Nederland moest worden aangelegd. Al
snel volgden dan ook andere trajecten; Groningen-Nieuweschans
in 1868 en Groningen-Zwolle in

1870. Omdat de Hereweg op dat
moment de belangrijkste zuidelijke toegangsweg naar de stad
was, ontstond rond die tijd de
noodzaak voor de bouw van een
viaduct. Dat men deze taak destijds zeer serieus nam, blijkt wel
uit de enorme stalen constructie
van de brug, die goed te zien is
als je er onderdoor fietst.
Tram
In 1880 werd de eerste lijn voor
de paardentram in Groningen
geïntroduceerd. Deze lijn liep
van het station via de Herestraat
en Ebbingestraat naar het Noorderplantsoen. Later werd de lijn
doorgetrokken over de Hereweg
ter hoogte van het Sterrenbos
en kwam dus ook over het Herewegviaduct. In 1910 werd de
paardentram vervangen door de
elektrische tram. Beide vervoersmiddelen waren trouwens verre
van comfortabel. Dit kwam vooral
door de slechte aanleg van de
rails, waarbij geen gebruik werd
gemaakt van dwarsbalken. Hierdoor waren verzakkingen aan de
orde van de dag en kon de tram
vaak niet verder. In 1949 werd de
tram dan ook definitief vervangen
voor de trolleybus en later de
gewone bus.
Bouma-onderdelen
Vanwege het toenemende verkeer was het viaduct in 1926
toe aan renovatie. Hierbij werd
de weg verbreed en de brug
verfraaid. De natuurstenen trappen en smeedijzeren hekwerken
werden aan de brug toegevoegd.
Deze waren ontworpen door de
bekende architect Siebe Jan
Bouma (1899-1959), die lid was
van het kustenaarscollectief de

Ploeg en veel affiniteit had met de
Amsterdamse School. Deze zogenaamde Bouma-onderdelen zijn
in 2010 bestempeld als gemeentelijk monument. De gemeente
streeft er dan ook naar om deze
delen te hergebruiken bij de
nieuwe brug, zodat de oorspronkelijke aanblik zoveel mogelijk
gehandhaafd blijft. Maar of dit in
het nieuwe ontwerp ook daadwerkelijk mogelijk is, moet nog worden afgewacht.
Scholtenskoepel
Behalve de monumentale waarde
van het viaduct zelf, wordt het ook
omringd door vele bijzondere gebouwen, zoals het theekoepeltje
op nr. 2 (1774) en het herenhuis
op nr. 4 (1860). Maar het meest in
het oog springende gebouw(tje) is
toch wel de theekoepel van W.A.
Scholten. Deze groot-industriëel
liet de koepel als buitenhuisje
bouwen in 1868, hetzelfde jaar
dus waarin de eerste spoorlijn
naar Nieuweschans in gebruik
werd genomen en het Herewegviaduct werd gebouwd. Omdat
de spoorlijn over zijn grond zou
gaan, sloot Scholten naar verluid
een aantrekkelijke deal met de
Spoorwegen; treinen moesten er
op zijn verzoek stoppen, zodat
hij op elk gewenst moment rechtstreeks naar zijn fabriek in Foxhol
kon reizen.
De Scholtenskoepel zal niet
verdwijnen, evenals de andere
bijzondere gebouwen langs het viaduct. Maar hoe het aanzicht van
het viaduct er over pakweg vijf
jaar uit zal zien, is voorlopig nog
even gissen.
CvdL
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Intiatiefgroep: Plannen
Ring moeten van tafel!

“Door de nieuwe plannen worden vijf van de zes doelstellingen van de ZRW niet gehaald.
Daarom moet wat ons betreft
De Stichting Leefomgeving
het huidige ZRW concept van
ZRW Groningen heeft de
tafel. Er moet naar betere
verkeersstromen door onze
alternatieven worden gebuurten in kaart gebracht. Ze
zocht. Wij vinden een glazen
staan op haar website http://
overkapping over de hele
zuidelijkeringweg.nl/. Ebel
ZRW een prachtig duurzaam
Glastra reageert namens de
alternatief voor een drukke
initiatiefgroep ‘Fijnstof en
verkeersweg dwars door
Lawaai ZRW Groningen’: “De
woonbuurten. Dit is veiliger
huidige Ringweg is een circuen goedkoper dan een tunnel.
latieweg waar al het verkeer
Alle fijnstof, lawaai en warmte
via op- en afritten de stad in
wordt opgevangen. Zo’n
en uit gaat. Hiervoor is hij ook
strook van 2x 3 banen kost €
bedoeld. Rond de ZRW wer60 miljoen per kilometer. Een
ken 90.000 mensen. Echter
tunnel onder het Sterrebos
met de nieuwe ZRW-plannen
is drie keer zo duur, minder
hebben de stad en provincie
een fundamentele ommezwaai veilig en levert veel minder
in het verkeersbeleid gemaakt. op. Wethouder Dekker baseert
zich op stukken waaruit zou
De verkeersknooppunten
blijken dat overkapping niet
waarmee verkeer de stad nu
mogelijk is. Wij hebben deze
in en uit gaat, worden doorsneden c.q. gestopt. Denk aan stukken opgevraagd bij ‘Projectgroep aanleg ZRW’. B&W
de op- en afritten Hereweg en
is gevallen. Nieuwe kansen,
Oosterpoort. Volgens de plannenmakers gaan hier elke dag nieuwe mogelijkheden! Stad
40.000 auto’s op en af. De ver- Groningen grijp deze kans.
Hiermee word je duurzaam en
keersdruk van buiten de stad
wordt nu de wijken ingedreven. doe je je eigen inwoners een
Wegen waar veel ruimte is, bij- zeer groot plezier. We zijn in
voorbeeld de Hereweg, worden gesprek met de politieke partijen. Deze gesprekken gaan
autoluw. Huidige stille straten
krijgen straks 10.000 auto’s per heel goed.
dag te verwerken. Denk aan de
Maaslaan, Waterloolaan, Vondellaan en de Helperbrink. Dat
kunnen die wegen ons inziens
niet aan. Het verkeer staat nu
al stil bij de Griffestraat. Ook
over de fietsers maken we ons
zorgen. Als zij veilig vanuit
de Wijert naar de stad willen,
zouden ze over een hele hoge
brug moeten fietsen! Tenslotte
is daar het probleem van de
fijnstof en het lawaai. Wij willen dat dit bij het Julianaplein
gemeten gaat worden. Met een
toestel en niet theoretisch”.

Vooral doordat we de verkeersstromen door de wijken
in kaart hebben gebracht.
Hierdoor zijn de onwenselijke
gevolgen van de nieuwe plannen duidelijk zichtbaar geworden”.
EWD
Het Ontwerp Tracébesluit wordt
gepresenteerd in december
2012. Meer informatie op
http://www.aanpakringzuid.nl/
http://zuidelijkeringweg.nl/
Doelstellingen ZRW
- zorgen voor een betere doorstroming op het hoofdwegennet;
* alleen hieraan wordt voldaan!
- zorgen voor een betere doorstroming op het onderliggend
wegennet;
- bijdragen aan betere bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen in de stad;
- beter worden ingepast in de
omgeving (ruimtelijke kwaliteit);
- de leefbaarheid rondom de
ringweg vergroten;
- veiliger worden.

De oprit naar de ringweg in De Oosterpoort. Foto: oogtv.nl
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dé makelaar
voor
de koper
voor u dus!
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WEBSTRUNEN
Groninganus
De website Groninganus is een weblog van
de voormalige hoofdredacteur van De Oosterpoorter, Harry Perton. De site bevat vooral
’s zomers veel foto’s van dorpsgezichten en
landschappen. Vaak bij mooi weer gemaakt
in Groningen en wijde omgeving. Het laatste
jaar besteedt hij veel aandacht aan natuur.
Want vlakbij zijn nieuwe woning in Hoogkerk stappen in de Onlanden de lepelaars,
roerdompen en zilverreigers rond. Wie Harry kent zal niet verbaasd zijn dat er ook veel aandacht wordt besteed aan museumstukken, monumenten, zeldzaamheden en antiquiteiten. Denk aan een opgekalefaterd
familiewapen in een kerk en de verlovingsfoto van zijn grootouders. Op de foto staat het opduwertje in het
Leeksterhoofddiep, dat ongelooflijk veel water verplaatst. Het beeldmateriaal is ’s winters gelardeerd met
veel kleine geschiedenissen uit de stad en wijdere omgeving, het laatste jaar met name over de omgeving
Peizerweg en Hoogkerk.
De naam van de site betekent in het latijn ‘hij die van Groningen komt’. Het heeft dus niets met een bepaalde uitgang te maken, zo bezweert Harry. Studenten werden als Groninganus ingeschreven naar hun
stadse herkomst. Daarnaast was Groninganus in de 18e eeuw een pseudoniem in verschillende weekblaadjes, die in den lande verschenen. De site Groninganus werd uit nood geboren. Op 23 augustus 2011
raakte Harry’s oude weblog Gelkinghe samen met een paar honderduizend andere weblogs in het ongerede. Dit gebeurde tijdens een mislukte ‘migratie’ door de provider. Dat bedrijf werkt sindsdien aan herstel,
maar dit gaat heel moeizaam. Harry wil graag terug naar zijn oude webstek, maar zolang de provider zijn
zaakjes nog niet voor elkaar heeft, houdt hij het liever bij Groninganus.
http://groninganus.wordpress.coM

COLUMN

GEEN BROOD, GEEN SPELEN

Nu de economische crisis steeds verder om zich heen slaat, Zuid Europa failliet dreigt te gaan en voedsel
onbetaalbaar wordt vanwege wereldwijde misoogsten, hoeven we waarschijnlijk niet eens tot 21 december
2012 te wachten voordat de wereld volgens de Maya’s vergaat. Dit zijn inderdaad geen prettige vooruitzichten, maar daar staat dan wel tegenover dat ons bij wijze van grande finale een prachtige sportzomer werd
beloofd. Die zou beginnen met het EK-voetbal. Tja, wat valt daar verder nog over te zeggen? De speciaal
voor de gelegenheid aangeschafte oranje tompouces waren nog niet eens opgegeten toen het Nederlands
elftal er al weer uitlag. De laatst overgebleven gebakjes met veel oranjebitter weggespoeld, maar echt leuk
is het niet meer geworden. Maar niet te lang getreurd. Kort na het voetbal begon de Tour de France en
hoewel het uitermate onwaarschijnlijk was dat een Nederlander de eindzege zou behalen, zouden ze toch
minimaal een aantal etappes moeten kunnen winnen. En dat zou ook ongetwijfeld gebeurd zijn, ware het
niet dat zowat de gehele RABO-ploeg kort na het passeren van de Franse grens massaal van de fiets viel.
Aan EPO, clenbuterol en bloeddoping geen gebrek, maar rechtop op de fiets blijven zitten en doortrappen
is blijkbaar teveel gevraagd. In dat opzicht zouden de wielrenners een voorbeeld
kunnen nemen aan studenten die straalbezopen en slingerend toch nog fietsend de
eindbestemming halen. En nog was de sportzomer niet voorbij. Op de Olympische
Spelen zou Nederland toch een plaats in de top-10 moeten kunnen halen. Nu wil
ik niets afdoen aan de individueel geleverde prestaties, maar het collectief heeft de
doelstelling niet gehaald. En tenslotte staat onze eigen FC ook nog ’s stevig in het
rechterrijtje en is Europees voetbal nog ver weg. Al met al zijn de beloften van een
prachtige sportzomer dus niet waargemaakt. Sport als inspiratiebron voor de jeugd
lijkt een illusie. Sterker nog, sommigen hebben uit pure frustratie hun sportschoenen
letterlijk aan de wilgen van de Maurits(dwars)straat gehangen. Zul je natuurlijk zien
dat de voorspelling van de Maya’s ook niet uitkomt.
Prettige kerstdagen!
Harm
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Maakt meer van uw werk

Gewoon in je eigen buurt
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.

Onze openingstijden zijn:
maandag tot en met vrijdag:
08.00 - 18.00 uur
en zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

printen
kopiëren
visitekaartjes
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingen
flyers
rapportage
verslagen
inbinden
lamineren
scannen

Oosterweg 120, 9724 CM Groningen
Tel. 050 - 318 78 40
Website: www.copysystems.nl E-mail: info@copysystems.nl
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OOSTERKIDZZZ
In de Zon

Onlangs schreven de kinderen uit de Linie in buurtpark de Zon
een gezamenlijk gedicht over de Zon en de zon olv Arjen Boswijk. Als het goed is gaat het gedicht op groot formaat zeildoek in
De Zon hangen.

We klimmen in de Zon
op zondag
de Zon is in de buur t
de zon is overal
hij is van iedereen
De Zon ons buurtpark in de Linie
je speelt er op het klimrek
en in de Zon speel ik
nooit alleen
de zon is overal
hij is van iedereen
Je ziet de zon
als je schommelt, op de glijbaan
als het licht is in de ruimte
wij zijn altijd in de Zon
de speeltuin van de wijk
de zon van niemand en van iedereen
De zon is van goud
zolang hij bestaat
hij draait om ons heen
en in de nacht schijnt de zon
op de maan
hij is van iedereen
Ik speel op zondag in de Zon
maar nooit alleen
want ik heb vrienden om me heen
altijd samen in de Zon
de zon slaapt nooit
hij is van iedereen
We klimmen in de Zon
een grote ster vol vuur
in het heelal
vlak naast de aarde
in de Zon
hij is van niemand en van iedereen
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Dinner Served
Het idee ontstond enige tijd
geleden; Bo Nijdam en zijn
vriendin keken op de site van
thuisbezorgd.nl op zoek naar
een maaltijd. Ze besloten om
saté te bestellen. Een half
uur later en € 30 armer werd
de saté van matige kwaliteit
bezorgd. Dit moest toch beter
kunnen, dachten beide.
Ze gingen er eens goed voor
zitten en behalve bovengenoemde saté bestond het
aanbod voornamelijk uit pizza,
Grieks en patat. Het idee voor
“gemakkelijk thuis eten met de
smaakvolle beleving van een
restaurant” was geboren.
In eerste instantie ging Nijdam
op zoek naar een ruimte om
zijn Nederlands-Mediterraanse
maaltijden te kunnen bereiden.
Theoretisch had het een pand
op een industrieterrein kunnen
worden. Maar toen viel zijn
oog op het hoekpand van voorheen de hypotheekmakelaar
aan de Meeuwerderweg en
de Albertstraat. De prachtige
kast in het pand deed hem
spontaan besluiten om tevens
een delicatessenwinkel erbij te
openen. Deze kast is inmiddels
gevuld met o.a. prachtige extra
vierge olijfolie, balsamico en
pasta van een biologische boer
in de Toscane.
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Op 9 september j.l. was Dinner Served een feit: “koken
met gevoel en service met
verstand”. Met 2 scooters toevallig maar zéér naar wens
- bestuurd door louter dames,
worden het “porck-rackje, de
canneloni, het zalmmootje
pesto, de bisque en, sinds
deze week op het menu, de
mosselen voor twee, thuisbezorgd. Het volledige menu van
louter vers bereide voorgerechten, soepen, hoofdgerechten
en nagerechten, maar ook
mooie wijnen, is te vinden op
www.dinner-served.nl of op
thuisbezorgd.nl
Daarnaast heeft Nijdam ook
een “plate van de week”:
vorige week een coque-au-vin,
deze week staan de mosselen
op het menu. Een complete
maaltijd tussen
de € 10 en €
13 om zelf af te
halen; tijdens
het wachten
kun je aan de
gezellige grote
tafel naast
het fornuis
plaatsnemen.
Voor € 1,50 kan
de maaltijd ook

worden bezorgd. Maar
mocht je toevallig net een
biertje aan het drinken zijn bij
Peter van café Merleyn, dan
serveert Bo de daghap ook
daar.
Van dinsdag tot en met zondag
is Dinner Served van 12 tot
22 uur geopend. Het is Nijdam niet ontgaan dat rond zijn
openingstijd veel mensen uit
de omringende kantoren op
de Meeuwerderweg lopen.
Speciaal voor deze mensen
biedt hij ook broodjes en croissantjes “to-go” aan.
Wij wensen Bo veel succes
met zijn nieuwe zaak, aan zijn
enthousiasme voor zijn producten en voor het publiek zal
het niet liggen.
Patricia Frijns

Foutje, bedankt...

Crypto de Luxe 4

Duizendmaal excuses, geachte cryptoliefhebbers. Uw toegewijde samensteller is de vorige keer vreselijk de fout
ingegaan. Om een niet nader te achterhalen reden is er een extra vakje in het
diagram geslopen waardoor (een gedeelte van) de puzzel onoplosbaar was
Dat verklaart mede het geringe aantal
inzendingen. Voor de goede orde: als
u in Crypto 3 het vakje waarin 11 staat
zwart maakt en in het vakje daarnaast
een verbindingsstreepje zet, heeft u
een min of meer correct diagram...
Maar, zoals
hier al eerder
gemeld is, een
niet helemaal
correct
ingevulde
puzzel dingt
ook mee naar
de prijs zodat we
gelukkig wel een winnaar hebben.
Yvonne ter Beke, woonachtig aan
het Winschoterdiep, is de gelukkige.
Gefeliciteerd!
Oplossing Crypto de Luxe 3
Horizontaal
2. Taco Mesdag 7. EHBO 9. Ace 10. Notenbar 11. PS 13. Trapveldjes 14.
Stewards 15. De Kar 16. AL 18. Meststank 19. Do 20. Koeman 21. Gis 22. Ge
23. Re 24. ’t Hart 28. Hoop 29. Baanverlenging
Verticaal
1. Beamers 3. Contrastrijk 4. Metaaldetector 5. Dubbeldekker 6. Geredekavel
8. Buienradar 12. Blekerslaan 17. Lonen 21. Globe 22. Gaper 25. Hol 26.
Toga 27. Rang 28. Hek

De oplossing van Crypto de Luxe
nr. 4 kunt u t/m zondag 4 november
opsturen naar de redactie van De
Oosterpoorter, Mauritsstraat 1, 9724
BH, Groningen o.v.v. Crypto de Luxe
nr. 4. Mailen mag ook: oosterpoorter@
gmail.com. De winnaar krijgt een
waardebon ter waarde van 15 euro,
ditmaal ter beschikking gesteld en te
besteden bij Primera, Meeuwerderweg
111.

Horizontaal

Verticaal

1. Als ie ondergronds gaat kun je er niet meer
boksen. (7)
5. Nippertje in Lewenborg. (7)
9. Ik snap niet dat ik er geen letter van kan
maken. (7)
10. Knapperig aspect van een omroep. (7)
12. Harde grappen. (11)
13. Daar zetten ze over tien jaar de bloemetjes buien en dat vinden ze in Groningen niet leuk. (6)
14. Kletskont. (6)
15. Toneeldiploma. (4)
16. Blikken trommel. (7)
20. Onechte woorden. (3)
21. Betuttelende broekjes. (7)
23. Vrouwelijk ik-figuur. (7)
24. Grappen om te huilen. (4)
26. Hard oordeel. (3)
27. Product van de sawakoe? (9)
28. Wild in de haven. (3)
29. Ouwehoeren die opzwellen, daar kun je hard om
lachen. (12)
34. Wereldtijdschrift. (2)
35. Met de broeder zit het wel snor. (2+4)

2. Hermans duldde geen tegenspraak. (2+3+5+5)
3. “Aangehaald maar niet geknuffeld.” (9)
4. De coördinator van dit blad is voor Duitsland.
Wat een narigheid! (7)
6. Slapende vruchten met veel glycosiden. (15)
7. Wiskundeknobbel? (12)
8. Als je klaar bent sta je hier voor joker. (8)
11. Vaartuig dat twee kanten op kan. (5)
15. Deze groente kan prikken maar alleen in het
voorjaar. (8)
16. Als je hem haalt ga je eronder door. (4)
17. Zwarte groente. (4)
18. Hoofdtooi. (6)
19. Bij Gasterra Flames menen ze hoog te kunnen
springen. (6)
22. Dit kun je goed maken ten koste van een
ander. (4)
25. Frans zit op school... (5)
30. ... maar vandaag in zijn nakie. (2)
31. Ja, een Italiaanse noot. (2)
32. Zij ordenen de kleine ruimte. (2)
33. Oudje. (2)
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Het gezelligste cafe
Van Groningen

Vanaf 16.00 open (maandags gesloten)
Mauritsdwarsstraat 29 / Oosterweg
tel: 06-13146610
Gretha & Siert

de Witte Lelie

galerie en lijstenmakerij
inlijsten en verkoop
1 x per maand
schilderworkshop
Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 13–18
zaterdag 13–17 uur
Meeuwerderweg 122
Tel. 050-3130226
www.galerie-dewittelelie.nl
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SERVICE
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.

Kroeg van Klaas oktober 2012

Telefoon

vrijdag 12 oktober 2012
KLAVERJASSEN
aanvag: 20.00 uur
inleg: 4euro

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

zaterdag 13 oktober 2012
LENNY & JUNIOR
folk
THE JAILBIRDS
rhythm &blues

Het weekmenu is vanaf de maandag te vinden op onze website;
donderdag 18 oktober 2012
www.poortershoes.nl
SONGS & WHISPERS
WILLE AND THE BANDITS (UK)
aanvang: 22.00 uur
Poortershoes
vrijdag 19 oktober 2012
De Ouderen SOOS Oosterpoort
GRONINGS PEIL
zoekt klaverjassers, sjoelers,
N.N.B.
rummycuppers en nog 1 á 2
biljarters.
zaterdag 20 oktober 2012
Klaverjassen en rummycuppen is STYROFOAM
op dinsdagmiddag van 14 uur tot blues
+/- 17 uur.
Sjoelen op donderdagmiddag
zaterdag 27 oktober 2012
van 14 uur tot +/- 17 uur.
LOS BOMBEROS
Biljarten op vrijdagmiddag van
latin
13.30 uur tot +/- 17uur.
Kom eens langs of neem contact
op met Bert Ritzema tel.5777272.
Buurtoverleg
Het gaat ons om de gezelligheid!

Speeltuinvereniging
Woensdagmiddag
van 14.30-16.00 uur kinderactiviteiten (niet leden 1,50 Euro)
17 okt. filmmiddag
31 okt. kinderbingo
Iedere woensdag
om 20.00 uur superbingo
Zaterdag 3 november
van 19.00-20.30 uur kinderdisco
Meer info: speeltuinoosterpoort@
home.nl

In het Buurtpand
Mauritsstraat 1
20.00 uur
Maandag 29 oktober
buurtoverleg@gmail.com

Café Die2
27 oktober
vanaf 18.30 uur
Oktober Bierfeste
Onze oosterburen gaan dan los,
maar ook in Café Die2 gaat het
gebeuren: het oktober Bierfeste.
Gezellig op de bankjes, speenvarken aan het spit, zuurkool en
aardappelpuree…Bierpul in de
ene hand en lekker meedeinen op
de duitse schlagermuziek. Zanger
Richard zal laten zien hoe je de
boel op z’n kop zet.
Wel even aanmelden want vol is
vol !!!
Kosten: 10 euro pp voor het eten
(onbeperkt)
Zaterdag 8 dec
Kerstmarkt Bremen
Gezellig samen naar de Kerstmarkt in Bremen. Er kunnen max.
50 personen mee. De dag begint
met een heerlijk ontbijt zodat je
met een volle buik de bus in stapt.
Aanvang 09:00 uur. We verwachten om 19:00 uur weer terug te
zijn. Daarna gaat Chris Jager met
zijn live muziek ons een geweldige avond geven.
De kosten voor deze dag zijn
27.50. euro p.p
Opgeven aan de bar..Let wel
op...... vol is vol
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