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BESTE LEZER

Dat in deze Oosterpoorter aandacht wordt besteed aan de gemeen-
teraadsverkiezingen is u vast niet ontgaan. Binnenkort mogen we 
weer gaan stemmen en dan is het fijn om goed geïnformeerd te 
zijn. Natuurlijk wil de redactie van de Oosterpoorter daar graag een 
bijdrage toe leveren. Daarom heeft zij alle deelnemende partijen ge-
vraagd om in 150 woorden aan te geven wat hun plannen zijn voor 
onze wijk. Er werd massaal gereageerd. De Oosterpoorter leek bijna 
te klein om de inzendingen goed te kunnen plaatsen, maar gelukkig 
wilde columnist Boe deze maand zijn plekje afstaan voor het goede 
doel. Met dank aan zijn inschikkelijkheid kunt u alle bijdragen inte-
graal lezen. Doe er uw voordeel mee op 19 maart! Maar voor het zo 
ver is kunt u eerst nog genieten van de laatste week van de Olympi-
sche Spelen. Op het programma staat onder andere het onderdeel 
bobsleeën. Goede aanleiding om oud-olympisch bobsleepiloot en 
Oosterpoorter Arend Glas eens te vragen om ons wat meer te ver-
tellen over zijn sport en waarom hij er zo aan verslingerd is geraakt. 
Of de Bobsleeërs in Sotsji in de prijzen zullen vallen is nog even 
afwachten. Van Proeflokaal aan de Amstel weten we het inmiddels 
zeker. Het café, gelegen naast het liefdes(Tromp)bruggetje, heeft 
brons behaald! 

Wij wensen u veel leesplezier!

Ellen Westerveld
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BUURTOVERLEG

In het tweemaandelijks Buurtoverleg worden onderwerpen bespro-
ken die betrekking hebben op de Oosterpoort en omliggende wijken. 
Met een kort verslag houden wij u op de hoogte van wat er zoal 
speelt. Maandag 27 januari kwamen de leden bijeen in het Poorters-
hoes. 

ZELFBEHEER OPENBARE RUIMTE
Naar aanleiding van een eer-
dere oproep in De Oosterpoorter 
zijn er een aantal wijkbewoners 
aangeschoven om mee te den-
ken over zelfbeheer (ontwikkelen 
en onderhouden) van de open-
bare ruimte. Stadsdeelbeheerder 
Harry Delemarre vertelt dat de 
gemeente minder tijd en geld 
steekt in het onderhoud van de 
openbare ruimte en dat bewo-
ners via zelfbeheer de kwaliteit 
van hun leefomgeving naar eigen 
inzicht op peil kunnen houden. 
De gemeente is graag bereid 
om in overleg met bewoners te 
onderzoeken wat mogelijk is en 
hoe de gemeente kan faciliteren. 
Kleinschalige initiatieven zijn al te 
vinden in onze wijk. Denk aan de 
boomspiegels (de aarde rondom 
een boom) die worden ingericht 
en onderhouden door buurtbewo-
ners en de vele geveltuintjes. 

POORTERSHOES
De voorzitter van het bestuur van 
het Poortershoes, Jaap Bak-
kelo, vertelt dat het Poortershoes 
spannende tijden beleeft. Het 
buurtcentrum heeft te maken met 
bezuinigingen, maar er zijn volop 
ideeën over hoe het verder moet. 
Voor nu is het in ieder geval 
belangrijk om genoeg mensen bij 
het Poortershoes te betrekken. 

Wilt u dus een vergadering, eve-
nement of andere activiteit or-
ganiseren, neem dan dus vooral 
contact op met het Poortershoes 
om de mogelijkheden te bespre-
ken. Op de vernieuwde website 
(www.poortershoes.nl/) zijn alle 
activiteiten (en het menu) van het 
eethuis te lezen.

…EN VERDER
Het buurtoverleg heeft sympathie 
voor de idealen van de Actiegroep 
‘Oude Winschoterdaip open’. Zij 
vraagt zich wel af wat de conse-
quenties zijn voor de woonboten 
als er doorgaande scheepvaart 
in het Winschoterdiep zal komen. 
Het buurtoverleg is blij met de 
grote sporthal die op het Europa-

park zal worden gebouwd, maar 
vindt de negatieve consequenties 
hiervan voor de bouw van de hal 
in De Wijert wel sneu. De voorbe-
reidingen voor de ‘Breed Buurt-
overleg Brainstorm Borrel’ lopen 
gesmeerd. Er zijn al veel partijen 
uit de wijk betrokken bij de orga-
nisatie. Doel van de avond is dat 
organisaties elkaar leren kennen 
en elkaar in de toekomst weten 
te vinden. Verenigingen, instellin-
gen of clubs die (kunnen) bijdra-
gen aan de leefbaarheid van de 

Oosterpoortwijk en omgeving 
kunnen zich aanmelden bij het 
Buurtoverleg via buurtoverleg@
gmail.com.

…TENSLOTTE
Er wordt afscheid genomen van 
notulist Jurjen Tichelaar, die 
na jaren trouwe dienst een an-
dere betrekking heeft gevonden. 
Tjeerd Flokstra zal hem opvolgen. 
Richte Lameris wordt bedankt 
voor de vele jaren dat hij penning-
meester was. Hij blijft lid van het 
Buurtoverleg, maar zijn taken als 
penningmeester zijn per 1 januari 

overgedragen aan Erwin de Vries. 

Jurjen, Tjeerd en Erwin veel suc-
ces in jullie nieuwe functies, al 
dan niet bij het Buurtoverleg.

Wilt u ook eens bij het Buurt-
overleg aanschuiven, dan bent u 
van harte welkom. De volgende 
vergadering is op maandag 17 
maart om 20.00 uur in het Poor-
tershoes.

EWD

GEMEENTENIEUWS / BUURTNIEUWS

Oproep zelfbeheer groen

De gemeente vraagt uw mening over het houden van een proef 
op het gebied van zelfbeheer in de Oosterpoort. Het idee is om 
bewoners een deel van het dagelijks onderhoud van hun wijk te 
laten doen. In de wijk Hoekwierde in Almere is zelfbeheer al een 
feit. Daar zijn onder andere een maaiploeg en een vrijwilliger die 
dagelijks kleine klusjes doet actief. Daarnaast ontfermen de be-
woners zich over de openbare ruimte voor hun huis, door middel 
van het vegen van het eigen stoepje en het wieden van onkruid. 
De gemeenteraad van Groningen hoopt dat dit voorbeeld ter in-
spiratie kan dienen in Groningen. Het buurtoverleg denkt dat een 
dergelijke proef in onze wijk een goede kans van slagen maakt. 
Heeft u ideeën of vragen hierover, neem dan contact op met 
onze stadsdeelbeheerder de heer H. Delemarre via 367 10 00 of 
via e-mail Harry.delemarre@groningen.nl

Op de site www.hoekwierde.nl kunt u meer lezen over het project 
‘Zelfbeheer’ in Almere.
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DURF JIJ AF TE DALEN IN HET RIOOL?

ZATERDAG 1 MAART 2014: OPEN 
DAG VAN HET RIOOL

Samen met Waterschap Noorder-
zijlvest organiseert de gemeente 
Groningen op zaterdag 1 maart 
2014 de open dag van het riool. 
Op zes locaties in de stad zijn 
belangstellenden welkom om 
te bekijken hoe ons afvalwater 
onder de grond naar de waterzui-
vering wordt afgevoerd. 

Echt ín het riool rondlopen kan 
ook op 1 maart. Aan het Katten-
diep geven gidsen die dag vanaf 
10.00 uur rondleidingen door de 

rioolbuis diep onder de grond. 
Daarnaast zijn op 1 maart de drie 
rioolgemalen in de stad geopend 
en is er voor kinderen van alles te 
doen bij RO/EZ aan het Zuider-
diep.

Houd voor meer informatie de 
Gezinsbode in de gaten of kijk op 
groningen.nl/riolering.

Open dag van het riool 
Zaterdag 1 maart 2014 
10.00 – 17.00 uur

BOERENGANS IN DE STAD… PLEZIER OF OVERLAST?

In Groningen komen ver-
spreid over ruim 30 locaties 
door de hele stad een kleine 
400 tamme (boeren)ganzen 
voor. Eén van deze locaties 
is het Oude Winschoterdiep 
bij de Julsinghabrug. Veel 
mensen beleven plezier aan 
de ganzen. Ze horen bij het 
stadsbeeld. Toch zijn er ook 
mensen die overlast onder-
vinden. Dit geldt misschien 
ook voor de ganzen in uw 
buurt. Samen met u wil de 
gemeente de overlast zoveel 
mogelijk beperken.

De gemeente probeert 
overlast te voorkomen door 
ganzenbeheer uit te voe-
ren. Dit betekent dat er voor 
gezorgd wordt dat de groep 
ganzen niet groter wordt dan 
voor de omgeving wenselijk is. 
Een in het beheer van ganzen ge-
specialiseerd bedrijf, Hofganzen, 
bezoekt in het broedseizoen (in 
het voorjaar en in de zomer) de 
plekken met ganzen. Ze behe-

ren de ganzenpopulatie door de 
ganzeneieren onder te dompelen 
in olie. Zo komen de eieren niet 
meer uit. Dit is een diervriendelij-
ke methode. Het voorkomt dat de 

groep ganzen te groot wordt 
en dat er ganzen moeten 
worden gevangen en wegge-
bracht naar een andere plek. 
Dit levert veel stress op bij de 
ganzen.

Ook het voeren van ganzen 
levert problemen op. In stren-
ge winters kan dit soms goed 
zijn, maar over het algemeen 
is het niet nodig. In parken is 
het voeren van ganzen geen 
probleem,.maar in een woon-
wijk is dit natuurlijk minder 
gewenst. 

Ook de ganzen in het Oude 
Winschoterdiep worden ge-
voerd in de omgeving van hui-
zen en veroorzaken geluids-
overlast. De gemeente krijgt 
hierover steeds meer klachten 

en vraagt u vriendelijk de gan-
zen in het Oude Winschoterdiep 
niet meer te voeren. Zo kunnen 
alle bewoners van dit deel van de 
Oosterpoort zonder overlast van 
de ganzen genieten!

TOT 7 MAART KAN JE JE TEAM NOG OPGEVEN VOOR DE 

JAARLIJKSE SCHOONMAAKACTIE IN GRONINGEN VIA 

GEMEENTE.GRONINGEN.NL/SCHONE-STAD/LENTEKRIEBELS

Open dag van het riool

Ganzen in het Winschoterdiep (foto EB)
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NIEUWE 
PARKEERAUTOMATEN

In januari zijn er vijf nieuwe 
parkeerautomaten geplaatst 
in de Oosterpoort. Twee aan 
de Meeuwerderweg, twee in 
de omgeving Parklaan en één 
aan het Frederiksplein. Bij deze 
automaten kan alleen met credit-
card of pin worden betaald. Het 
betreft een proef van drie maan-
den. Bewoners van de gebieden 
direct rondom de automaten zijn 
hierover per brief geïnformeerd. 
Mocht u suggesties of opmerkin-
gen hebben dan kunt u die sturen 
naar:

oosterpoorter@gmail.com

Beste redactieleden,
 Tegenwoordig kom ik regelmatig n Plaza Sportiva Euroborg om te sporten. Via de ingang van de Jumbo ga ik naar binnen en passeer de scholieren of ‘studenten’ die zich daar ophouden. Grote groepen 

staan er te roken 
en te eten. Hun 
afval gooien 
ze gewoon op 
straat, waardoor 
de grond is 
bezaaid met 
peuken en afval 
van etenswaren. 
Al met al geen 
aanwinst voor 
onze mooie wijk. 
Jammer, hoor!
Naam bij de 
redactie bekend

nu zelf maar opgepakt en alles netjes opgeruimd. Alleen grote zwarte plekken geven nog aan waar men moest uitkijken om niet te vallen. Hulde voor deze bewoners die onze gemeente te hulp kwamen.
Vr.gr. en dank van een medebewoner.

Beste Buurtgenoten,

 In de stadsgids 2013-2014 staat 

heel veel nuttige informatie. Zo 

staat op blz. 66 linksonder, onder 

‘Klachten’, iets over meldingen: 

“Meldingen over uw woonomgeving. 

Daarover kunt u bellen, tel: 050 56
7 

1000. Of het nu gaat over onkruid, 

zwerfvuil, kapotte straatve
rlichting, 

gat in de weg.”

Dan komen de rode werkauto’s en 

lossen het probleem snel op. Goed 

geregeld dus!

Nou, nee dus! Na diverse 

meldingen, begonnen na de flinke 

storm eind vorig jaar, lagen tot 

op heden nog steeds flinke brut 

aan bladeren en takken op het 

parkeerterrein die voor flink wat 

overlast zorgden(gladheid, vallen 

e.d.). In verband met de komende 

weersomslag hebben een aantal 

bewoners uit de Meeuwen de zaak 

INGEZONDEN BERICHTEN

Betalen met creditcard of pin (foto EB)



7

PROEFLOKAAL AAN DE AMSTEL IN DE PRIJZEN

In januari won Proeflokaal aan de Amstel de ‘Bronzen Tapknop 2013’ 
voor Noord-Nederland. Eigenaresse Kim Boonstra (28) is blij met 
deze prijs voor goed bier, service en gastheerschap. Om voor de 
prijs in aanmerking te komen, kijkt een mystery guest een paar keer 
per jaar of de gasten hartelijk worden ontvangen en of er een goed 
biertje wordt getapt. 

Ruim vier jaar geleden nam Kim 
de kroeg aan de Veemarktstraat 
over. Eerder werkte ze daar als 
schoonmaker. “Af en toe stond ik 
ook al achter de bar als het druk 
was, de vorige eigenaar leerde 
me tappen”, herinnert Kim zich. 
“Op een gegeven moment stopte 
die ermee en ben ik met de 
nieuwe eigenaar meegegaan. Die 
brak zijn enkel en toen ben ik zelf 
maar achter de bar gaan staan. 

Nu wil ik niets anders meer, ik zit 
hier helemaal op mijn plek. Het is 
net een huiskamer. Iedereen is er 
welkom en mensen raken vanzelf 
met elkaar aan de praat.” 

Toen ze net begon, volgde ze een 
paar cursussen. Kim: “Eerst keek 
ik bijvoorbeeld mensen die bin-
nen kwamen niet aan. Ook heb ik 
geleerd dat het belangrijk is om 
een praatje aan te knopen met 
mensen aan de bar. Dat is niet 

alleen gezelliger voor jezelf, maar 
gasten voelen zich dan eerder 
thuis en komen vaker terug.”

Proeflokaal aan de Amstel trekt 
niet alleen vaste klanten. Door-
dat het cultuurcentrum vlakbij is, 
komen er met regelmaat nieuwe 
mensen wat drinken na afloop 
van een concert. Aan de bar zit-
ten wat stamgasten, waaronder 
Bert Buurma: “Ik ken haar vader 
en die is automonteur. Heeft ze 
dat al verteld?” Kim zet wat kaas 
en worst voor ons op de bar. “Dat 
doet ze anders nooit, hoor”, grapt 
hij. De kroeghoudster is een ge-
boren en getogen Oosterpoorter 
en woonde tot haar zestiende in 
de Van Julsinghastraat. Nu woont 
ze in Vinkhuizen.

“Mijn opa en oma wonen nog 
wel steeds in de wijk. Die ken-
nen dit café nog van de tijd dat 
de veemarkt hier tegenover zat. 
Hier gebeurden vroeger hele 

ruige dingen, daar kunnen ze 
me mooie verhalen over vertel-
len”, grinnikt Kim. Het café ligt 
op een steenworp afstand van 
de Trompbrug. Dat bruggetje is 
onlangs door de gemeente als 
enige officiële plek aangewezen 
waar je een liefdesslotje aan 
mag hangen. Kim is ondernemer 
genoeg om daar meteen op in te 
springen: in het café zijn slotjes te 
koop. “Ja, leuke actie! Ik heb er 
al een stuk of tien verkocht aan 
verliefde stellen. De slotjes haal ik 
bij Weening. En ik doe wel meer 
kleine boodschappen in de buurt, 
zo steunen we elkaar een beetje”, 
vertelt Kim. 

Vanaf februari zullen de gasten 
het even zonder Kim moeten 
doen. “Vanavond werk ik voor het 
laatst, daarna ga ik drie maanden 
met zwangerschapsverlof”, ver-
trouwt ze me toe. “Gelukkig heb 
ik een goede vervanger: Sofie 
Roggen. Je moet een klik heb-
ben met de mensen waar je mee 
werkt. Met Sofie kan ik lezen en 
schrijven, dus dat komt helemaal 
goed. Ik kan de kroeg met een 
gerust hart achter laten.”

YvM

De ‘Gouden Tapknop’ ging 
naar Café Tjeukemeer uit 
Oosterzee, Het Wapen van 
Ooststellingwerf uit Ooster-
wolde kreeg de ‘Zilveren Tap-
knop’. De Tapknop verkie-
zingen maken onderdeel uit 
van een landelijke wedstrijd 
waarin de brouwers Heine-
ken, Amstel en Brand samen 
optrekken. De Tapknop-
winnaars streden vervolgens 
met 100 deelnemers in Ahoy 
Rotterdam om het Gouden, 
Zilveren of Bronzen Fust, de 
prijzen voor de beste horeca-
zaken van 2013. Het Proeflo-
kaal aan de Amstel eindigde 
op een eervolle 17e plaats.

Liefdesslotjes aan het fietsbruggetje (foto EB)
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PRIMERA MEEUWERDERWEG… NEVER A DULL MOMENT!

Eén van de meest rustige winkels in onze buurt, zou je zo zeggen. 
Schijn bedriegt: op allerlei tijdstippen staan de dienstdoende dames 
paraat. Ze bewaken de kalme sfeer van de winkel, hoe druk het ook 
is en wat er ook gebeurt. 

Even voor onze afspraak maan-
dagmiddag wordt de winkel be-
laagd. Zaterdagnacht 25 januari 
jl. om een uur of vijf proberen 
inbrekers het glas van de win-
keldeur in te slaan. Elly Strating, 
eigenaresse van Primera, wordt 
wakker gebeld door de centrale. 
Het wordt een lange zondag: 
aangifte doen, verzekering bellen, 
glassplinters verwijderen, leveran-
ciers afbellen.

Elly Strating is een stoere dame. 
Iemand met veel passie voor 
haar zaak. Ze laat zien waar de 
inbraak plaatsvond. Al meer dan 
20 jaar, sinds zij de zaak bezit en 
drijft, zit overal veiligheidsglas en 
dat werkt goed, ze komen er niet 
door. Over de inbraakpogingen 
zegt ze rustig: “...in 20 jaar maar 
vijf keer”.

PITTIGE JEUGD
Toen Elly drie jaar was, begin 
jaren ‘60, kwam ze in onze wijk 
te wonen. Haar moeder Siena 
had het tabaksdiploma gehaald 
en die was samen met vader 
Jan de Jonge ‘Sigarenmagazijn 
J. de Jonge’ begonnen aan de 
Meeuwerderweg 44. Haar vader 
was zwaar ziek terug gekomen 
uit de oorlog in Indonesië, hij 

had een tumor bij zijn hypofyse. 
Deze werd verwijderd waardoor 
hij heftige groeistoornissen kreeg, 
hij werd twee meter vijftien lang 
en groeide langzaam krom. Elly 
werd als schoolgaand kind hierom 
geplaagd, ze heeft toen goed 
van zich leren afbijten. Elly vertelt 
dat ze als jong meisje vaak in de 
winkel meehielp, ook haar moe-
der was vaak ziek. Het liefst had 
Elly rechten gestudeerd, met haar 
fotografisch geheugen kon ze alle 
details uit de wetboeken precies 
reproduceren. Door omstandighe-

den thuis en privé heeft ze uit-
eindelijk én met plezier, gekozen 
voor de winkel.

WINKELS VERGROTEN 
LEEFBAARHEID
Elly wil het liefst zo lang mogelijk 
lekker door gaan met de winkel. 
Ze houdt van haar man, twee 
zoons, hond en tuin maar ze 
wil vooral dolgraag de Primera 
blijven doen. Om de mensen, het 
contact, de wijk en voor haarzelf. 
Ze benadrukt dat het voor de leef-
baarheid in een woonwijk ontzet-
tend belangrijk is dat er winkels 
zijn. Hier ontmoet je elkaar, leer je 
mensen kennen, worden verhalen 
verteld. Ze vreest een beetje voor 
de periode dat de spoorwegover-
gang dicht gaat, hopelijk is er 
voldoende klandizie dan. Ze blijft 
daarom ook zoeken naar nieuwe 
diensten, zo is er tegenwoordig 
‘Mister Pay’ in de Primera. Met dit 
betalingssysteem kan je allerlei 
geldzaken regelen, zoals een re-
kening die snel moet worden be-
taald, cash geld storten e.d. Wie 
meer wil weten; informeer gerust 
bij de dames van de Primera! En 
voor cadeau-ideetjes; de Primera 
heeft meer dan 70 soorten ca-
deaubonnen, variërend in prijs 
en soort. Van ‘Diner voor 2’ tot 
boeken/film/fashion/bloemen…
je kunt het zo gek niet bedenken. 
Meer info op www.primera.nl.

AvdB

TONEELSTUK OOSTERPOORT

Dit schooljaar is aan kinderen uit 
de Oosterpoort de gelegenheid 
geboden om te spelen in een to-
neelstuk dat ze deels zelf mogen 
maken. De regisseuse Daniëlle 
Drenth werkt samen met het 
Poortershoes en het MJD Jonge-
renwerk om dit spektakel neer te 
zetten. Het toneelstuk gaat over 
de wijk de Oosterpoort. Houdt 

daarom vrijdagavond 18 april vrij 
in uw agenda. Om 19.30 uur spe-
len de jonge theatertalenten van 
de Oosterpoort de voorstelling in 
het Poortershoes. 

Houdt uw brievenbus in de gaten, 
want in maart wordt de officiële 
flyer verspreid.

Elly Strating van Primera (foto EB)

Jonge theatertalenten (foto EWD)
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De Olympische Spelen in Sotsji zijn begonnen. In de tweede week staat onder andere het onder-
deel bobsleeën op het programma. Dus vroegen wij oud-olympisch bobsleepiloot en Oosterpoorter 
Arend Glas om ons wat meer te vertellen over zijn sport en waarom hij er zo verslingerd aan is ge-
raakt. Want Groningen, en de Oosterpoort in het bijzonder, blijkt een echt bobsleebastion te zijn.

WEL LEUK
“Een uit de hand gelopen studentengrap is eigenlijk 
de reden dat ik in het bobsleeën verzeild ben ge-
raakt. Tijdens een vrijdagmiddagborrel bij roeivereni-
ging Eagir kreeg ik een telefoontje met de vraag of 
er nog mensen waren die wilden leren bobsleeën. 
De Nederlandse bobsleebond stuurde af en toe 
mensen naar de internationale bobsleeschool en 
twee jongens hadden op het laatste moment afge-
zegd. Het leek mij wel leuk om met zo’n bakje de 
berg af te gaan, dus stond ik de maandag daarop 
ineens bovenaan een bobsleebaan bij Innsbruck. 
Ik had nog nooit een bobslee van dichtbij gezien, 
maar ging die middag al met bijna 100 kilometer per 
uur naar beneden, dat is namelijk de beste manier 
om het te leren. Sindsdien ben ik besmet met het 
bobsleevirus.

TWEE KEER OLYMPISCHE SPELEN
In 1987 ben ik begonnen met een studie Manage-
ment en Organisatie aan de universiteit van Gronin-
gen. Toen ik in 1993 afstudeerde had ik natuurlijk 
meteen het bedrijfsleven in kunnen gaan, maar dat 
liep anders. Ik ben opgevoed met sport. Mijn ouders 

hadden een sportzaak in Joure, dus deed ik vroe-
ger van alles; zwemmen, turnen, tennis, voetbal, 
stijldansen, Jiujitsu, roeien, noem maar op. Toen 
het bobsleeën voorbij kwam, en bleek dat ik daar 
aanleg voor had, heb ik vrij snel besloten om daar 
volledig voor te gaan. Dat heeft mij uiteindelijk twee 
keer naar de Olympische Spelen gebracht, in 2002 
in Salt Lake City en 2006 in Turijn. Helaas heb ik 
daar door allerlei omstandigheden niet mijn beste 
resultaat neer kunnen zetten, maar het was toch 
fantastisch om mee te mogen maken. Tegenwoor-
dig ben ik met mijn stichting Bobsleigh Support nog 
steeds actief in de sport. Ik coach, geef clinics en 
verhuur materialen. 

BOBSTART
In 1993 ben ik samen met een paar anderen Bob-
start Groningen begonnen; een jaarlijks evenement 
waarbij de start van een afdaling wordt gesimuleerd 
op een 70 meter lange baan. Tot 2006 hebben wij 
dit op de Grote Markt georganiseerd. Het idee kwam 
van mij en de baan heb ik ook zelf ontworpen. Voor 
dit evenement hadden wij natuurlijk mensen nodig 
en die vonden wij meestal bij atletiekverenigingen 

Groningen Bobstad
Interview met oud-Olympisch bobsleepiloot Arend Glas
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in de omgeving. Een aantal van hen is in de sport 
verder gegaan en daarom zijn er in Groningen 
ondertussen vrij veel bobsleeërs te vinden. Op een 
gegeven moment woonden er in de Oosterpoort al-
leen al zo’n acht bobsleepiloten. Dat is waarschijnlijk 
de grootste dichtheid voor een wijk ter wereld! 

80% UIT GRONINGEN
Om nog een voorbeeld te geven: bij de Olympische 
Spelen van 2002 en 2006 deden er voor Nederland 
drie teams mee, waarvan 80% uit Groningen kwam. 
Groningen is dus een echte bobstad. Ook Edwin 
van Calker, die nu meedoet in Sotsji, komt uit de 
stad. 

Een goede bobsleepiloot is groot, sterk, explosief en 
heeft lef. Daarbij moet je natuurlijk goed kunnen stu-
ren, maar dat is heel moeilijk te definiëren. Als piloot 
heb je wel massa nodig; een man van 80 kilo is echt 
te licht. Je moet immers het vermogen hebben om 
een slee van ruim 180 kilo in beweging te krijgen. 
Alle trainingen zijn dan ook gericht op explosiviteit. 

TEAMWORK
Als wij als warming up een rondje op de atletiek-
baan moesten lopen, voelde dat voor ons als een 
marathon. Bij de 4-mans bob komt het echt aan 
op teamwork. De remmers (de drie niet-piloten) 
moeten zo snel en efficiënt mogelijk instappen en 
zorgen dat ze aerodynamisch zitten. Ook tijdens de 
race kunnen ze nog invloed uitoefenen door zich op 
het juiste moment schrap zetten. Daarvoor moet je 
weten hoe een afdaling loopt. Als het dreigt mis te 
gaan, kunnen ze net dat kleine zetje geven waar-
door de slee toch niet omslaat. Je kunt het verschil 
tussen een 2- en een 4-mans bob vergelijken met 
een kleine en een grote auto. Een grote auto is wat 
logger en stabieler maar als je een fout maakt is 
het moeilijker te corrigeren omdat de massa groter 
is. Ik heb beide disciplines beoefend maar vond 
de 4-mans bob toch leuker. Het teamaspect ervan 
spreekt mij aan.

MATERIAAL
De start is natuurlijk van groot belang en dus moet 
je uitstekend kunnen samenwerken. Daarna komt 
het aan op goed sturen. Het materiaal is ook erg 
belangrijk, maar tegenwoordig zit er niet heel veel 
verschil in. Een goede piloot zal in een mindere slee 
bijvoorbeeld best een redelijk resultaat kunnen neer-
zetten. Maar om te winnen moet alles kloppen, ook 
het materiaal. Neem de ijzers, die zijn niet scherp 
zoals bij schaatsen, maar rond aan de onderkant, 
zodat je minder wrijving hebt. Maar hoe kleiner de 
radius van de ronding, des te minder wrijving en 
dus controle je hebt. De ijzers van een 4-mans bob 
hebben een iets grotere radius dan bij de 2-mans, 
omdat de krachten vanwege de grotere massa kun-
nen oplopen tot wel 5 G, waardoor je meer controle 
nodig hebt. Elke bob heeft twee ijzers voor en twee 
achter. Per situatie kun je spelen met de ronding 
van de ijzers om de beste verhouding tussen snel-
heid en controle te proberen te vinden. Daar is winst 
te behalen. Stel dat de ijzers scherp zouden zijn 
zoals bij schaatsen, dan zou je bij dit soort krachten 
in een keer al het ijs uit een bocht schrapen.

OLYMPISCHE MEDAILLE?
Mijn verwachtingen voor de Nederlandse bobslee-
ers op de Olympische Spelen waren eerst niet zo 
hooggespannen maar nu Esmé Kamphuis en Edwin 
van Calker onlangs goede resultaten hebben neer-
gezet bij het EK, heb ik er toch wel vertrouwen in. 
Ik denk dat ze allebei de potentie hebben om de 
top 10 te halen, misschien wel de top 6. Ik verwacht 
geen medaille maar in het bobsleeën weet je het na-
tuurlijk nooit. De verschillen zijn zo miniem dat alles 
mogelijk is. Het 
is trouwens een 
misvatting dat 
Nederland een 
klein bobslee-
land zou zijn. 
Hoewel we hier 
geen baan heb-
ben, behoren 
wij als land wel 
bij de top 10. 
Geen enkele 
Nederlander heeft tot nu toe een bobslee medaille 
gehaald op de Olympische Spelen. Het zou erg leuk 
zijn als dat nu wel eens een keer lukt”

IN FEBRUARI
De wedstrijden voor de 2-mans bob van de mannen 
worden gehouden op 16 en 17 februari en voor de 
vrouwen op 18 en 19 februari. De 4-mans bobs voor 
de mannen komen in actie op 22 en 23 februari.
Fingers crossed…

CvdL

Arend Glas in Salt Lake City, 2002

Bobstart Groningen met Arend Glas
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19 maart is het dan weer zover: Gemeenteraadsverkiezingen. We kiezen de mensen die ons de komende 
vier jaar gaan vertegenwoordigen in het lokale bestuur. Veel meer dan bij landelijke of provinciale ver-
kiezingen spelen persoonlijke verhoudingen een rol. Vele kiezers stemmen in maart op iemand die ze 
persoonlijk kennen, soms zelf op iemand die niet tot de partij behoort op wie ze normaliter zouden stem-
men. Aspirant raadsleden wonen bij je in de straat, doen boodschappen bij dezelfde bakker. Je kunt ze 
ook rustig aanspreken over de problemen met de Zuidelijke Ringweg als ze met jengelend kind op zater-
dagochtend bij die bakker in de rij staan. 

Wat hebben de plaatselijke partijen de komende 
jaren voor met de Oosterpoort? We vroegen alle 
aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende 
partijen om in 150 woorden aan te geven wat zij de 
komende jaren in onze buurt, de Oosterpoort, willen 
bereiken! Het resultaat leest u hieronder.

DE STADSPARTIJ EN DE OOSTERPOORT
De Stadspartij heeft zijn wortels in de Oosterpoort. 
De ideeën van toen gelden nog steeds: opkomen 
voor bewoners, kritisch tegenover het stadsbestuur. 
De Stadspartij  steunde het verzet van bewoners aan 
de Oosterweg tegen de bouw van appartementen 
pal op hun woningen, steunde de Oosterpoorters 
die actie voerden om de spoorwegovergang Espe-
rantostraat te behouden, is voor de verdieping van 
de zuidelijke ringweg, pleit voor een volledige aan-
sluiting van de Europaweg op de ringweg en een 
fietstunnel bij de Esperantostraat om de Oosterpoort 
bereikbaarheid te houden, voerde samen met bewo-

ners actie om het postkantoor aan de Meeuwerder-
weg open te houden, wil een studentencampus om 
de druk van studenten op de wijken te verminderen, 
wil minder bureaucratie en verlaging van lasten en 
zet zich in voor voldoende kinder- en jeugdactivitei-
ten in alle wijken. Stem Stadspartij, maak het ver-
schil!

STUDENT EN STAD
De sfeer in een wijk draagt voor een belangrijk 
gedeelte bij aan het woongenot van mensen. Ook 

Uw partij in de buurt!

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
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voor de Oosterpoort geldt dat de 
bewoners die sfeer zelf bepalen. 
In de Oosterpoort wonen veel 
jongeren. Dit gaat gepaard met 
een levendige buurt, maar soms 
ook met botsende leefstijlen. 
Student en Stad staat voor een 
stad waarin studenten en Stadjers 
met elkaar zorgen dat het prettig 
wonen is. Dat betekent dat je ken-
nis maakt met je buren wanneer 
je net in de straat komt wonen, of 
je nou een nieuwe student bent of 
een geboren Stadjer. Wanneer je 
dan een keer overlast ervaart kun 
je elkaar gemakkelijker vinden en 
in overleg zorgen dat de wijk leef-
baar blijft. Ook praktische maat-
regelen kunnen hierbij helpen. 
Zo kunnen fietsenrekken worden 
geplaatst om ervoor te zorgen dat 
de straat netjes blijft en fietsen 
niet op de stoep slingeren.

DE OOSTERPOORT NOG MOOIER 
- VVD
De VVD wil dat de wijk en de 
ondernemers aan de Meeuwer-
derweg goed bereikbaar blijven, 
ook tijdens en na de ombouw van 
de Zuidelijke ringweg. Daarom is 
het noodzakelijk om niet alleen op 
de plek van de huidige spoorweg-
overgang aan de Esperantostraat 
een fietstunnel aan te leggen, 
maar ook dat er een volledige 
aansluiting van de ringweg op de 
Europaweg komt. Daar maken 
wij ons sterk voor. De verbouwing 
van de 
Zuidelijke 
Ringweg 
en de 
aanleg 
van het 
Zuider-
plantsoen, 
op de plek 
van de 
huidige 
ringweg, 
betekent een stevige verbete-
ring! De VVD wil graag dat de 
Meeuwerderweg een betere 

winkelstraat wordt. Samen met 
de ondernemers en het Fonds 
Ondernemend Groningen moet 
de gemeente ervoor zorgen dat 
het gebied een betere uitstraling 
krijgt. De Oosterpoort kent een 
bloeiende Buurt- en Speeltuin-
vereniging. De VVD wil dat dat zo 
blijft. Het zorgt voor een betere 
sfeer in de buurt.

PARTIJ VOOR DE DIEREN
De PvdD kiest voor meer groen 
in de Oosterpoort. Er zijn genoeg 
plekken in deze mooie, authen-
tieke wijk waar groen geplaatst 
kan worden. Van meer groen 
worden mensen blij en blijven ze 
gezonder. 
De honden-
bezitter mag 
op meer 
plekken met 
zijn 4voeter 
wandelen. 
De PvdD wil 
de aanlijn-
plicht om-
draaien; in 
principe mag de hond los lopen, 
tenzij deze hond niet in bedwang 
gehouden kan worden en/of er 
overlast voor anderen is. Zo-
lang deze regel in de gemeente 
niet wordt gehanteerd willen wij 
meer hond-loslooproutes in de 
Oosterpoort. Bewoners moeten 
meer inspraak hebben in wijk-
plannen en er moet serieus naar 
ze geluisterd worden. Wie weet 
beter dan de Oosterpoorter zelf 
wat er speelt in de wijk en hoe de 
gemeente daar het best in kan 
handelen? Er moet creatief met 
gemeenschappelijke ruimte en 
met leegstand wordt omgegaan 
in de Oosterpoort. Door de zuide-
lijke ringweg moet de Oosterpoort 
bereikbaar blijven en moet fijnstof 
100% worden afgevangen.

DE CHRISTENUNIE
Het bepalen van een goede 
woonomgeving is het doen van 
de “eiertest”. Bij hoeveel mensen 
kunt u in uw straat – als u net een 
cake staat te bakken – een ei 
lenen? Het lenen van het ei; dat 

lossen Stadjers zelf op. Wij willen 
geen samenleving waarin ons 
verteld 
wordt 
wat we 
moeten 
denken 
en doen, 
maar we 
willen een 
wereld 
waarin 
we om-
zien naar 
elkaar. 
Een 
wereld die leefbaar blijft, ook voor 
onze kinderen. Onze ouders, 
onze buren, onze leerkrachten, 
onze wijkverpleegkundigen, onze 
werkgevers en onze werknemers 
maken samen onze samenle-
ving. De ChristenUnie wil dat 
de gemeente zorgt voor een 
goede leefbaarheid in uw wijk; 
de Oosterpoort moet er schoon, 
heel en groen uit zien. Ook willen 
wij een verkeersveilige wijk met 
voldoende fietsparkeerplekken. 
Als u een initiatief hebt voor De 
Oosterpoort, dan moet de ge-
meente een open houding heb-
ben. En wij zijn benieuwd naar de 
uitkomst van uw ‘eiertest’.

HET CDA 

Het CDA staat voor Thuis in Stad. 
Thuis voor gezinnen, studen-
ten, ouderen, ondernemers, 
enzovoort. Een stad waarin de 
wijk voorop staat omdat dit het 
thuis is voor onze Stadjers. De 
Oosterpoort moet niet op de vier-
kante meter worden volgebouwd, 
het CDA wil ruimte voor binnen-
pleinen en groen. De ombouw 
van de Ringweg brengt onzeker-
heid met zich mee in zuidelijke 
wijken, ook in de Oosterpoort. 
De vraag die speelt is: Hoe blijft 
de wijk leefbaar en bereikbaar? 
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Belangrijk zijn de voorzieningen in 
de wijk, daar vallen ook de win-
kels onder. Het CDA vindt goede 
aansluitingen vanuit de wijken op 
de ring van belang en is ook voor 
extra afslagen bij de Hereweg. 
We staan voor een stad die bruist 
en leefbaar is, waar inwoners niet 
worden opgezadeld met onnodige 
regels en hoge belastingen.

RUIMTE MAKEN, RUIMTE LATEN - 
D66
Voor D66 staat de wijk centraal. 
Het is de plek waar de gemeente 
voorzieningen en dienstverle-
ning organiseert. D66 besteedt 
daarom 
vooral 
aandacht 
aan de 
inspraak 
van be-
woners 
over wat 
er in hun 
wijk ge-
beurt. Zo 
heeft D66 de afgelopen periode 
de checklist burgerparticipatie, 
het burgerinitiatief en de wijkcon-
ferenties gerealiseerd, waardoor 
de directe invloed van bewoners 
op hun leefomgeving is vergroot. 
D66 wil ruimte maken voor Gro-
ningen. Wij geloven in de eigen 
kracht van mensen. De samen-
leving barst van de ideeën. Wij 
willen dat de overheid de kracht, 
vindingrijkheid en creativiteit van 
mensen ondersteunt. Dat vraagt 
een andere bestuurscultuur. Wij 
willen dat wijkbewoners echte 
inspraak krijgen en weten waar 
ze aan toe zijn: minder inspraak, 
meer samenspraak. Ons verkie-
zingsprogramma heeft daarom 
als titel ‘Ruimte maken, ruimte 
laten’. Ruimte voor het onder-
wijs, voor ondernemers, voor een 
bruisende stad, een duurzame 
gemeente, maar bovenal voor 
ons als stadjers!

DE PVDA
De PvdA kiest voor een stad die 
werkt: iedereen krijgt de kans zich 
te ontwikkelen, goed onderwijs 

en voor jongeren de mogelijkheid 
werkervaring op te doen. Een 
zorgzame stad: zorg op maat en 
een vangnet voor iedereen die 
het op 
eigen 
kracht 
niet kan 
redden. 
Een 
leefbare 
stad en 
dus pret-
tig wo-
nen: de 
PvdA wil dat de Zuidelijke Ring-
weg niet alleen de bereikbaarheid 
verbetert; de leefbaarheid van de 
buurten moet er vooral door ver-
beteren. De PvdA kiest voor het 
tegengaan van parkeeroverlast 
en inzetten op nieuwe vormen 
van parkeren en parkeerabonne-
menten. Wij houden ons aanbe-
volen voor ideeën van bewoners. 
Een bruisende stad met een 
veelzijdig cultureel leven: hopelijk 
kiest u voor de PvdA op 19 maart! 
Twee kandidaten uit uw wijk staan 
hoog op onze lijst: Erica van 
Lente (Oosterpoort) op nummer 3 
en Sebastiaan Ruddijs (De Linie) 
op nummer 4.

GROENLINKS
2014 is voor Groningen een 
belangrijk verkiezingsjaar. Veel 
Groningers zijn hun baan kwijt-
geraakt of kennen mensen die 
dat is overkomen. De huurlasten 
en zorgkosten stijgen en er wordt 
steeds meer eigen inzet van men-
sen ver-
wacht. 
Tegelij-
kertijd 
gaat het 
in de 
stadspo-
litiek te 
veel over 
cijfers en 
te weinig 
over mensen. GroenLinks laat al 
elke dag zien dat het anders kan: 
persoonlijk, praktisch en dichtbij 
mensen. GroenLinks heeft voor-
stellen voor betere zorg en meer 

banen. Bij onze huis-aan-huis en-
quête in de Oosterpoort hebben 
we gemerkt dat veel bewoners 
meer groen en meer ruimte voor 
de voetganger op straat willen. 
Dat sluit aan bij onze inspannin-
gen voor bijvoorbeeld groen, fiets-
parkeren en duurzaamheid. Een 
resultaat daarvan is de overkap-
ping van de zuidelijke ringweg. 
We willen de huidige ringwegplan-
nen nog groener maken: geen 
luchtvervuiling, minder ruimtebe-
slag en een fietstunnel onder het 
spoor bij de Esperantostraat.

SOLIDARITEIT - SP
Voor de SP draait het de komen-
de jaren om één ding: solidariteit. 
In de eerste plaats in de lande-
lijke politiek: die gaat immers 
over inkomens, belastingen en 
grote uitgaven. Het roer moet om. 
We moeten zorgen dat mensen 
weer vertrouwen krijgen in de 
toekomst. 
Maar 
ook in de 
Groningse 
politiek is 
solidariteit 
het ant-
woord op 
de uitda-
gingen 
van nu. 
Kiezen 
voor soli-
dariteit op 19 maart in Groningen 
betekent kiezen voor oppositie 
tegen het kabinetsbeleid. De ge-
meente moet zich vaker en krach-
tiger verzetten tegen de Haagse 
afbraakpolitiek. Ook kiezen 
voor wijken en mensen die een 
steuntje hard nodig hebben. Dus: 
handen af van de armoedevoor-
zieningen en opnieuw geld voor 
initiatieven in de buurten. En extra 
aandacht voor de nieuwe sociale 
taken van de gemeente. Rond 
zorg, jeugdzorg en werk krijgen 
gemeenten veel meer te doen. 
Dat góed doen, is de belangrijk-
ste opgave voor Groningen in de 
komende jaren.

Klaas Kloosterman
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ONDERZOEK STUDENTHUISVESTINGSWENSEN

In het kader 
van mijn 
opleiding 
Vastgoed & 
Makelaardij 
aan de Han-
zehogeschool 
doe ik een 
afstudeeronderzoek naar de huis-
vestingssituatie van studenten die 
wonen in de Oosterpoortbuurt in 
Groningen. Je zou mij geweldig 

helpen als je even tijd vrij maakt 
om via de bijgevoegde link een 
vragenlijst in te vullen. Het gaat 
je ongeveer 5 minuten kosten. 
Zo help je een medestudent om 
af te studeren. Als tegenprestatie 
verloot ik 5 VVV bonnen onder de 
deelnemers en als je het op prijs 
stelt kan ik je een samenvatting 
van de resultaten sturen. Je moet 
dan wel aan het einde van de 
enquête je gegevens invullen. De 

Oosterpoorter zal de resultaten 
van het onderzoek ook publice-
ren. De enquête vind je op: www.
thesistools.com/web/?id=384665. 

Voor vragen over de enquête kunt 
je contact met mij opnemen via 
e-mail: r.f.dekker@st.hanze.nl. Ik 
reken op je medewerking!

Romy Dekker 
Vierdejaars student V&M

TRENZ&TASTY

Trenz&Tasty is al weer even in 
bedrijf en onze fotograaf heeft 
een paar foto’s gemaakt. “Goeie 
koffie en niet duur. Aardige men-
sen, mooie locatie. Gratis wifi in 
een mooi dagcafé. Ik hoop dat dit 
gaat lopen.”

HAMSTRINGBLESSURES

De ‘hamstring’ zit aan de achterkant van je bovenbeen. Hij loopt 
van je bil tot je knie. Hamstringblessures komen regelmatig voor bij 
sporters. Ze zijn pijnlijk en lastig. Hoe ontstaan ze? Wat 
moet je eraan doen? Fysiotherapeut Jean-Luc Beuker 
van Fysiocentrum Hereweg weet er alles van.

HOE ONTSTAAN ZE?
De hamstrings zorgen 
ervoor dat je knieën 
niet te veel door-
strekken. Ook trek je 
met de hamstring je 
bovenbeen naar ach-
teren bij het lopen. 
Hamstringblessures 
ontstaan bijvoorbeeld 
als je je knie explosief 
strekt, terwijl je je been 
tegelijkertijd opheft. 
De spieren worden 
plotseling enorm 
belast waardoor 
ze verrekken of 
scheuren. Je 

ziet het vaak bij 
voetballers en hard-

lopers, maar ook tijdens 
interval- en snelheidstraining. 

De sporter grijpt plotseling naar 
de achterkant van zijn boven-
been. Au!

WAT MOET JE DOEN? 
Als je een hamstringblessure 

hebt, heb je daar gauw een 
aantal weken flink last van. Een 
verrekte hamstring herstelt vaak 
wat sneller dan een gescheurde. 
Wees steeds behoedzaam bij 
het lopen. Daarmee voorkom je 

plotseling rekken of aanspan-
nen van deze spier. Laat ook 

onderzoeken of er een andere 
oorzaak van de klachten is, bij-
voorbeeld vanuit je rug, bekken, 
heupen en of beenzenuw. 

BEHANDELING
Fysiocentrum Hereweg heeft veel 
ervaring met hamstringblessures. 
Massage gericht op spierontspan-
ning en doorbloeding helpen 
goed. Ook rekoefeningen en 
spierversterkende oefeningen ho-
ren erbij. Maar dit alles gedoseerd 
en zorgvuldig begeleid.

Hamstringblessures kun je voor-
komen door gerichte oefeningen, 
waarbij je onder andere je bilspie-
ren versterkt. Heb je vragen? Bel 
gerust. 

Fysiocentrum Hereweg, 
Hereweg 8. Tel. 3134636.  
www.fysiocentrumhereweg.nl

ADVERTORIAL FYSIOCENTRUM HEREWEG

(foto’s EB)
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1. Illegaal water. (6+3)
2. Machthebber die het geld binnen-

bracht. (6)
3. Glorieuze executieplaats. (10)
4. Boer schaduwt vrouw. (18)
5. Zo hoort het: Puck in een iglo. (8)
6. (Niet) De eerste de beste. (8)
7. Werk in de polder. (12)
8. Hoewel ze niet gestopt zijn, zie je 

ze niet in Sotsji. (10)
9. Ko(o)pman. (6)
10. Zit op het slecht onderhouden 

gebit van een winnaar. (6+4)
11. Bij deze sport wordt absoluut 

geen doping gebruikt. (11)
12. Smart-chauffeur die alleen cola 

drinkt. (11)
13. Verhoortechniek met ijskristallen? 

(11)
14. Sneeuwballengevecht, kerstshow 

en carnaval. (12)
15. Harald V en Erna Solberg. (4+5)

16. Sprookjesfiguren die naar bene-
den komen. (12)

17. Spreken. (6)
18. Geeft les over Ola en Hertog. (9)
19. Politiestaat. (7)

Na het correct invullen van de 
cryptofilippine kunt u in de grijze 
vakjes een uitdrukking lezen. Die 
volstaat als oplossing. Gelijke cijfers 
zijn gelijke letters.

De oplossing moet uiterlijk op zater-
dag 1 maart aanstaande binnen zijn 
bij de redactie van De Oosterpoorter, 
Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen 
o.v.v. Cryptofilippine nr. 7. Mailen 
mag ook: oosterpoorter@gmail.com. 
Let op! Vermeld bij uw inzending 
altijd uw telefoonnummer en/of uw 
e-mailadres. Coop Meeuwerderweg 
neemt contact op met de winnaar.

Oplossing Cryptofilippine de Luxe 6
1. Van Dik Hout 2. Noorderslag 3. 
Oosterpoort 4. Zuiderwijk 5. West-
broek 6. Notenhout 7. Jebroer 8. De 
Staat 9. Familieband 10. Binnenband 
11. Drumstel 12. Plato 13. Sneeuw-
pop 14. Snaarinstrument 15. Plaatje 
16. Groepsreis 17. Rockdiva 18. 
Popprijs 19. Rapper 20. Muziekclip 
21. Traumahelikopter 22. Avond.

De oplossing is: HARDE NOTEN 
MOET JE KRAKEN. De winnaar 
van Cryptofilippine 6 is Annie Loer, 
wonende aan de Meeuwerderweg. 
Gefeliciteerd!

FOUTJE In puzzel nr. 6 is een foutje 
geslopen. Bij omschrijving 8 stond in 
het derde vakje een 3. Die had daar niet 
moeten staan. Gelukkig waren er toch 
weer veel goede inzendingen.

CRYPTOFILIPPINE DE LUXE 7

De winnaar ontvangt een gevulde 
boodschappentas ter waarde van € 20,-, 
ter beschikking gesteld door Coop 
Meeuwerderweg.

1 1 8

2 2 3

3 2 4 1

4 6 1 8 5 3

5 4 7

6 7 2

7 6 1 9 3

8 5 2

9 7 5 5

10 2 6 7

11 4 3

12 8 2 1 9

13 4 3

14 8 5 4 6

15 3 5

16 2 3 6 1

17 6 5

18 4 8

19 6 1
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In de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks, 
met een Grunneger kouke, op bezoek in een van de vele hoekhuizen 
in onze wijk. In deze aflevering is dat bij Aisheline Rosa. Ze woont op 
de hoek van het Winschoterdiep en de Verlengde Frederikstraat.

HOE LANG WOON JE HIER? 
“Ik ben hier in 2006 komen 
wonen. Daarvoor woonde ik in 
de Grunobuurt. Vanwege wijk-
vernieuwing mocht ik op zoek 
gaan naar een andere woning. 
Mijn keuze was gevallen op een 
woning in het centrum, midden 
in één van de drukste uitgaans-
straten. Bij nader inzien leek 
deze woning me niet geschikt! 
Bij toeval werd ik gewezen op 
mijn huidige woning. Bij de eerste 
bezichtiging was ik meteen ver-
kocht. De woning, de buurt en het 
uitzicht was precies wat ik zocht.”

HEB JE VEEL AAN DIT HUIS 
GEDAAN?
“Ik huur dit huis, dus ik heb dit 
huis enkel diverse keren mogen 
verven en inrichten naar mijn 
smaak! Als dit mijn eigen huis 
was dan was het anders geweest. 
Dan had ik onder andere de tus-
senmuur weggehaald en de keu-
ken bij de woonkamer gevoegd. 
Ik vind styling/inrichten leuk en ga 
in het weekend regelmatig naar 
woonwinkels om inspiratie op te 
doen.”

WAT DOE JE VOOR WERK?
“Ik werkte als gezinscoach. Ik 
ondersteunde met name Antil-
liaanse gezinnen waar meerdere 
problemen speelden. Ik ben nu 
druk aan het solliciteren en ik ori-
enteer me op mogelijkheden om 
voor mezelf te beginnen. Niet als 
gezinscoach maar meer op het 
gebied van interieurvormgeving, 
styling en presentatie.”

VOEL JE THUIS IN DIT HUIS?
“Ja. Dit is een hele fijne plek. En 
het uitzicht is fantastisch. Ik heb 
absoluut geen spijt dat ik voor dit 
huis heb gekozen.”

EN DE WIJK, WAT VIND JE 
DAARVAN?
“Ik vind dit een hele leuke buurt. 
De mensen groeten elkaar en 
maken vaak een praatje. Dat was 
in mijn vorige buurt wel anders. 
En in de zomer zit iedereen hier 
buiten voor het huis. De wijk is 
gewoon gezellig.”

MIS JE IETS IN DE BUURT?
“Nee, eigenlijk niet. Het is wel 
goed. Iets meer leuke activiteiten 

met de buren, dat is iets dat mis-
schien nog mist. En het valt me 
op dat het onderhoud van de wijk 
achteruit gaat. Het was hier een 
paar jaar terug veel netter in de 
wijk dan nu.”

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?
“Dat weet ik niet. Ik zou dat heel 
graag willen. Maar werk gaat nu 
voor, dus als ik voor een baan 
naar Rotterdam zou moeten ver-
huizen, dan doe ik dat.”

MvdF

DIGITAAL ABONNEMENT OP DE OOSTERPOORTER

Als Oosterpoorter met een zogenaamde nee-nee sticker op de deur 
ontvangt u nooit een nummer van De Oosterpoorter. Ook dit nummer 
zal dan aan u voorbij gaan. Wellicht vindt u dat jammer, maar dat is 
vast niet genoeg reden om die sticker te verwijderen. 

Helaas weet u eigenlijk ook he-
lemaal niet wat u mist. Wij heb-
ben al eens bedacht dat het een 
goed idee zou zijn om eenmalig 
een nieuwe sticker te verspreiden 
waarbij u kunt aangeven dat u 
geen ongewenst drukwerk wilt 
ontvangen, met uitzondering van 

De Oosterpoorter. Een heel goed 
plan, maar het bleek helaas voor-
lopig te duur te zijn. Wellicht iets 
voor de toekomst dus. De redac-
tie komt met een goede oplos-
sing: De Oosterpoorter is vanaf 
nu ook digitaal te downloaden via 
www.deoosterpoorter.nl. Sterker 

nog: u kunt u erop abonneren! 
Dus geen gedoe met stickers, het 
enige dat u hoeft te doen is u in te 
schrijven op onze website, waar-
na u automatisch een email krijgt 
als er weer een nieuwe Ooster-
poorter is verschenen die u online 
kunt lezen. Op de website 
www.deoosterpoorter.nl vindt u 
alle nummers van de afgelopen 
paar jaar.

CvdL

KOEK                  OP DE HOEK

Aisheline Rosa

WEBSTRUNEN
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KROEG VAN KLAAS

ZATERDAG 15 FEBRUARI
Brothel Brothers & Maradonna’s

ZONDAG 16 EN 23 FEBRUARI
LP SESSIE o.l.v. Wouter. Aan-
vang 20:00 uur.

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Groninger songwriters circle 
presenteert: muzikantenborrel & 
jamsessie. Aanvang 20:00 uur.

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Jacky’s Raw Collective

DONDERDAG 27 FEBRUARI
Café Unplugged, iedere vierde 
donderdag van de maand, aan-
vang 20:30 uur.

VRIJDAG 28 FEBRUARI
Groninger songwriters circle 
presenteert: muzikantenborrel & 
jamsessie. Aanvang 20:00 uur.

ZATERDAG 1 MAART
Open podium o.l.v. Lourens 
Leeuw m.m.v. KvkHuisband

POORTERSHOES

DONDERDAG 20 FEBRUARI
Cursus Kunstgeschiedenis (4 
donderdagen, 20:00-22:00 uur).

MAANDAG 3 MAART
Kookworkshops ‘de Italiaanse 
keuken’ (4 maandagen, 17:30-
20:00 uur).

Opgave bij het Poortershoes, tel 
050-3131141 of poortershoes2@
home.nl

MAANDELIJKS OP 
VRIJDAGMIDDAG
Culturele en creatieve club op de 
vrijdag (1x per maand)

Her Poortershoes wil graag een 
culturele en creatieve club starten 
op de vrijdagmiddag. De eigen 

cursussen starten op 26 februari 
en 8 maart en worden gegeven 
in de Oosterpoort, op het adres 
Hereweg 4. Aanmelden via www.
feminanoord.nl of bij Karen Brakel 
06-51519042.

SPEELTUINVERENIGING

VRIJDAG 14 MAART 
Groninger avond, thema ‘Met 
Joakop in de tobbe’. Aanvang 
20:00 uur. Voorverkoopkosten 
voor leden € 3,-, niet-leden € 5,-. 

Kaarten verkrijgbaar bij J. Tam-
mes / of C. Legger, Kwintlaan 43 
of 39. Informatie: 06-44050961.

BUURTOVERLEG

MAANDAG 17 MAART
Eerstvolgende overleg in het 
Poortershoes aan de Oosterweg 
13, aanvang 20:00 uur. U bent 
van harte welkom!

Overige overlegdata: 19 mei, 16 
juni, 1 september, 20 oktober en 
1 december. Informatie en aan-
melden agendapunten via buurt-
overleg@gmail.com

TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer 112 
Politie / Wijkagent 0900-8844 
Borgmanschool 3128674 
Speeltuin 3124585 
Poortershoes 3131141 
Milieudienst 3671000 
Meldpunt Overlast 5875885 
Meldpunt Stadsbeheer 3678910 
Zorgloket 3674200 
SoZaWe 3675000 
Apotheek Oosterpoort 3121030

HUISARTSEN
dr. Filius 3128739 
dr. Dijkman-Hanke 3128216 
dr. Niewold 3134102 
Huisartsenpost 0900-9229

bijdrage zal variëren. Interesse? 
Mail naar poortershoes2@home.
nl.

OPROEPEN

HARDLOOPGROEP
Gezocht: leden voor een hard-
loopgroep die elke maandag om 
19.00 start vanuit het Poorters-
hoes. Geïnteresseerden kunnen 
bellen met het Poortershoes tel: 
050-3131141.

WINSCHOTERDAIP OPEN
Ik zoek één of meer personen, 
die vanuit de eigen beleving een 
verhaal kunnen vertellen over 
de scheepvaart in het kanaal, 
de handel op de kaden en het 
verkeer van mensen en goede-
ren langs het kanaal. JanPieter 
Janse, www.watererfgoed.nl.

GALLERIE DE WITTE 
LELIE
EXPOSITIE VAN GERDA ONNES
Koeien, landschappen en stads-
gezichten voor de helft van de 
galerieprijs.

WOENSDAG 26 FEBRUARI EN 
DINSDAG 11 MAART
Een introductielezing over Trans-
cendente Meditatie.

Als u geïnteresseerd bent kunt 
u zich aanmelden via iwcvos@
gmail.com of tel. 06 3818 0225. 
De lezing begint om 19:00 uur en 
kost € 5,-.

FEMINA NOORD

26 FEBRUARI, 8 MAART
Ben je zwanger en op zoek naar 
informatie over je zwangerschap, 
voeding, bevalling en kraamtijd? 
Geef je dan op voor een zwanger-
schapscursus of workshop voor 
buikgipsen bij Femina Noord! De 

SERVICE
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