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1 | Maart 74  
 
1 | Kop d’r Veur (Voorwoord): “Het gemeentebestuur wil onze buurt weer bewoonbaar maken. En ze willen het doen samen met de 
buurtbewoners, met ons. Hier ligt een belangrijke taak voor ons allen:; de handen inéén te slaan en “de kop d’r veur te holl’n”, voor de niet 
groninger: de schouders eronder te zetten.” 
2 | Ontstaan van de buurtgroep In 1971 hebben B&W een Binnenstadsteam geformeerd die een nota schrijft over wat er met de binnenstad 
zou moeten gebeuren (de z.g Doelstellingennota) Deze wordt eind ’72 aangenomen door de gemeenteraad. Begin 1973 wordt er een 
“Projectgroep Binnenstad” geïnstalleerd, die de opdracht krijgt de nota verder uit te werken in een structuurplan en een bestemmingsplan. In 
November 1973 wordt de Buurtgroep de Hortusbuurt opgericht, Begin februari 1974 is er een buurtbijeenkomst in het Kijk in ‘t Jathuis met Max 
van den Berg, Roel Vos van de Projectgroep Binnenstad en de directeur van de afdeling Bouwzaken van de Rijksuniversiteit, ir Both. De 
Buurtgroep heeft verschillende commissies ingesteld:  de verbouwingscommissie, de groen en straatcommissie, de sociaal culturele commissie, 
de bestemmingsplancommissie en de redactie van Kop d’r Veur. 
3 | De uitslag van de grote enquête buurtkrant. Bij een enquête in December 1973 gehouden,waarin 700 formulieren werden uitgereikt, 
komen er 445 terug. (246 gezinnen, 73 bejaarden en 126 alleenstaanden) Er blijkt  o.a. dat er in 47% van de huizen geen douche is Er worden 
negatieve ontwikkelingen genoemd: afbraak en verkrotting, bouw van Alpha II, sluiting van winkels, toenemend aantal studenten. 
4 | Gezien door de ogen van een kind Gesprekjes met kinderen uit de buurt door Alie. 
5 | Drugs Informatie Centrum Groningen in de Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 60 
6 | Grote Buurtschoonmaak “De schoonmaakactie wordt op 11 April geopend met een voorlichtingsavond in het Kijk in’t Jathuis. De 
Wethouder voor Milieuzaken, Mr A.A.F.M. Staatsen, zal aanwezig zijn om de vragen over de vervuiling te beantwoorden en de 
Reinigingsdienst zal een aantal lichtbeelden en/ of een film vertonen.” 
   | Losse berichten Parkeeroverlast, *Fietsen voor het Alpha gebouw. *Kleine Klusjes (De vrijwillige hulpverlenersorganisatie VIA) *Groen in 
de straat. “Aan de plantsoendienst is gevraagd bomen te planten in de (    ) straten.*Bejaarden sociëteit. St Martinus Gasthuis (op een 
buurtbijeenkomst heeft Wethouder Van de Berg meegedeeld…) 
7 | Tenslotte Oproepen Een schoonmaakactie en een vrijwillig abonnement op Kop d’r Veur 
 



 
2 | April 74  
 
1 | Haal de bezem door de buurt! Vier ploegen houden een grote schoonmaak. 
2 | Koninginnefeest Koekhappen, zaklopen, blikgooien, ringwerpen, ezeltje prik, straattekenen, stoofjeprikken en nog veel meer. En: “We 
hebben uw hulp écht, écht nodig bij het inrichten van het feestterrein op het Guyotplein” 
3 | Voorlichtingsavond over de schoonmaakactie. De wethouder vertelt dat de buurt dient als “proefkonijn” Na de pauze gingen de vragen 
vooral over de geluidshinder door ventilatoren van de graanpakhuizen aan de Noorderhaven 
   | Staatsecretaris Schaeffer op werkbezoek in Groningen Alle buurtcomitees zijn uitgenodigd op het stadhuis. De kernproblemen in de 
Hortusbuurt zijn de uitbreidingswoede van de Universiteit en het Doveninstituut.  Vanuit de buurten komt er kritiek op de inspraak bij 
stadsvernieuwingsgebieden. De Staatssecretaris geeft zijn visie: de buurtcomitees moeten het buurtbewustzijn weten op te peppen (door feesten, 
een buurtkrant en schoonmaakacties) om zich te verzekeren van een grote achterban. Daarbij zijn goed opgeleide opbouwwerkers in het 
stadsvernieuwingsproces gewensd  
4 | Subsidie Donaties door buurtbewoners 
5 | Gezien door de ogen van een kind  
7 | Wat jammer Oproep om zelf meer groen in de straat te realiseren 
8 | Losse berichten O.a.: raadsbesluit (advies Projectgroep Binnenstad overgenomen) * Parkeerverbod 
10 | Brief van een buurtgenoot Over hondepoep en ons milieu 
11 | Aan de wijkbewoners Brief van het gemeentelijk reinigingsbedrijf over het gebruik van huisvuilzakken  
12 | De brief van Max van den Berg Jan Dirk Timmer Begeleidende inleiding n.a.v. de brief. Oproep om mee te helpen “ Als wij niets doen dan 
ligt onze buurt waarschijnlijk over 10 of 20 jaar plat.. Misschien wil de Universiteit een toch al plat liggende buurt alsnog bebouwen.”  
13 | Geachte bewoners Max van den Berg Integrale copie van de brief (briefpapier M.J. van den Berg, wethouder) Brief van wethouder aan 
diverse wijken waarin hij plannen aankondigt om oude wijken op te knappen. “ De aanpak van zeventien oude wijken die jarenlang systematisch 
verwaarloosd zijn of bedreigd door plannenmakerij, is een enorm karwei.” Het Hortusgebied, zoals de buurt hier genoemd wordt, is één van de 
wijken met voorrang.  
De uitbreidingsplannen van de Universiteit mogen de woonfunctie in het gebied niet aantasten. 
De andragoog Roel Vos functioneert als contactman tussen de buurtcomitees en de projectgroep Binnenstad. 
 
 
 



   | April 74 Extra bulletin 
 
1 | Kinderfeest op het Guillotplein Georganiseerd door de sociaal-culturele commissie. ‘Als onderstaand strookje niet bij u opgehaald is kunt u 
het zelf afgeven op éen van deze adressen” 
   | Uitnodiging voor de buurtbijeenkomst op 11 april  
   | Koninginnefeest Verslag 
2 | 10 regels voor een nette buurt  Regel 4: Ik gooi een lege friteszak altijd in de papierbak. 
 
 
3 | Juni 74  
 
1 | We worden een buurt Redactioneel (?) Wat er veranderd is na de schoonmaakactie: “Buurtbewoners die elkaar alleen van gezicht kenden, 
hebben samen de straat de straat geveegd; de volgende dag lieten zij elkaar (trots) de blaren zien. Sindsdien groeten zij elkaar op straat, maken 
een praatje of drinken een kopje koffie bijelkaar.” 
3 | De bezem door de buurt Bedankje en oproep om het schoon te houden. 
3 | Wist u dat O.a. dat Jos Lange (die de schoonmaakactie had gefotografeerd) 1/3 van de foto’s afstaat aan de buurtgroep 
3 | Subsidie Het aantal buurtgenoten dat geld voor de buurt heeft gegeven is gegroeid tot 27. De bedragen variëren van 5 gulden tot 100 gulden. 
4 | Vergroen de buurt Oproep en tips om meer groen in de straten te realiseren 
5 | Gezien door de ogen van een kind 
7 | Wat wilt U eigenlijk? De sociaal culturele commissie stelt zich voor en legt uit wat ze willen doen (o.a. een straatfeest organiseren) 
8 | Kindervacantieweek  Oproep voor vrijwilligers 
9 | Losse berichten  O.a.: Vliegeren  * Doe ook iets voor de buurt 
10 | Sint Martinus Gasthuis  In tegenstelling tot eerdere berichten is het gasthuis nog niet opgeknapt door onduidelijkheid tussen gemeente en 
rijk. 
 
 
   | Juli 74 Extra bulletin  
 
1 - 4 | Vakantiespelen De Vakantiekinderspelen worden gehouden in de fietsenkelder van het Wessel Gansfortcollege .Oproep voor deelname 



en meehelpen. 
 
 
   | Aug. 74 Extra bulletin  
 
1 - 4 | Straatfeest in de Hortusbuurt!!!!!! Buurtgroep de Hortusbuurt organiseert woensdag 4 september in de Kleine Rozenstraat een 
straatfeest voor iedereen  
3 | Aan alle jongens en meisjes uit de buurt!!!!!  Aankondigiging Verzoek tot deelname 
 
 
4 | Okt. 75 
 
1 | Kop d’r Veur in een nieuw jasje 
2 | Het buurtfeest Verslag De sociaal culturele commissie. 
4 - 5 | Woningverbetering Subsidiemogelijkheden bij renovatie. 
6 - 7 | Vergroen de buurt Practische tips voor bloembakken en voortuintjes 
10 | Speelstraten Idee om de Noorderbinnensingel gedeeltelijk autovrij te maken. 
11 | Buurtgroepvergadering Verslag  Cursus woningverbetering. * Gesprek met de Projectgroep Stadsvernieuwing. * De commissies, * De 
organisatie van de buurtgroep  
14 | Kort buurtnieuws O.a.: Mej. Rensink heeft haar kuitbeen gebroken “de redactie wenst U van harte beterschap” 
15 | De kinderen uit de Rozenstraat. Han G.  Hoekstra.  Gedicht 
 
 
   | Kerstnummer  
 
3 | Buurtgesprekken  “Om een idée te krijgen, hoe men de Hortusbuurt beleeft, hebben we het plan opgevat met een aantal mensen een praatje 
te maken”. Deze keer iemand die in een huisje van de Petronellastichting in de Grote Leliestraat woont. 
4 | Verschonen of kinderen uit de Rozenstraat (2) Reactie van de redactie n.a.v. verontwaardigde geluiden die men kreeg over het gedicht De 
kinderen uit de Rozenstraat in het vorige nummer. 



5 | Wereldwinkel “Het leek de redactie leuk om geregeld één pagina van de buurtkrant af te staan aan diverse groeperingen. De wereldwinkel 
opent de rij” 
6 - 7 | De ontwikkeling in de stadsvernieuwing Structuurplan binnenstad. De oude aanpak (“onze wijk zou ook plat”) en de nieuwe aanpak. * 
De doelstellingsnota * De Projectgroep Binnenstad .* Het onstaan van buurtgroepen..”Aanvankelijk kwam de participatie moeilijk op gang. 
Maar na de publicatie van de z.g Vlekkenkaart in de Groninger Gezinsbode onstonden er al gauw vele buurtcommitees” (zie ook Buurten in 
Beweging). * Het ontwerp-structuurplan “Zodra dit plan uit komt, is het de bedoeling dat de bewoners zeer actief mee gaan beslissen,..” 
8 - 9 | Het huis Adri Henco Kop d’r Veurs kerstverhaal. 
10 | Viswedsrijd in de Noorderhaven “... de vangst viel wat tegen...” 
11 | Kerstrebus 
12 | Algemene berichten 
13 - 14 | Berichten van de Buurtgroep Verslag Algemene buurtgroepvergadering. Aanwezig: 11 mensen. • Fotoalbum (Jos Lange) van de 
schoonmaakactie ligt ter inzage * Het reglement voor de buurtgroep.* De subsidieaanvraag voor een buurtwinkel * Vergaderdata van de 
verschillende commissies (o.a. de groen en straatcommissie) 
14 | Waar zijn ze gebleven De bloembakken: “…alleen de bloembak in de Havenstraat staat er nog…” 
15 | Kort buurtnieuws O.a.: “Leest u het mededelingenbord van de buurtgroep in de Gr. Leliestraat. 6 wel? Doen!” * “Rudolf de Haas is 
verhuisd; van de Nieuwe Kijk in’t Jatstr 102 naar nr 101” 
 
 

1 | Febr. 75 
 
V | Cartoon  
2 | Redactioneel en contact adressen 
   | Buurtwinkel Een “buurtwinkeltje als informatiebron”, (Nwe Kijk in het Jatstraat 48) Gevraagd “oud vloerkleed (4X4), tafel plus wat stoelen, 
lampen, butagaskacheltje”. Buurthuis (onderhandelingen hierover) 
3 | Kinderfeest op koninginnedag.  “We willen dit jaar niet weer de hele organisatie laten verzorgen door enkele mensen” 
4 | Dag Bart Bart de Roos heeft zijn activiteiten voor de buurtgroep beëindigd (uit onvrede met de gang van zaken) en wordt bedankt door de 
buurtgroep. 
5 | In onze Hortusbuurt bevindt zich het secretariaat: Stedelijke Vrouwelijke Hulpverlening (V.H.V)  Sociëteit in Spilsluizen N.Z. 9. Op 
de feestavond in de Stadsschouwburg. treedt De toneelvereniging “De Grunneger Sproak” op. 



6 - 9 | De ontwikkelingen in de stadsvernieuwing Nogmaals het verhaal. * De nota “Stel je Voor” (feb 1974 ) is verkrijgbaar in de 
binnenstadswinkel. * Het waarom van projectgroepen. 
9 | Het stadjershuis (Nbg)  Een gemeentelijke informatiewinkel. De binnenstadswinkel (informatie over stadsvernieuwing) 
10 | Hulpverlening aan buurtbewoners Klaas Wybo v.d. Hoek en Henk Kooiman  Plannen voor een hulpverlenersorganisatie . Hierlangs 
afknippen: “Ik kan ergens hulp voor gebruiken” of: “Ik wil best een buurtgenoot ergens mee helpen”. 
13 | Cursus woningverbetering  
14 - 16 | Recht & Krom. Ingekomen stuk van de rechtswinkel Rechten en plichten van verhuurders en huurders. 
16 | Topografische kaart 1854 Afbeelding/plattegrond van Groningen van Noorder Hoogerbrug tot De Dilgt in Haren. 
17 | Hortus = tuin Tips voor meer groen in de straat. 
18 | Hortusjes o.a “Het reglement van de buurtgroep is verkrijgbaar op het contactadres van de buurtgroep” *  “Zonder Ed Houting, die pro deo 
de offset van ons krantje verzorgt, zou uw buurtkrant er beroerd uitzien ! “ 
 
 
   | April 75  
 
V | Cartoon:  vrouw in tuinbroek en karretje met bladeren (planten)  
1 | Journaal van de projectgroep binnenstad Luc de Wit De projektraad Binnenstad wil graag weten wat de bewoners van de stad vinden en 
wat er wel en niet goed gaat. De reacties worden verwerkt in het stedebouwkundig plan 
2 | Gevelbeplantingsactie- plantdag: 26 april . “Deze tegels worden in de week vóór 26 april door de mensen van Openbare Werken 
vakkundig gelicht” 
3 | Groot kinderfeest Op 30 april op het plein voor het Guyotinstituut Toegangsprijs: ƒ 1,50 
4 | Hulp gevraagd voor het kinderfeest. Er worden 180 kinderen verwacht (zoals het vorige jaar) en men schat in dat er zo’n 40 a 50 man 
nodig zijn om te helpen 
5 | Kindervacantie activiteiten Chiel  Er worden  “± 4 mensen gevraagd, die de organisatie op zich willen nemen” 
6 | Z.t. Gedicht Mejuffrouw Rensink, Schrijfster die naast het universteitsgebouw in de Rozenstraat woont en last heeft van de fietsen tijdens 
college-uren. 
7 | Help een handje, graag gedaan Klaas Wybo van der Hoek  “Wij denken aan bijvoorbeeld boodschappen doen, oppassen, klusjes aan huizen, 
tuin bijhouden, voorlezen, of zomaar bezoekjes afleggen”. “Vooral mensen die denken hulp nodig te hebben, moeten niet aarzelen eens contact 
op te nemen”. 
8 - 9 | Groent u mee op 26 april ? Zaterdag 26 april is uitgeroepen tot Buurtgevelplantdag. Enkele raadgevingen.  



10 | Honden in de tuin Hertshoornolie in de tuin en de honden lopen gewoon door. 
12 | Beste buurtbewoners Brief van de projectgroep Hortus. De groep bestaande uit elf studenten (met naam genoemd) met specialisatie 
planologie, wil onderzoek verrichten op gebied van bevolking, bedrijven, verkeer, woningonderzoek en de plaats van de universiteit in het 
Hortusgebied. Als onderdeel van het onderzoek wordt gedacht aan een enquête. 
12 | Het Brokkenhuis Jan Dirk Timmer De buurtgroep heeft onderdak gevonden in het pand Zoutstraat 14 (het oude Chappaquagebouw) waar 
ook het Brokkenhuis is gevestigd “Dit is een vereniging die al meer dan een halve eeuw haar werk verricht. Doelstelling: mensen die het niet zo 
ruim hebben te helpen aan goede en goedkope kleding” 
13 | En zo keutelt het maar door. Hondenpoep “ voor een schone stoep, is de sleutel, in de straatgoot met die KEUTEL! “  
14 - 15 | Ontwikkelingen in de stadsvernieuwing (vervolg) Werkgroepen gaan onderzoek doen  ..“ want een  goed stadsvernieuwingsproject 
moet een goede ondergrond hebben...” 
15 | Hoera een buurthuis!!!!!!!!  “ ...het probleem van de buurtgroepsleden is dat iedereen bijna werkt en eigenlijk niet zoveel tijd in dit soort 
dingen kan steken.” 
16 | Verslag algemene vergadering 3 -3 - 75 * Dertien aanwezigen(waaronder twee gasten van de VAC) * Het tussenbericht van de 
projectgroep binnenstad is klaar. 
17 - 18 | Open plekken Tijdelijke opvulling voor de plek waar het Alpha II komt (over 5 tot 10 jaar)  
A | Hortusjes Hortusjes worden gratis geplaatst 
 
 
   | Juli 75  
 
V | Mededeling van de redactie Pauline  Oproep  aan “de niet jeugdige bevolking” om te reageren en een oproep voor een kinderpagina. 
1 | Verslag van de buurtgroepvergaderingen. Chiel v.d Linden   De herbestrating van de Appelstraat. *De verhouding Buurtgroep en 
projectgroep Hortusbuiurt. * Stadsvernieuwingsplan  
2 | Open avond, gehouden op 5 juni, Zoutstraat 14  Anita  Informatie over de toekomstige ontwikkelingen. Tevens was het een inwijding van 
het buurthuis. (aantal bezoekers: 50)  Men komt met “goede voorstellen” zoals  gymnastiek voor vrouwen, toneelklubje, klaverjassen, knutselen 
voor kleine kinderen en een sociëteit voor bejaarden. 
3 - 8 | De buurt wordt steeds groener Opnieuw tips over tegels lichten en gevelplanten te laten groeien.  “Het geheel mag geen struikelblok 
worden. Dus niet te vér de stoep op “ 
 8 | Welbedankt!!!! Dankwoord aan (vooral)de bezorgers (25 – 30 )van Kop d’r Veur  
 8 | Overlast. een kwestie van fatsoen  Pauline B  



10 | Het kinderfeest  De sociaal-kulturele kommissie en het GuyotInstituut Verslag van 30 april. Voor ± 100 kinderen : o.a  touwtrekken,, zaklopen en 
straattekenen 
12 | Hoe staat het met de stadsvernieuwing van onze buurt Verslag Bijeenkomst van de buurtgroep, de studenten en de werkgroep 
stadsvernieuwing. Wat gaat de universiteit doen? Plan voor uitbreiding “kan onmogelijk samengaan met wonen in de buurt”. * De werkgroep 
van de Gemeente gaat geregeld contact houden met de buurtgroep. Onderwerpen: herbestrating Appelstraat. Parkeerproblemen op de Ossemarkt 
en de hofjes die er slecht aan toe zijn. * Studenten willen onderzoek doen in de wijk. 
14 | Herbestrating Appelstraten Verslag Vergadering met de bewoners van de Appelstraten 
15 | Bericht van de projectgroep Hortus aan de bewoners van de Hortusbuurt. Projektgroep Hortus  “We kiezen voor woonfunctie als 
belangrijkste funktie voor het Hortusgebied”. Plannen voor bedrijfs, bewoners- en bouwkundig onderzoek. Eventueel alleen onderzoek naar één 
bouwblok. 
16 | Bericht van de projectgroep Hortus... Dick Vos  Verslag van de bijeenkomst met de Kommissie herbezinning Huisvesting van de 
Universiteit. Men wil zich laten sturen door twee uitgangspunten: “de woonfunktie moet in de wijk gehandhaafd en teruggebracht worden en aan 
het groen in deze wijk moet een hoge waarde worden toegekend.” 
 A | Hortusjes Met o.a. “ Denkt u ook in de vakantie aan uw gevelplanten. Ze drogen uit voordat u het in de gaten hebt.” 
 
 
   | Okt. 75 
 
V | Advies aan de dieven (diefjes)van de gerbits (woestijneekhoorns) uit het pand Grote Rozenstraat 31 H.H. Folkerts, Chef Interne Dienst 
Rijksuniversiteit 
2 | Gevelbeplanting Er zijn vijf bloembakken in de buurt bijgekomen. 
   | Donateurs. Spel en sport voor iedereen Deelname: jeugd ƒ 0,50, volwassene ƒ1,- 
3 | Verslag buurtgroep vergadering 1 juli 1975 Zoutstraat 14  
4 | Gedicht Mejuffrouw Th Rensink  Gedicht over de properheid van de Hortusbuurt + (tweede) klacht over de vele fietsen die haar tuinpaadje 
blokkeren 
5 | Verslag buurtgroep vergadering 3 september ’75 Zoutstraat 14  div. ingekomen stukken 
6 | Herbestrating Appelstraten  “In de kleine Appelstraat wordt voor proef geprobeerd om geen auto’s geparkeerd te krijgen”. Herbestrating 
van de Rozenstraten wordt volgend jaar al goedgekeurd. 
7 | Sport en spelpaspoort 
8 | Verzoek uit onze wijk Een dame uit het Petronella-gasthuis verzoekt om parkeervakken met niet parkeren (voor taxi’s) 



9 | Programma van activiteiten van de Dienst voor Sport en Rekreatie, afdeling spel en sport  Herfstvakantie  instuiven. 
10 | Klachten rubriek Negen namen en adressen waar buurtbewoners met hun klacht naar toe kunnen. 
12 | Buurtgroep beschouwing over het onderzoeksprogramma studenten projectgroep Hortusbuurt. De buurtgroep verzoekt de volle 
medewerking te verlenen aan het onderzoek dat uit twee gedeelten bestaat : een algemeen onderzoek en een onderzoek naar één woonblok 
13 | Aktiviteiten rond het Buurthuis o.a.: Twee zalen van 8x8 meter.Ideeën voor een bridgeclubje en volksdansen 
14 - 15 | Verslag van het gesprek tussen de projectgroep Binnenstad en de Buurtgroep op  donderdag 4 september Versterking van de 
woonfunctie (‘ideaal’) en versterking van de Universiteit (“onaanvaardbaar”) De Buurtgroep stelt voorwaarden aan uitbreiding van de 
Universiteit. “Misschien moeten we al over niet al te lange tijd harde akties gaan voeren als de plannen van de Universiteit funest voor onze wijk 
dreigen te worden“. 
 
 
   | Dec. 75 
 
1 | Vakantie voor de kinderen  Chiel van der Linden  Activiteiten in het buurthuis. “25 cent per dag” 
2 | Oproep!!!! De Buurtgroep organiseert activiteiten, maar is er ook belangstelling voor? Dick Vos  “Laat eindelijk eens wat van u horen”  
Geef u op! 
3 | Aktie tegen de verhoging van de milieubelasting is tot een groot sukses gemaakt ! Chiel van der Linden  
5 | Buurthuis vóór u en dóór u  Dick Vos  “Laten we van een buurthuis een buurthuis maken!” Gedacht wordt aan gezellige lampen, gordijnen 
en wandversieringen.. 
6 -7 | Verslag vergadering sociaal culturele kommissie maandag 17 november Chiel van der Linden  Negen mensen aanwezig (“Maar liefst”) 
Diverse onderwerpen o.a. de aanvraag van een opbouwwerker en een oproep mee te helpen 
8 - 11 | Hortus kerstverhaal voor kinderen van de Hortusbuurt  
11 | Een opbouwwerker in de buurt  Anita  “Wat gaat zo’n iemand doen  “  
12 | Open plekken Het gerucht gaat dat het Alpha II gebouw misschien volgend jaar al gebouwd gaat worden. “Een lichtpuntje is nog dat als er 
gebouwd  wordt, er zoveel mogelijk moeite gedaan zal worden de fraaie bomen, zoals b.v de treurbeuk, te handhaven” 
13 - 15 | De toekomst van de Hortusbuurt  Uitleg over het Stedebouwkundig Plan * Aankondiging van een grote bijeenkomst met Max van 
den Berg en Roel Vos (die het stedebouwkundig Plan gemaakt heeft). * Plattegrond van de nieuwbouw van de Universiteit 
16 | Hortusjes Met oa Mej. Rensink wordt op 20 dec. tachtig jaar 
 
 



   | Jan. 76  Speciaal nummer 
 
Aan plannen geen gebrek “Er worden plannen gemaakt voor uw buurt. Plannen waarin vastgesteld wordt hoe uw buurt er uit kan komen te 
zien, wat er wel en wat er niet in kan gebeuren. Er worden ook plannen gemaakt om de buurt op te knappen op korte termijn. Daarover moet met 
u gepraat worden, want het gaat over uw buurt.” Een oproep voor bijeenkomst op 28 januari” 
Plannen maken Het stedebouwkundig plan nog eens uitgelegd. Het is een discussiestuk Toegespitst op straten over de gewenste toe of afname 
van bedrijvigheid, het versterken van de woonfunktie enz. De universiteit mag in dit rapport van Projektgroep Binnenstad uitbreiden in de Grote 
Kruisstraat en de Nieuwe Kijk in ’t jat straat en bouwen in de Hortustuin. Negen Standpunten van het buurtkomitee.  “tot zolang blijven we 
vechten voor een fijne woonbuurt, zonder kankergezwel! Kom allemaal op de 28e   naar deze avond, waar het eerste gevecht gaat beginnen. HET 
GAAT OM UW BUURT!!!!” 
 
 
   | April 76   
 
V | Foto van Nieuwe kerk en een getekende hond die poept  (logo campagne “hond in de goot” )op het grasveld 
2 - 4 | Ontwikkelingen rond het stedebouwkundig plan, met name in de Hortusbuurt  Verslag De bijeenkomst van 28 jan j.l..(aanwezig: 80 
buurtgenoten) Wethouder van de Berg hield een verhaal. De presentatie van de Universiteit ging gepaard met maquettes en dia’s. “Men ging 
zelfs boe roepen en fluiten” Ook op de voorlichtingsavond van de Universiteit op 11 februari vonden de partijen elkaar niet. De belangrijkste 
uitgangspunten van de buurtgroep op een rijtje. Het handhaven van de woonfunctie is primair en “een RU concentratie” is alleen onder een 
aantal voorwaarden te accepteren (o.a. handhaven van de volledige Hortustuin)  
5 - 6 | Voorjaarstips voor uw gevelplanten De Clematis, de klimroos en de klimhortensia 
7 | Mensen van de Hortusbuurt.....!!!!!!! Hilke en Marlies  Dinsdagavond van half acht tot half tien is het Buurthuis geopend. Er is dan 
handenarbeid, verder kunt u er kaarten, dammen of gewoon even een praatje maken. Aankondiging voor het volksdansen 
8 - 9  | Huursverhoging 1976  Hoe men bezwaar kan maken tegen de huurverhoging. Een pamflet ondertekend met “Hortuscomité” is niet 
afkomstig van het buurtcomité 
10 | Bedrijfsonderzoek binnenstad-noord (Verslag van dit onderzoek stond in de Gezinsbode van 19 maart) Uit het verslag blijkt dat het 
winkelbestaand in de Hortusbuurt sterk achteruit is gegaan en nog gaat. 
10 | Groot buurtfeest met o.a. een rommelmarkt 
11 | Milieu-aktie straatvervuiling hond in goot  Wethouder Wildeboer  



12 - 14 | Z.t. |  Drie plattegronden van de Hortusbuurt met daarop aangegeven  1: Minimaal universiteitsgebied v.l.g.s Universiteit 2: maximaal 
`Universiteitsgebied  v.l.g.s Projektgroep Binnenstad en 3: max. Universiteitsgebied volgens het  Buurtcomité 
A | Hortusjes Met o.a.: “Een fietssleuteltje is gevonden in de Zoutstraat voor de muur naast de ingang van ons buurthuis. Eind januari overigens 
al” 
 
 
   | Juni 76 
 
V | Oude prent (gedrukt op pakpapier) Zicht op de oude binnenstad  
1 - 2 | Stedebouwkundig plan is aangenomen! Wat betekent dat voor onze buurt? “aan veel van onze voorwaarden wordt in het (gewijzigde) 
Stedebouwkundig plan voldaan. Maar we moeten op ons hoede blijven, want wat betreft de terreinafbakening voor de universiteit is helaas nog 
geen beslissing genomen”  Definitieve besluiten vallen in het Globaal bestemmingsplan dat in september verschijnt. De Buurtgroep heeft de 
toezegging gekregen mee te mogen praten. 
3 | Herbestrating van de Appelstraten Peter Molog en Annelies Buist  “Maar als deze paar weken voorbij zijn, hebben we een straat waar de hele 
Hortusbuurt jaloers op kan zijn. Dan kunnen de kinderen hier fijner en veiliger spelen en kan iedereen gezelliger op straat zitten” 
4 | Groot straatfeest 16 juni  In de Kleine Rozenstraat met o.a. buurtkegel voetbal en taartenbak wedstrijd 
5 | Oproepen (I en II) Spulletjes voor rommelmarkt en medewerkers 
6 | Nader nieuws over de open plekken  Tijdelijke voorzieningen getroffen door de Universiteit 
7 | Een opbouwwerker in onze buurt!! Rudi Arends  Johan Huizing De taken van een opbouwwerker in de buurt. 
 
 
   | Aug./sept. 76 
 
V | Foto van een ‘ schilderachtig’ en armoedig steegje (Violettensteeg?)  
3 - 5 | “Operatie binnenstad” Twintig woningen in de buurt, die aangekocht zijn door de Gemeente, worden bouwkundig onderzocht. De 
panden zijn in beheer gegeven van het CWB. Bij renovatie draagt het Sociaal Begeleidingsteam er zorg voor dat  aan de wensen en belangen van 
bewoners zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt. Na de renovatie ontvangen de bewoners ƒ 3000,- herinrichtingskosten. 
6 - 7 | Wonen in de Grote Kruisstraat wordt bedreigd!! De Gemeente en de Universiteit zijn met elkaar in overleg over de toekomstplannen 
van de Universiteit. De Universiteit wil bouwen in de Grote Kruisstraat.  



8 - 9 | Het standpunt van het Buurtcomité t.a.v. de voorgestelde wijziging. Met o.a.: “De Buurtgroep onderstreept het streven van de 
Gemeente deze U.B niet in de Hortusbuurt te plaatsen, maar zij bepleit wel het spoedig nemen van een beslissing omtrent deze zaak, teneinde de 
onzekerheid in de buurt weg te nemen.” 
10 | Buurtmarkt juni 1976  “Het was in ieder geval gezellig” 
11 - 13 | Rehabilitatiebesluit Hortusbuurt Bij verbetering van particuliere woningen wordt het opknappen van een huis rehabilitatie genoemd 
(Bij woningwetwoningen heet dat renovatie). “Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft de Gemeente onze buurt aangewezen als 
stadsvernieuwingsgebied” “Aangezien er in onze buurt hoofdzakelijk particuliere woningen zitten..” De kwaliteit van de woningen in de buurt 
wordt bekeken. Om in aanmerking te komen voor geld van het Rijk moet er een uitgebreide inventarisatie plaatsvinden. 
14 | De opbouwwerker Gaat 1 september aan de slag 
A | Hortusjes  
 
 
   | December 1976 
 
V |  Foto: Grote Kruisstraat 
2 - 3 | Opbouwwerk in de Hortusbuurt Johan Huizing  De nieuwe opbouwerker vertelt iets over het doel van opbouwwerk, wat er tot nu toe is 
gebeurd en wat hij de komende tijd gaat doen. 1 Het oplossen van problemen in de buurt  (bijv onveilige verkeerssituaties) 2 Het vergroten van 
de deskundigheid. 3 Het beïnvloeden van de overheid (en andere gevestigde instituten.): “Ook de overheid moet leren luisteren naar de stem van 
buurtbewoners” 
4 | Z.t. Kees S  Gedicht 
4 | Z.t. Peter  Speelplek voor kinderen  
5 - 6 | Aan de bewoners van de Groene Appelstraten  Vons, een andere tuinliefhebber Tips voor plantenverzorging in de winter. 
7 | Buurt Anita  Plaatsingsproblemen van de Universiteit “Den Haag gaat zich er ook mee bemoeien” 
   | Nieuws t.a.v. Rehabilitatieplan Hortusbuurt Anita 
9 | Ingezonden brief  Annelies- een Appelstraat bewoonster  “Lieve Appelstraat bewoners” Oproep om de tuintjes te onderhouden  
9 | Nog wat probleempjes uit de Appelstraat A. Buist  Troep in de brandgang 
10 | Huisjesmelker slaat toe in de Hortusbuurt Buurtcommitée en rechtswinkel besluiten een huuractie te organiseren. 
11 | Cartoon: Extreem grote kantoren naast kleine huisjes. Onderschrift: “Het aardige is dat de kleinschaligheid toch nog grotendeels bewaard is 
gebleven” 
12 | Hortusjes Met o.a.  “Denkt u aan het spreekuur van uw opbouwwerker” 



 
 
   | Jan. 77 
 
V | Tekening: Martinitoren 
1 | Beste buurtbewoner Anita. Ed, Tienke, Johan, Hans, Jan  Redactioneel 
2 | Huurdersaktie hortusbuurt . “het is de bedoeling om de huisjesmelkerij te lijf te gaan“. Actie georganiseerd door de Buurtgroep, de 
opbouwwerker en de Rechtswinkel 
4 - 5 | Opbouwwerk in de Hortusbuurt Johan Huizing De opbouwwerker aan het woord over zijn visie en plannen.(met foto) 
6 - 10 | Rehabilitatie plan en nieuwe regeling voor woning verbetering  
8 | Z.t. Over de Appelstraten. Een nep parkeerbon en een verzoek aan B en W  om van de Appelstraten een woonerf te maken. 
11 | Waar blijven de speelplekken? Informatieavond (samen met het Bureau Jeugdzaken van de Gemeente) 
12 - 13 | UB niet in de Hortus Jan Veenstra  “Nu de plannen voor de Universiteitbibliotheek aan de Grote Kruisstraat niet doorgaan betekent nog 
niet dat de Hortusbewoners nu rustig kunnen slapen.” 
13 | Recept voor visliefhebbers 
14 - 15 | Huisjesmelkerij “Heren huisjesmelkers, wees gewaarschuwd!” 
16 | Hortusjes Met o.a. het spreekuur van de opbouwwerker 
 
 
   | Feb. 77 extra editie 
 
V | Extra buurtvergadering Aankondiging/uitnodiging Buurtvergadering met wethouder M.J. van den Berg. Op de agenda staan: Operatie 
Binnenstad, Operatie Nieuwbouw, Globaal bestemmingsplan en het rehabilitatiebesluit. 
2 | Z.T. Avond over stadsvernieuwing: wat is de bedoeling van deze avond? 
3 - 7 | Wat is er gebeurd; wat is er niet gebeurd; wat moet er nog gebeuren? 1 Globaal bestemmingsplan 2. Rehabilitatieplan. 3 Operatie 
binnenstad 4 Operatie nieuwbouw 5 Herbestrating Appelstraten 
 
 
2 | Maart/April 77  



 
1 - 2 | Huurdersaktie blijkt in behoefte te voorzien Huuradvies als wapen tegen (te) hoge huren “Want het is echt waar dat, in een 
vooroorlogse wijk als de onze de prijs van een gemiddelde kamer, waarvoor nu ƒ 125,- betaald wordt, na huuradvies op omstreeks ƒ40,- (!) 
uitkomt”. Huisjesmelker Heer Van der Veen van het Lopende Diep :“Jullie zijn  toch niet zo gek om  met dat rare buurtkommittee mee te doen “ 
2 | Om nog even te herhalen wat het doel van de aktie is :  “breed opgezette aktie om de positie van huurders, vooral kamerbewoners te 
verbeteren” 
3 - 4 | Rehabilitatieplan–plan (vervolg vorige buurtkrant) Met o.a. een gemeente garantie voor eigenaren die hun woning willen opknappen. 
“De opbouwwerker kan u verder helpen”  “ Ook kunt u altijd terecht bij leden van de buurtgroep: Anita Reitsma, Nwe Kijk in ‘’t Jatstraat 48,  
Hans Knijf, Nwe. Kijk in ‘ Jatstraat 64; Rudy Arends, Nwe. Kijk in ’t Jatstraat 53; Jan Veenstra, Noorderbinnensingel 105” 
3 | Mededeling  (namens de werkgroep) S.H. Tichelaar  Spreekuren gemeentelijke Werkgroep Binnenstadsgebieden ( n.a.v. toezeggingen  van 
wethouder Van der Berg) 
4 | Kinderaktiviteiten in de paasvakantie  Paasinstuif 
5 | Teveel redenen om geen huurverhoging te hoeven betalen !!  Huuradvies/brochure “Huuraanpassingen‘77” 
6 | De woningverbetering De gemeente wil eigenaren verplichten tot achterstallig onderhoud 
7 | De Grote Kruisstraat Zal de gemeente zwichten voor de druk van de Universiteit? Terugblik op de bijeenkomst met wethouder van den 
Berg. Oproep aan vooral de Grote Kruisstraatbewoners om naar de buurtvergadering te komen en de gelederen van de buurtgroep te versterken 
“want samen staan we sterker”. 
8 - 11 | Huurdersaktie: Verslag De voorlichtingsavond. * Huurprijs. * Woonvergunning. * Logies-verordening. * Onderhoud. * Verkoop eigen 
huis. * Huurcontract. * Procedure huuradvies. * Rechten kamerhuurders.* Gevaren. 
12 | Cartoon: (anoniem) Huisjesmelker  
 
 
3 | Extra editie over het globaal bestemmingsplan  
 
5 | Juni 77  
 
1 - 3 | Hoe gaat het met de huurdersaktie ? Onderzoek/ enquête onder huurders in de Hortusbuurt 
2 | Recepten om van te watertanden O.a.: Volkorenkoek 
3 | Glazenwasser 



4 - 5 | Opbouwwerk Hortusbuurt Johan Huizing  * Buurtorganisatie (“Hoe kunnen we het gebrek aan mankracht oplossen?”) * Huurdersproject 
(o.a. welk lot staat de hofjes te wachten en wat kunnen de bewoners doen om verdere afbraak te voorkomen). * Project buurtverbetering 
(woningverbetering komt niet vanzelf van de grond) 
5 | Kindervakantiespelen  
6 | Wat willen we met het Globaal Bestemmingsplan? Terugblik Discussieavond (16 juni) over het Globaal Bestemmingsplan. Aanwezig: 35 
mensen, “welke vnl. uit de ‘bedreigde’ gebieden’: Grote Kruisstraat, Grote Appelstraat en Nw.Kijk in ’t Jatstraat. * “De twee 
stedenbouwkundige van de Gemeente, dhr. Nico Duinisveld en dhr. Hans Nieman, hadden de belangrijkste kaarten van het plan meegenomen” * 
Een brief: “Geachte raadsleden” van de Buurtgroep de Hortusbuurt, namens de Algemene buurtvergadering. (“Vermeld dient te worden dat de 
buurtgroep alle bewoners van de Hortusbuurt middels een speciale buurtkrant had uitgenodigd om boven genoemde vergadering bij te wonen.”). 
De bewoners hebben op drie punten onaanvaardbaar uitgesproken: 1 Grote Kruisstraat; 2. Grote Appelstraat en 3 Hortustuin en “wordt aan deze 
wensen niet tegemoet gekomen, dan moge het gevolg daarvan aan U duidelijk zijn!” 
8 | Gemeenteraad nam rehabilitatieplan aan   Afgelopen dinsdagavond is het Rehabilitatiebesluit  voor de Hortusbuurt in de Gemeenteraad 
aangenomen” .Op de vraag van de Buurtgroep hoe de hofjes te redden antwoordde het College dat de Gemeente op dit moment elke aanvraag 
voor een sloopvergunning van beeldbepalende en beeldondersteunende elementen zal tegengaan. 
8 | Spreekuren Gemeentelijke Werkgroep Binnenstadgebieden 
9 | Bloembakken De plantsoendienst levert de planten, de buurtgroep poot de planten en de buurtgroep vraagt de bewoners om voor de planten 
te zorgen. 
9 | Operatie Binnenstad In de wijk bevinden 20 woningen onder Centraal Woning Beheer. Negen woningen worden opgeknapt. 
10 | Eetfestijn in de Grote Rozenstraat Bewoners van het Gerarda Cockingahuis zorgden voor muziek, soep en pannenkoeken. Er waren 80 
aanwezigen.  
11 | Wat is nou precies een algemene buurtvergadering? Maandelijkse ontmoeting tussen buurtgroepsleden en bewoners. Diverse vaste 
agendapunten Er is een 14 daags overleg met andere buurtgroepen.  
12 | Z.t. Foto Kijk in’ t Jatbrug ± 1872.  
    | Contactadressen, redactie, buurtgroep, kindervakantiespelen en huurders-actie. 
 
 
6 | Sept / Okt  
 
1 | Redaktioneel Oproep voor kopij  * Overweging om een klachtenbureau op te zetten. 



2 | Opknapbeurt Gr. Leliestraat Vergadering met werkgroep Binnenstadsgebieden over parkeren, rijrichting en het gezelliger maken van de 
straat met bomen, bloemen en plantenbakken. Oprichting van een straatgroep.  
3 | Buurtnieuws Wat gebeurd er de laatste tijd  * Opening van ‘het buurtpandje’ (of pandje opbouwwerk) hoek Gr.Appelstraat en Kijk in ’t 
Jatstraat  
4 | Kinderverhaal  
5 | Kindervakantiespelen  
5 | Buurtbewonertjes De marsband Thrianta die speelt tijdens de opening van het buurtpandje richt zich tot de jeugd: “wil je ook mee doen dat 
kan !!” 
6 | Nieuw. “De buurtgroep hoopt dat zij duidelijk is geweest over het feit dat er nog een heleboel staat te gebeuren en dat de hulp van de 
bewoners hoogst noodzakelijk is.“  
   | Recept Kwarktaart (koude methode) 
   | Colofon 
|7 | Renovatie in partikuliere gebieden De buurt bestaat voor 45% uit jongeren, 25 % bejaarden (en vele W.W. ers en Wao-ers) 75 % van het 
woning bestand is in bezit van eigenaar-verhuurder. De buurtgroep wil niet dat bij stadsvernieuwing de huidige bewoners de dupe worden van te 
hoge kosten. Een ander struikelpunt: Omdat de kamerverhuurbedrijven zich gemakkelijk ontwikkelen (hoge rendementen maar geringe 
verbetergeneigdheid) krijgt de buurt een vlottende bevolking en zal de binding in de buurt afnemen.  
7 - 8 | Globaal bestemmingsplan Zowel de Universiteit als de Buurtgroep hebben een bezwaarschrift ingediend. De brief van de buurtgroep 
(integraal) 
9 | Opening buurtwinkel op 19 oktober  
 
 
7 | Nov 77 (extra editie) 
 
1 - 5 | Een verslag van de huurdersaktie Sloeg de actie aan ? (“het aantal direkt zichtbare resultaten is gering”) 
4 - 5 | Tegen de muur gelopen Eén zaak waar de huuradviesprocedure was gestart  
6 + 10 | Verslag van het onderzoek naar de huurdersaktie O.a.: Veel woonkazernes (6 of meer medebewoners * Kraken * “In de hele wijk 
(incl. hofjes, eigenaren-bewoners en huurders van woningbouwverenigingen) is 58,5 % jonger dan 30 jaar volgens een in 1976 gedaan 
onderzoek” 
7 | Jongerenhuisvesting, het kraakt in alle voegen Kraken (“in grote steden is het al jaren een gewoonte..”)  
8 | Het verhaal van Ernst en Mies, of : hoe pak je huisbaas aan ! 



12 | Huurdersaktie ook in de Oosterpoort In navolging van de Hortusbuurt 
 
 
8 | Dec 77 
 
1 | Redaktioneel “We hopen dat deze krant u en uw kinderen weer een paar uurtjes zoet houdt” 
   | Kindervakantiespelen Wie heeft er zin om mee te helpen? 
2 | Opening buurtwinkel. Start van diverse spreekuren De gemeente wil van onze buurt graag weer een goede leefbare buurt maken. 
Spreekuren: opbouwwerk, buurtgroep, bouwkundig. “Voor vragen van stedenbouwkundige aard kunt u terecht op het spreekuur van de 
Werkgroep Binnenstadsgebieden. Start consulent woningverbetering “U ziet we proberen een pad door het oerwoud “stadsvernieuwing” te 
creëren”. 
4 | Particuliere woningverbetering Vier buurten hebben overleg met wethouder van den Berg. 
5 | Recept  
6 | Hoi jongens en meisjes! Kerstkindervakantie spelen  
7 | Het paard van de Sint Verhaal 
   | Knutsel en spelmiddag 
   | Meewerken in de buurtgroep  “Zonder uw hulp lukt het niet!” 
8 | Wat doen we met de hofjes? Veel huizen zijn aan een groot onderhoudsbeurt toe. Veel bewoners met een kleine beurs. Oprichting van de 
werkgroep “Hofjes Hortus” 
9 | De Universiteit in de grote Kruisstraat Het standpunt van de Buurtgroep 
10 | Een nieuwe man om u te helpen: De consulent woningverbetering  Paul Arends stelt zich voor. 
12 | Wolmand Nieuw winkeltje inmiddels weer gesloten. 
 
 
1 | feb. 78 
 
1| Redaktioneel “De redaktie wil toch zo graag wat copy van u hebben. Wij zitten altijd achter de brievenbus te wachten tot u er es iets indoet, 
maar nee hoor nooit. Moeten wij nu echt alleen KOP D’R VEUR volschrijven?” 



2 - 3 | Buurtgroep bereikt akkoord met universiteit Twee akkoorden: Waar in de toekomst woningen komen en waar de Universiteit mag 
uitbreiden 1.Het gebied Gr. Kruisstraat/ Nw. Kijk. /Gr Rozenstraat   2 hoek Gr. Appelstraat/ Nwe Kijk in ’t Jatstraat. 
4 | Spuiavond Specifieke schippersaangelegenheden 
5 | Nieuwsdienst Hortus Bouwplannen in de Hortus. Cartoon. 
6 | Wat vind ú van het parkeren in de buurt? Oproep Problemen. Oplossingen.  
7 - 8 | Verbetering van partikuliere woningen  Jan Veenstra  40 % van de verbeteringskosten kan gesubsidieerd worden. Toch constateren de 
gezamenlijke buurtgroepen dat de middelen ontoereikend zijn, vooral voor mensen met bijv. een minimum loon kaarten de zaak aan bij 
wethouder van den Berg. De bedoeling is te voorkomen dat “de buurt gaat verkrotten en over een tijdje alleen nog rijp is voor de sloop”. De 
gemeente heeft een werkgroep opgericht die “voorlichtend, stimulerend en coördinerend gaat proberen de particuliere renovatie van de grond te 
tillen”. 
9 | Fancy fair (Rijks H.B.S.) Rommelmarkt t.b.v. de zeehonden crêche in Pieterburen. 
10 | Recept Tomatensoep 
    | Hallo Een berichtje van de knutselfrutsel spelmiddag. 
11 | Hofjes moeten blijven!! Een aantal hofjesbewoners is begonnen met een werkgroepje. “als we niets doen blijft de Hortusbuurt uiteindelijk 
zitten met  zeven hofjes en gasthuizen die rijp zijn voor de sloop”. Het Midden Gasthuis in de Kleine Rozenstraat is verkocht. Wat de nieuwe 
eigenaar van plan is, is niet helemaal duidelijk.  
12 | Alternatieve landbouw (Nbg)Twee sprekers op de jaarvergadering van de Stichting Het Groninger Landschap in het Tehuis. Iedereen is 
welkom. 
 
 
2 | juni 78 
 
1 | Redaktioneel Ondanks oproep hebben zich geen mensen gemeld die willen assisteren bij de buurtkrant. Daarom heeft het zolang geduurd 
   | Spreekuren 
2 | Hofjes Per hofje zijn er bijeenkomsten geweest en de problemen geïnventariseerd. “Van oudsher waren de hofjes en gasthuizen bedoeld voor 
bejaarden. Maar doordat ze erg verouderd zijn en de voorzieningen slecht zijn (D’r is geen douche, slecht sanitair, steile trap) zijn ze inmiddels 
minder geschikt geworden voor de ouderen. Steeds meer werden de huisjes in de hofjes aan jongeren verhuurd.”  Wat is er tot nu toe gedaan ?  1 
Hofjesbulletin 2 Woonvergunningen aangevraagd 3 Werkgroep gevormd met deskundigen op juridisch, financieel en bouwkundig terrein 4 Per 
hofje is er een werkplan gemaakt.  
   | Recept Sla  



3 | Jaarlijkse huurverhoging  
4 | Voormalig bedrijfspand Ehrenstein Flatjes op de plaats. geen plaats voor schuurtjes aan achterzijde. Foto 
5 | Beste Gr. Leliestraat bewoners  Hein Lambert  (namens de straatgroep) In twee straatvergaderingen werden de plannen (“ter verbetering van 
onze straat”) bekeken. Er waren weinig bewoners aanwezig. Enquête: Van ruim ¾ kreeg de straatgroep de enquête ingevuld terug. Over het 
algemeen wil men meer groen en aantal parkeerplaatsen handhaven Een ontwerp is in de maak. 
6 | Parkeerproblemen in de wijk stijgen de pan uit  Sinds de invoering van het VSP is de parkeerdruk sterk toegenomen. Het stadhuis denkt 
aan een parkeerverordening (een pasje). Een groepje (“werkgroepje verkeer”) uit de buurt buigt zich over de problemen. 
8 | Werkgroep universitair woningbezit Bewoners van panden van de Rijksuniversiteit bundelen de krachten. 
9 | Dag Hajo en Marco  Redactie reageert op verzoek om speelplaatsje. 
   | Buurtfestijn Gevraagd mensen die mee willen helpen 
10 | Antispeculatie Huizenprijzen vliegen de pan uit. Gemeente komt met maatregelen. 
11 | Ra, ra, hoe kan dat. Acht bomen toch geplant in de Grote Rozenstraat 
12 - 13 | Aanschrijving Sinds de werkgroep Particuliere woningverbetering van start is gegaan worden eigenaren actiever benaderd om 
bepaalde gebreken op te knappen. Ook omwonenden en passanten kunnen rechtstreeks met Bouw en Woningtoezicht contact opnemen. 
13 | Hortusjes o.a. affiche Hortusbuurt 
14 | Z.t. Plattegrond (behorend bij het rehabilitatiebesluit) Panden van slechte kwaliteit en die in aanmerking komen  voor een nader bouwkundig 
onderzoek staan aangegeven. “De buurtgroep wil bewoners, wonende binnen de gearceerde vlekken, adviseren contact op te nemen met de 
werkgroep Binnenstadsgebieden, indien zij hun woning willen opknappen.” 
16 | Hortusjes Met o.a.: Hyacinten met bol en al uit het voortuintje gescheurd 
 
 
3 |  ? 78 
 
1 | Redaktioneel De Buurtgroep of coördinatiecommissie is dermate uitgedund (Anita Reitsema is in de Gemeente Raad gestapt, twee anderen 
zijn verhuisd) dat er maatregelen genomen zijn.(zie: nieuws van de CC).  
   | Spreekuren [i] 
 Opbouwwerk Iedere maandag van half vier tot zes uur. Johan Huizing zit in het buurtwinkeltje Bouwkundige Voorlopig houdt de Heer Sluiter 
nog spreekuur op woensdagmiddag van twee tot vijf uur. Als hij met pensioen gaat zal er een andere bouwkundige het spreekuur gaan houden. 
Als het zover is vertellen we U hoe hij of zij heet en wanneer hij/zij spreekuur houdt. Werkgroep  De gemeentelijke werkgroep 
binnenstadsgebieden, heeft iedere dinsdagmiddag spreekuur van vijf tot zeven. het adres is: Schuitendiep 14. 



2 | ISR ofwel Interim Saldo Regeling Er is geld om de buurt op te knappen. Het rijk betaald. Hortusbuurt aangewezen. Bewoners praten mee. 
Vervangende nieuwbouw, speel en groenvoorzieningen, woonomgeving-verbetering, achtererfoplossingen, verkeers- en parkeermaatregelen, 
sociaal culturele voorzieningen. De opbouwwerker wordt gevraagd per straat een gesprek op gang te brengen. (financiële, organisatorische 
ondersteuning) Bewoners wordt gevraagd zich beschikbaar te stellen om de komende twee maanden enkele avonden mee te praten. Op 31 
oktober vind een grote vergadering plaats. Nadere informatie J.J.Batenburg (Noorderhaven), Martijn Reneman (Grote Leliestraat)  en Johan 
Huizing. 
4 | Werkgroep universitair woningbezit  Meindert Hefting  Gesprekken met de R.U. en Gemeente 
5 | Nieuws van de CC  Rudi Arends  Verslag De vergadering 12-10-1978. Aanwezig: Jan Bartol, Anita Reitsma, Jan Veenstra Johan Huizing en 
Rudy Arends. “Om nu te voorkomen dat daardoor de buurtgroep als geheel een langzame en oneervolle dood zal sterven, doet de CC het 
volgende voorstel” De activiteiten van de Buurtgroep vinden voortaan plaats vanuit de maandelijkse buurtvergadering. Alle contacten (ook die 
met de Gemeente) gaan voortaan lopen via die vergadering.  
6 | Gerarda Gockinga  Paulus  “Een kroniek. Eerste aflevering” Oude bewoners zijn langzamerhand verdwenen. De jongere generatie, waarbij 
een gevoel van de waarde van het Gasthuis ontstond, is ongerust over de toekomst en hebben samen met de buurtgroep en het opbouwwerk een 
“plan de kampagne” opgesteld. 
7 | Hortussport Volleybalteam “netspanning” door 6 buurtbewoners opgericht.  
   | Reorganisatie scholenbestand B en W hebben scholen en wijkorganisaties verzocht zich te buigen over het probleem van de reorganisatie. 
o.a. de Borgmanschool 
8 | Hofjes moeten blijven!! Marianne Schoorlemmer  Niet alleen het Gerarda Gockinga-hofje wordt in haar bestaan bedreigd, maar ook het 
Midden Gasthuis in de Kleine Rozenstraat. Besloten wordt tot een deugdelijk onderzoek en op grond van de uitslag geld proberen te krijgen voor 
restauratie. 
9 | Nog geen groen tussen Lelies Anne Marie Blomert  Werkgroep Binnenstadsgebieden laat niets van zich horen. De straatverbetering heeft 
vertraging opgelopen. De Haven- en de Zoutstraat worden in het plan opgenomen. 
   | Beste Hondebezitters Klacht over hondenpoep in de “tegeltuintjes” 
10 | Recept Bruine bonensoep 
5, 9, 10 | Z.t. Drie anonieme gedichten in de trant van “ Als God zijn bode zendt. Dan moet gij ’t hier verlaten” 
    | En tot slot Colofon/redactioneel 
 
 
4 | 79  ONTBREEKT (strip?)  
 



 
1 | Jan. 79 
 
V | Foto Midden Gasthuis Kleine Rozenstraat ? Tekst: De ISR slaat toe in de Hortus in 1979 
2 | Redaktioneel Drastische veranderingen m.b.t. inrichting “van ons buurtje”. Straatvergaderingen.Verder: “Voor de buurtkrant hebben zich 
een aantal mensen opgegeven. Door een stomme fout is het lijstje met namen van deze mensen zoekgeraakt” 
3 | Straatvergaderingen in het kader v.d. ISR: 
   | Nw Kijk in ’t Jatstr. Straatbewoners-bijeenkomst, verdere opsplitsing in z.g. deelstraten. Vertegenwoordigers van die deelstraten gaan de 
deuren langs, leggen de gegevens naast elkaar en proberen tot een combinatie van gegevens te komen. 
   | Kl Rozenstr. De straatkoordinatrice Marianne Schoorlemmer Men was het over één ding eens “onze straat moet een groen gezicht krijgen”  “ ...uit 
die plannetjes zal nu één groot plan worden gemaakt dat aan alle straatbewoners zal worden voorgelegd”  
4 | Gr. Leliestraat Martijn Reneman  Bijeenkomst met 8 personen waarin o.a. ter sprake kwam: *Maatregelen om het verkeer langzamer te laten 
rijden. *De “zwarte vlekken” *Baborac en de kruidenier die behouden moeten blijven. Veel huizen staan zwart op de kaart, jammer dat geen van 
de bewoners van die woningen aanwezig waren.  
   | Nrd. haven. Han Batenburg  Wensenlijstje met o.a. loop/wandelpad langs waterkant. Sinds invoering van het V.C.P. veel hinder van 
verkeersdrukte. Een gesprek volgt met wethouder Wallage. 
5 | Ndr. Binnensingel (tussen Leliestraat en Rozenstraat) Uit onderzoek is gebleken dat 10 mensen willen praten over straatverandering 
6 | Gerarda Gockinga Paulus  Kroniek 2e aflevering. Gedoe rond het verkrijgen van woonvergunningen voor de bewoners. Het goede nieuws: 
Bij de bouwplannen  werkt iedereen mee: Gruno, de stad, het ministerie van volkshuisvesting evenals cultuur (monumenten) 
7 | Minister akkoord. Oosterpoort en Hortusbuurt vernieuwingsgebied Krantenbericht 
8 | Guyot = geschiedenis Open brief aan de Hortusbewoners. Bewoners Nwe Boteringestraat ontdekken bij toeval plannen voor een Paleis voor 
Justitie aan het Guyotplein. Passen ze bijv. wel in het bestemmingsplannen? Johan Huizing organiseert een avond met iemand van de 
Rijksgebouwendienst en iemand van de gemeente. 
9 | CRM wil subsidiëren. Hofjes in Hortusbuurt behoed voor sloop. (zie ook: Gezinsbode van 20 dec} Het Midden Gasthuis en het Gerarda 
Gockingahuis lijken gered. Gruno betaald voor het Gerarda Gockingahuis ƒ 1,- en gaat in onderhandeling met de gebr. Giezen over het Midden 
Gasthuis. In 1980 gaat de renovatie beginnen. Bewoners worden betrokken bij de verbouwplannen. CRM heeft inmiddels twee miljoen gulden 
overgemaakt. 
9 | Aktie huurbescherming 
10 | Hoe CC KK werd Een nieuwe koördinatiekommissie. De taken worden verdeeld:  afgevaardigde huurdersactie: Tienke. afgevaardigde 4 
buurtenoverleg: Jan Bartol en Jos. Redaktie buurtkrant: Tienke, penningmeester en beheer buurtpand: Jos,  secretariaat: Jan Veenstra 



    | H.de C. “Tegen de bouwplannen van de gereformeerde Studenten Vereniging Hendrick de Cock zijn twaalf bezwaarschriften vanuit onze 
buurt ingediend” 
 
 
   | Jan 79 Speciaal nummer:  
 
V | Titelpagina I.S.R. – Hortusbuurt  bewonersplannen Resultaten eerste straatgesprekken 
1 | Inhoudsopgave + plattegrond Deelnemende straten.  
2 | Inleiding Johan Huizing  (opbouwwerker Hortusbuurt) [i]  
Met dit rapport wordt een fase afgesloten, die niet alleen een onderdeel vormt van een planproces, maar tevens van een opbouwproces.  
Tot dusver bleven de zorgen van gemeente over de Hortusbuurt tamelijk abstrakt uitgedrukt in doelstellingen, globaal bestemmingsplan, 
rehabilitatiebesluit enz.. Zorgen , die door de buurtgroep Hortusbuurt werden gedeeld en in een ingewikkeld proces uiteindelijk hebben 
geresulteerd in een globaal bestemmingsplan, waarin juridisch is vastgelegd waar en hoeveel gebouwd mag worden in de Hortusbuurt. 
Voor veel bewoners zijn deze inspanningen van enkelen te veraf gebleven om actief betrokken te zijn bij  het buurtgebeuren. Nu de minister geld 
beschikbaar heeft gesteld om metterdaad de buurt aan te pakken, verandert het beeld. Het maken van verbeteringsplannen heeft nu een kop en 
een staart, je praat nu niet meer over doelstellingen, maar over de invulling ervan, over achtererven en groenvoorzieningen. Nu ook blijkt, dat 
meer mensen dan tot dusver zich wil inzetten voor hun woon- en leefomgeving. 
De Interim Saldo Regeling is voor de overheid een middel om een buurt volgens haar zienswijze aan te pakken. Met de ISR heeft de overheid 
greep op veel verbeteringen in de buurt, op het bouwproces. 
Waar ze geen greep op heeft en ook niet kan hebben, is de manier waarop de bewoners met hun omgeving omgaan. Je kan een buurthuis 
bouwen, maar als dat door bewoners wordt vernield of in brand gestoken, dan is er iets misgegaan; niet alleen bij het bouwen, maar vooral bij 
het opbouwen. daarom is het noodzaak, dat beide processen samen verlopen. 
Nu in de Hortusbuurt de abstrakte doelstellingenfase is afgelopen, staat de overheid voor de volgende keus: Maken van plannen volgens 
gangbaar model of met een duidelijke plaats van de bewoners in de besluitvorming. Ofwel: de keuze tusssen het voorschotelen van pasklare 
plannen of door de bewoners(groepen) te beïnvloeden schetsontwerpen. 
 
Wellicht kan de onlangs verschenen publicatie” De buurtaanpak” van de Staatsuitgeverij Den Haag hier goede aanwijzingen geven. 
De bewoners hebben met dit rapport een aanbod gedaan aan de gemeente om hen in te schakelen bij de verdere totstandkoming van het 
verbeteringsplan. een mogelijk antwoord van de gemeente is een overlegstruktuur, waarin het bouwproces en het opbouwproces, met elkaar 



gekombineerd kunnen worden. Het geven van dit antwoord ligt in handen van de gemeenteraad, die afspraken hierover zou moeten vastleggen, 
voordat één van beide processen uit de hand loopt. 
3 | Namenlijst deelnemende bewoners 
4 | Hoe dit rapport ontstaan is  [i] 
In het voorjaar van 1978 werd bekend, dat de Hortusbuurt voor 1979 in aanmerking kwam voor de Interim Saldo regeling. Dit zou betekenen dat 
in een relatief kort tijdsbestek door de gemeente Groningen een verbeteringsplan zou moeten worden gemaakt. De ervaringen in de Binnenstad 
Oost op het terrein van de bewonersparticipatie waren niet onverdeeld positief, vooral door de tijdsdruk, waarmee éen en ander tot stand moest 
komen. 
In de Hortusbuurt was de aanwijzing als verbeteringsgebied lang van te voren bekend, en daarvan zou door de bewoners gebruik gemaakt 
moeten worden, was de mening van de buurtgroep in juni 1978. Aan de opbouwwerker werd gevraagd te komen met een voorstel, hoe de 
bewoners in de buurt in te schakelen bij de totstandkoming van de plannen. In de buurtgroepvergadering van september werd een besluit 
genomen over dit voorstel, dat als belangrijkste uitgangspunten had: 
-In elke straat zou een kontaktpersoon beschikbaar moeten zijn, die zorg draagt voor de uitwisseling van informatie en het opgang brengen van 
een straatgesprek over verbeteringsmaatregelen voor de straat. 
- tegen de tijd, dat de gemeente zal beginnen met het maken van een verbeteringsplan, zou er een lijst klaar moeten liggen met de wensen van de 
bewoners, die als uitgangspunt voor de plannen gelden. 
- Elke straat bedenkt z’n eigen oplossingen voor de door de bewoners zelf aangedragen problemen. Als een voorstel van de ene straat strijdig is 
met dat van een andere straat, kan worden geprobeerd tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Lukt dat niet, dan zal de keuze worden 
genomen door de gemeente. 
- Als voorstellen van de bewoners verschillen met de ideeën van de gemeente, zullen beide evenveel kans moeten krijgen om te worden 
uitgewerkt. 
 
Na de buurtgroepvergadering werd door drie bewoners gewerkt aan uitvoering van de straatorganisatie. Besloten werd de buurt te aktiveren met 
een stripverhaal, waarin werd duidelijk gemaakt, wat er kon gaan gebeuren en waarom het belangrijk was, dat de bewoners in een zo vroeg 
mogelijk stadium zichzelf inschakelden bij de planvorming. 
 
In de buurtkrant van oktober werd een oproep geplaatst voor vertegenwoordigers in elke straat. op de daarop volgende bijeenkomst werd een 
overleggroep van ca. 10 personen gestart. Voor 5 van de 15 straten was een straatvertegenwoordiging. Dit aantal groeide later uit tot 11. 
 



Nadat de verschillende kontaktpersonen zich enigszins hadden verdiept in het informatiemateriaal, dat beschikbaar was over de ISR, werd voor 
elke straat een plan de campagne gemaakt, desgewenst samen met opbouwwerker. Dit resulteerde in een veelkleurig aktiviteitenpatroon: de ene 
straat organiseerde een bewonersvergadering, de andere maakte een enquête en een derde kreeg een voorstel van één van de bewoners in de bus 
om op te reageren. In enkele straten kwam het overleg moeizaam opgang. Met name in de Havenstraat en de Grote Leliestraat  bleek het 
vertrouwen van de bewoners dat er enig heil zou zijn te verwachten, niet bijster groot. Belangrijke oorzaak hiervoor was het uitblijven van de 
door de gemeente aangekondigde woonomgevingsverbetering. In juni 1978 was op een straatvergadering al een definitief schetsontwerp 
besproken, dat in de herfst zou worden uitgevoerd. In November kwam een nietszeggend briefje waarin werd meegedeeld, dat  het  college van 
B&W nog een principe kwestie moest nemen naar aanleiding van bezwaren van enkele bedrijven tegen het plan. Aangekondigd werd een 
spoedige hervatting van de gesprekken met de bewoners, hetgeen ruim twee maanden nadien nog niet gebeurd was. Een dergelijke frustratie van 
bewonersinitiatieven heeft, zeker in gebieden waar aan ISR-plannen gewerkt zal worden zeer nadelige invloed op het vertrouwen van bewoners 
in inspraakprocedures. 
Desondanks is er vanuit de genoemde straten toch nog iets op papier gekomen, maar de gemeenschappelijke werkgroep binnenstadsgebieden zal 
merken, dat veel bewoners er niet meer in geloven, totdat daadwerkelijk is begonnen aan de uitvoering. 
 
Belangrijk onderdeel van de bewonersplannen is geweest de terugkoppeling van de. ideeën, die op de straatbijeenkomsten naar voren kwamen. 
Zoveel mogelijk is gepoogd, de bewoners van de straat schriftelijk de gelegenheid te geven hun bezwaren, aanvullingen en kritiek kenbaar te 
maken. In sommige straten leidde dit zelfs tot eern nieuw onderling gesprek. 
 
6 - 8 | Nieuwe Boteringestraat. 
9 - 10 | Nw. Kijk in ‘t Jatstraat tussen noorderhaven en leliestraat 
11 - 12 | Nw Kijk in’ t Jatstraat. Tussen Leliestraat en Rozenstraat 
13 - 15 | Nw Kijk in’t Jatstraat Tussen Rozenstraat en Kruisstraat 
16 - 17 | Nw Kijk in ’t Jatstraat Tussen Noorderbinnensingel en Appelstraat 
18 - 20 | Noorderbinnensingel.Tussen Rozenstraat en Leliestraat 
21 | Havenstraat.  
22 - 24 | Grote Leliestraat.  
25 | Kleine Leliestraat.  
26 -27 | Grote Rozenstraat.  
28 | Kleine Rozenstraat.  
29 - 30 | Grote Appelstraat.  



31 | Kleine Appelstraat.  
32- 34 | Noorderhaven N.Z. 
 
 
3 | April 79 
 
1 | Redaktioneel 
2 - 4 | ISR ofwel Interim Saldo Regeling De jongste ontwikkelingen. De status/ functie  van straatvertegenwoordigers/ straat contactpersonen. 
De contactpersonen hebben maandelijks een overlegavond met de Gemeente. Namenlijst met adressen. “1e aflevering van ons maandelijks 
vervolgverhaal: De Hortus en hoe het zo (niet) verder ging”. Johan Huizinga heeft het op zich genomen te studeren op  een contract met de 
Gemeente over wie wanneer het laatste woord. Er is een overlegcyclus opgesteld met de werkgroep Binnenstadsgebieden. Om bewoners zoveel 
mogelijk te betrekken bij de plannenmakerij en uitvoering te betrekken is er een overlegstructuur bedacht. 
5 | Sport en spel in de Hortusbuurt Is er interesse om gezamenlijk een uurtje ontspannend bezig te zijn? “Vul het onderstaande strookje in en 
lever het in bij de buurtwinkel in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat” 
6 | Brief van de Werkgroep Binnenstadsgebieden S.H. Tichelaar  De procedure bij het onderzoek dat gaande is over het wel of niet slopen van 
sommige panden. 
7 | De Noorderhaven en de V.C.P. overlast  Gesprek met wethouder Wallage verliep onbevredigend. De klachten werden niet serieus 
genomen. 
8 | Gerarda Gockinga  Kroniek, 3e aflevering, Nog steeds gedoe rond woonvergunningen. Verder o.a. feesten, kapotte toiletten en de goudvissen 
in de vijver. 
9 | Hofjes  Marianne  Overeenstemming over opknapplan. Aanvraag kan nu ingediend worden 
   | Oppasdienst Oproep Aan mensen die oppas zoeken en mensen “die deze buurtgenoten eens willen helpen” 
   | Werkgroep Universitair Woningbezit Verslag Twee vergaderingen met de “projectgroep Hortusgebied” van de Universiteit. 
10 | Justieëel klachtenburo (Nbg) “...U kunt dan als u wilt een vals adres opgeven, want een vals opgegeven adres is niet strafbaar. U moet dan 
wel een bestaande straat verzinnen, anders hebben ze u meteen door” 
    | Mensen zonder werk Werklozen uit verschillende wijken worden middels dit project de mogelijkheid geboden met elkaar in contact te 
komen 
11 | (vervolg van blz. 13) Han Batenburg  Over geluidshinder n.a.v. V.C.P. 
12 | Bomen in de (voormalige)Hortus  Ger Roosjen Inventarisatie van de bomen (180) “Universiteit besteed veel aandacht en geld aan de 
instandhouding van haar bomenbestand” 



13 | Hoe luid is een decibel? Han Batenburg  
14 | Zuuderdaipstem Het aanbieden van de plannen voor straat- en omgeving-verbetering aan wethouder Ypke Gietema, werd opgeluisterd 
door zanggroep “De Zuiderdiepstem met speciaal geschreven liedjes: “De Hortusbuurt knokt tegen slopershamer, een stratenplan wordt nu 
gepresenteerd, en de R.U., zo hoort men binnenskamers, heeft in de buurt haar lesje wel geleerd.” en “De kruidenier uit Hortus “ 
    | Buurthuis Jos “De Buurtgroep wilt u als buurtgebonden groep uitnodigen om gebruik te maken van het buurthuis in de Zoutstraat.” 
15 | Aanhoudende geluidshinder en uw gezondheid  H.B. 10 % van de mensen ondervind ernstige mate van geluidshinder door 
verkeerslawaai. Wat betekent dat voor de gezondheid? 
    | Belangrijk Han Batenburg  Oproep voor opvolger contactpersoon Noorderhaven en Lopende Diep 
    | Buurtcentrum G. Franssens “ Ik kan niet alleen voor een buurtcentrum zorgen! ”Wil de buurt wel een buurtcentrum?  
 
 
4 | Sept. 79  
 
V | Foto Noorderhaven.Inleiding (er is veel gebeurd) en aankondiging: Buurtvergadering op 11 okt a.s. 
2 | Inleiding / redactioneel Om het geheugen op te frissen: Straatcontactpersonen zijn mensen die namens de straat of straatdeel vergaderingen 
met de gemeente en aanverwante instellingen bijwonen omdat ze daar tijd voor en zin in hebben, en niet omdat ze daartoe uitgekozen zijn. 
   | Aan de nieuwe bewoners van de Hortusbuurt In het kort: één van de belangrijkste zaken: De I.S.R. De buurt krijgt een grote opknapbeurt, 
de straten krijgen een nieuw gezicht, er komt een verkeersplan, slechte woningen moeten verbeterd worden (of gesloopt). Vorig jaar hebben 
bewoners “het heft in eigen handen genomen” en hebben per straat hun verlanglijstjes ingediend bij de gemeente Werkgroep 
Binnenstadsgebieden. Momenteel worden de plannen die daarna gemaakt zijn besproken met de bewoners. Er is maandelijks overleg tussen de 
contactpersonen. 
3 | Nw Boteringestraat Leo Aukes, Kees Hummelen “Beste bewoners van de Nw. Bot. str. één van de mooiste straten van Groningen”. Over de 
onderhandelingen met de werkgroep binnenstadsgebieden: “Tot grote verbazing van de aanwezigen had men op eigen houtje de rijbaan verbreed 
ten koste van de trottoirs”.  
* Wat betreft het herstel van de historische stoepen (wellicht een werkgroepje voor het herstel van historische stoepen in de straat): “Intussen 
hebben wij op het historisch archief van de gemeente 15 oude ansichtkaarten van onze straat gevonden” Van deze ansichtkaarten worden foto’s 
gemaakt, zodat we voorbeelden hebben voor diegenen die hun oude stoep in ere willen herstellen. * “De volgende bespreking met de werkgroep 
vindt plaats op 17 okt. a.s. om 8 uur in het Kijk in “t Jathuis”. 
   | Hortus sport Op maandag van 20.00 – 22.00 uur in het gymnastieklokaal aan de Violenstraat kunnen de volgende sporten worden beoefend: 
tafeltennis, volleybal en badminton. 



4 | Kl. Leliestraat Chaja Wolf “De plannen die door drie bewoners uit onze straat zijn voorgelegd zijn door de overige bewoners zonder 
tegenspraak geaccepteerd”  En: “  het zal een echte groene Leliestraat worden” 
   | Aktie beveilig de hoek! Chaja  (met fotootje) “Na inschakeling door de heer Meyer van het Nieuwsblad van het Noorden dat garant stond 
voor enkele schokkende beelden en woorden kwam de zaak ‘hoek’ op gang”. Verder “de zebra’s zijn inmiddels aangebracht 
   | Havenstraat Pim van Engelshoven Conclusie van het Buro Verkeerszaken: Havenstraat, Grote Leliestraat en Zoutstraat kunnen géén woonerf 
worden. * Oproep voor straatvergadering op 9 okt. 
5 | Oproep aan de bewoners van de Kleine Rozenstraat Vuilnis pas vrijdag bij de straat zetten. Naschrift redactie meldt puinhopen bij het 
ophalen van grof vuil. “De grofvuil ophaaldienst komt in de vierde vrijdag van de maand in de Hortus.” 
6 | Kl. Rozenstraat Marianne Schoorlemmer Marianne stelt zich voor Vrijwel alle bewoners willen een woonerf. De details worden verder 
uitgewerkt.  
   | Gr. Rozenstraat Reinder Hofstee Familie Hofstee woont al zo’n 10 jaar in de Grote Rozenstraat en zou er graag nog heel wat jaartjes willen 
blijven wonen. * Bij de laatste straatbijeenkomst waren 10 personen aanwezig 
7 | Gerarda Gockinga huis  De R. U. hebben het Ger. Gock.huis nog steeds niet verkocht. De V.R.O.-subsidie komt in gevaar. 
   | Nw. Kijk in ’t Jatstraat tussen Noorderhaven en Lelie Ceciel van Rijnsoever vind het jammer dat de opkomst van de bijeenkomsten zo laag 
is. 
8 | Nw. Kijk in “Jatstr. tussen Lelie- en Rozenstr. Sible Bootsman Sible stelt zich voor. Hij verzet zich tegen de “dreigende vestiging van de 
studentenvereniging “Hendrik de Cock”. Hij heeft zich aangemeld voor contactpersoon bij de eerste ISR buurtvergadering. 
   | Nwe. Kijk in ’t Jatstraat  tussen Rozen- en Kruisstraten Tienke Koning Persoonlijk verslag over de gang van zaken. Ook zij was slecht te 
spreken over de opkomst van dit straatdeel bij de grote vergadering. 
9 | Beste lezers Koos Bladt Contactpersoon (SKP) van Nwe Kijk in ’t Jatstraat (Van Appelstraaten tot Noorderbinnensingel) ook deze SKP klaagt 
over de lage opkomst (3) bij vergaderingen. 
10 | Gr. Appelstraat  Stanieke Moi  O.a. met: “In beginsel is akkoord verklaard dat onze straat een officieel  woonerf wordt”. En: “De gemeente 
is niet akkoord gegaan met meer groen in onze straat (er was al genoeg...)” 
11 | Kl. Appelstraat  Peter Kerkhof “Omdat de Hortusbuurt zo niet de mooiste buurt van de stad is en dit zou moeten blijven tot na de renovatie 
ben ik straatvertegenwoordiger geworden” Geen grote problemen, behalve de 8 kleine panden aan het begin van de straat. 
    | Gr. Leliestraat  Hans van den Hurk en Martijn Reneman Het woonomgevingsplan is nog steeds niet afgerond. De bewoners wachten al een half 
jaar op bericht van B&W. In het kader van de ISR zullen er een 10-tal huizen worden afgebroken. Hans zit op de sociale academie en Martijn 
studeert planologie. 
12 | Noorderbinnensingel  L. Westerhof Na een uiteenzetting over het verschil tussen een woonerf en een groene straat (met dia’s toegelicht) 
ontstaat een prettige diskussie . “De belangstelling voor de 1e avond was helaas teleurstellend. 



13 | Betreft het Kinder-Jeugd en Jongerenwerk in de Hortusbuurt  Johan Bolt Het jeugd en jongerenwerk in de buurt is de laatste jaren in 
elkaar gezakt. Johan Bolt gaat de zaak aanpakken. “Wat leeft er bij jullie?”  
    | Toevoeging Jeugd en Jongerenwerk  Henk Beugeling “We zijn bezig om het Chapaqua gebouw in de Zoutstraat op te knappen”. 
14 | Buurtbewoners Gerbina Franssens Uitslag van de enquête over moet er een buurthuis komen ja of nee. “Het is een heel boekwerk geworden” 
Meer dan 80 % wil graag een buurthuis. En 33% (64 personen) waren bereid mee te helpen. We kunnen ƒ36.000,- krijgen voor een 
buurtcentrum. Er is een groepje bezig met de totstandkoming van zo’n buurtcentrum. “Dat groepje is nog klein, te klein”.  
    | Kinderspelen Juf Boerema Samengevat verslag van de spelen die deze zomervakantie gehouden zijn. 
15 | Puzzel met o.a.: Horizontaal 10: Een straat om in te bijten. 
16 | Z.t. Plattegrond Sloopadvies (zwart aangegeven). Noodzakelijke verbeteringen (gearceerd) en beeldbepalende panden (gestippeld) 
17 | Woningonderzoek 178 woningen onderzocht. 94 moeten worden gesloopt, bij 55 dienen noodzakelijke voorzieningen/verbeteringen te 
worden getroffen. “In de buurtwinkel is een grote kaart van de Hortusbuurt aanwezig waarop de resultaten van het woningonderzoek ingekleurd 
zijn“  Op 23 oktober zal er een speciale bijeenkomst (in het Kijk in ’t Jathuis) over de gevolgen van dit onderzoek 
18 | De geschiedenis van de steen Balthasar sprookje (Nbg) 
20 | Hallo vaders en moeders “Hallo vaders en moeders, wisten jullie dat er in de Hortusbuurt een kleuterschool staat, die de oudste school van 
Nederland is?” Destijds heette de school De Noorderbewaarschool. Het was een proefbewaarschool voor arme mensen. geopend op 5 juli 1841. 
Om nu deze school de huidige kleuterschool de Korenbloem aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 33 niet te laten verdwijnen wordt er een beroep 
gedaan aan alle in onze buurt wonende gezinnen, om hun kleuters naar deze school  te laten gaan.  
   | Verkeerscirculatieplan Schematische weergave van het toekomstige verkeerscirculatieplan. “Het plan staat nog ter diskussie”. 
21 | Z.t. kruiswoordpuzzel 
    | Bericht vanuit het Middengasthuis in de Kleine Rozenstraat Marianne  Alles staat weer op losse schroeven. Positief nieuws: de oprichting 
van een hoffeestcommissie 
22 | De 11 oktober vergadering Een grote buurtvergadering. Er gaat veel veranderen.  Waar gaan de bewoners van de ‘slooppanden naar toe?, 
wat voor een nieuwe huizen worden er gebouwd“ Karakteristieke, beeldbepalende huisjes: wie betaald de opknapkosten, zijn er subsidies voor?  
Komt er een buurthuis ? En: “Natuurlijk zijn er naar aanleiding van het verkeerscirculatieplan veel vragen gerezen. We horen ze graag en hopen 
er samen met u en de Gemeente over te kunnen praten.” 
23 | Universiteitshuisjes 
24 | Z.t. data vergaderingen De werkgroep Binnenstadsgebieden: 12 data van bijeenkomsten voor alle straten van 4 okt t/m 8 novemnber (in dec 
zal het plan behandeld worden door B en W, de Raadscommissie en de Gemeenteraad. Alle vergaderingen vinden plaats in het Kijk in ’t Jathuis. 
25 | De buurtgroep Het functioneren van de buurtorganisatie wordt als onbevredigend ervaren. Veel wisselingen en “schrikbarende terugloop 
van de belangstelling voor de maandelijkse vergadering”. Daarom enkele veranderingen: Geen maandelijkse buurtvergaderingen meer (alleen bij 



concrete problemen wordt  er met de betrokkenen zelf overlegd.) De coördinatiekommissie wil de bewoners wel zo goed mogelijk op de hoogte  
blijven houden d.m.v. de buurtkrant “die regelmatiger zal verschijnen”. Zelf blijft de KK 1 x per twee weken vergaderen op dinsdag half acht in 
de Buurtwinkel Nwe Kijk in ’t Jatstraat 92. De KK bestaat uit: Jan Bartol, Tienke Koning, Jos de Groot. Rudie Arends, Hans van de Hurk, Jan 
Veenstra 
26 | Z.t.  Aan dit nummer werkten mee: (...) . Spreekuren opbouwwerk, werkgroep Binnenstadsgebieden, werkgroep Partikuliere Woningverbetering. 
    | Z.t.  afb.: Ansichtkaart De Nieuwe Boteringestraat, “zoals die er uitzag in 1958” Uitgave van J.G.Blikslager, die op de hoek van de Nieuwe 
Boteringestraat en Appelstraat een zaak had in tabaksartikelen, kantoorbenodigdheden en tevens een leesbibliotheek (links afgebeeld op de 
ansichtkaart) 
 
 
5 | Nov. 79 
 
V | Aankondigingen: 8 november algemene buurtvergadering. Intro: “We krijgen als redaktie weinig reakties..” 
2 - 3 | Algemene buurtvergadering 11 okt Verslag Aanwezig: 70 buurtbewoners. Voor de pauze geven de straatcontaktmensen en de leden van 
de werkgroep Binnenstadsgebieden uitleg over de straatplannen. Ook besproken worden: Het verkeerscirculatieplan, de parkeerterreinen, het 
buurtcentrum, en speelterreinen voor kinderen. Het agendapunt ‘vervangende nieuwbouw” is door tijdgebrek verschoven naar de volgende 
vergadering.  
4 | Gr Kruisstraat De Buurtgroep heeft zich boos gemaakt op de Universiteit, die tegen de afspraken in met de gemeente praat zonder met de 
buurt te overleggen. En de bewoners voelen zich in de kou gezet omdat de R.U. nooit meer iets had laten horen, nadat beloofd was te komen 
praten over herhuisvesting. De buurt wil zowel aan de zuidzijde als de noordzijde woonbebouwing. 
   | Buurthuis, Dat moet er komen !! Jos de Groot Men is van plan een werkgroep op te richten om een buurthuis van de grond te tillen. 
5 | R.U. huisjes “Eindelijk feest ????” Jos de Groot Universiteit komt met voorstel met mogelijkheden voor bewoners die hun eigen huisje willen 
kopen. Het Gerarda Gockingahuis wordt verkocht aan Gruno. Johan Huizing organiseert met alle betrokkenen een vergadering. 
6 | Gr Leliestraat  Martijn Reneman Er komt geen woonerf; de bedrijven PKW en Fleurke veroorzaken teveel vrachtverkeer. Er wordt een 
verkeersdeskundige bijgehaald en de definitieve beslissing wordt uitgesteld. 
7 | Kinderspelen jeugdkomm.Hortus Yvonne en Lynn  verslag Filmochtend, spelletjesmiddag, bezoek aan Martinimanege, de tekenwedstrijd en 
de vossenjacht. En er is een jeugdcommissie opgericht. Verder spullen gevraagd voor aankleding van het buurthuis. 
 
 
6 | Dec. 79 



 
1 | Beste Hortusbewoners  Redactioneel Niet iedereen levert de copij op tijd in 
2 - 4 | Algemene buurtvergadering 8 nov.. Verslag. Op de vergadering waren ongeveer 70 bewoners aanwezig. Nieuwbouw. De ideeën van de 
Gemeente: Zoals het er naar uitziet zullen 92 woningen gesloopt worden. De buurt krijgt medezeggenschap bij het maken van bouwplannen. De 
nieuwe woningen zullen worden gebouwd door een woningbouwvereniging. Woningwetwoningen met een richtprijs van ƒ300 tot ƒ325 (in 
Nieuwbouwwijken geld een huurprijs van ƒ425) Volgorde toewijzing: A De huidige bewoners van slooppanden. B De huidige bewoners van de 
Hortusbuurt. C Oud bewoners van de Hortusbuurt die willen terugkeren. * De gemeente vertoonde een diaserie van mogelijke speelplekken. Er 
wordt een aparte vergadering belegd waarop de gemeente een aantal voorstellen doen op tekening. * Er is een mogelijkheid voor een nieuw 
buurtcentrum (in de Kleuterschool ‘de Korenbloem’) Parkeren De gemeente heeft een rekenmodel gemaakt. In totaal gaat het om 550 plaatsen. 
T.z.t. zal de gemeente met een pasjesregeling komen In de buurt bestaat weerstand tegen de kosten(ƒ15, per maand). Conflictpunten “Bij dit 
agendapunt werd meegedeeld dat die punten waarover geen overeenstemming is bereikt bij de totstandkoming van het verbeteringsplan omdat er 
bijvoorbeeld verschil van mening was tussen verschillende bewonersgroepen, zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze instantie zal 
dan de knoop doorhakken.” 
4 | Gr Kruisstraat  De universiteit en de Gr. Kruisstraat) Er zijn gesprekken met de R.U. geweest. De universiteit heeft een verplichting om in 
toekomstige R.U.-bebouwing ter weerszijden van de Grote Kruisstraat 12 wooneenheden op te nemen. “Ze (universiteit) boden een gebied in de 
Gr. Rozenstraat (nabij de hoek met de Kijk in ’t Jatstraat) aan om af te staan t.b.v. woningbouw.” Dat zou betekenen dat de hele Gr, Kruistraat af 
gestaan wordt aan de universiteit. Besloten wordt om toch in te gaan op het oorspronkelijke voorstel van de Universiteit om het gebied aan de 
noordzijde af te staan voor woningbouw. 
5 | Puzzel  Tienke  
6 | ISR en de slooppanden Johan Huizing Op 23 oktober vond er een bijeenkomst plaats voor bewoners van slooppanden. De belangrijkste 
punten: De gemeente gaat actief aankopen vanaf 1980. Als de eigenaar niet wil verkopen, dan wordt een onteigeningsprocedure op gang gezet. 
De verwachting is dat voorjaar 1981 zal worden begonnen met de herhuisvesting. Voorwaarde is wel, dat de bewoners tenminste één jaar 
ingeschreven staan als woningzoekende bij de gemeente.  
7 | Gr Leliestraat  Martijn Reneman Over de verkeerscirculatieplannen: “Tot nog hebben we eigenlijk alleen naar ónze straat gekeken.” Maar de 
verkeerssituatie in de Leliestraat kan niet los gezien worden van de rest van de buurt. Er zijn verschillende varianten denkbaar. “De zaak wordt 
dus langzamerhand knap ingewikkeld” De gemeenteraad beslist op 18 februari. 
8 | Oproep Wie wil bij alleenstaande vrouwen (bijstandsmoeders) voor een kop koffie en een pilsje oppassen? Melden bij : komitee vrouwen en 
de bijstand. 
   | De Appelstraat  Gedicht Rieks Holtkamp  



   | Kl. Rozenstraat Marianne Schoorlemmer Voor het Middengasthuis is het nu wachten. Eind december is de uitslag van het Rijk. “Verder is 
Gruno begonnen leegkomende woningen uit hun bestand te reserveren voor tijdelijke bewoning”  
plattegrond en brief (van de gemeentelijke organisatie stadsvernieuwing Groningen) over de inrichting van de Noorderbinnensingel 
9 | Buurthuis Jos de Groot “Hoe, wat, waar, waarom, hoe groot?” “Over die ruimte-eisen waren we snel uitgesproken: een grote vergaderzaal, 
liefst in kleinere ruimten op te splitsen en met evt. een toneelpodium, gymnastiek- en sportfaciliteiten, een kinderopvanglokaal 
(kleuterdagverblijf), een flink jeugdhonk.“ 
Waar? De buurtcentumkommissie ziet mogelijkheden in de school in de Grote Leliestraat 41, (waar op dat moment de Minerva-akademie in zat.) 
10 | Buurtaktiviteiten  Jos de Groot “Ja, ja, er staat heel wat te gebeuren”  “Het jeugdwerk draait prima op dit moment in deze buurt.” “Heeft u 
zelf ook andere, betere ideeen ?”  
    |  Huisvrouwengymnastiek 
11 - 12 | Nwe Boteringestraat Aan de hand van twee oude ansichtkaarten (uit 1909 of ouder en de ander uit de jaren dertig (?)) van de Nwe 
Boteringestraat worden veel wetenswaardigheden onthuld over de huizen en personen op de afbeeldingen. O.a. over: Tandarts Reneman, de heer 
Walles, de koffiebrander en het munitiemagazijn. 
13 | Bedrijven onderzoek Er is ‘een’ onderzoek gehouden naar het vestigingsklimaat voor bedrijven in de Hortusbuurt. “Gevraagd is aan de 
ondernemers  oa  waardoor zij hun bedrijfsvoering zien belemmerd en wat zo hun ideeën zijn van voor de toekomst. Een kwart van de 
ondernemers willen hun bedijf in de komende tijd verplaatsen naar elders in de stad. (zij kunnen gebruik maken van een extra subsidieregeling). 
Veel bedrijven hebben last van het het verbeteringsplan. Aanbeveling onderzoeksteam: “concentratie van bedrijven aan de Nwe Boteringe, de 
Noorderhaven en de Werfstraat”. 
13 | Hortus sport  Voor alle bewoners op maandagavond van 20.00 u – 22.00u  is er gelegenheid om te sporten . 
14 | Z.t. Zwartboek over Gemeentelijk Huisvestingsburo 
    | Data die van belang zijn om te onthouden 11 dec. conceptplan klaar, afsluitende buurtvergadering 21 dec. bespreking met 
begeleidingskommissie en R.U., 8 jan ’80 Bespreking door stuurgroep ruimtelijke ordening en verkeer, 5 feb Bespreking door B & W , 11 feb 
Raadskommissie, 18 feb Gemeenteraad  
    | SVO  Hans van den Hurk Het zit zo: De SVO leent opbouwerkers uit. Als de stadsvernieuwing over is wordt de opbouwerker teruggeroepen. 
een discussieavond met een groot aantal buurten op 10 dec. 
 
 
1 | Jan. 80 
 



1 | Beste Hortusbewoners Redactioneel: “ de tachtiger jaren zullen, naar het nu lijkt, heel wat veranderingen met zich meebrengen voor onze 
buurt.” * Opmerkelijk is dat “de Rijksuniversiteit vanaf nu regelmatig een aantal pagina’s uit onze krant mogen bedrukken met haar informatie.” 
* De Koördinatie Kommissie heeft haar naam veranderd. Ze heet in het vervolg ‘BUURTGROEP’  
2 - 3 | Algemene buurtvergadering Verslag Vergadering op 11-12-79. Aanwezig tachtig buurtbewoners. De Werkgroep Binnenstads gebieden 
van de gemeente had alle plankaarten opgehangen en gaf aan belangstellenden tekst en uitleg. Voor de Leliestraat liggen er nu 5 alternatieven, 
de gemeenteraad beslist. Een verslag  n.a.v. het bedrijvenonderzoek in de buurt kan worden opgehaald in de buurtwinkel. De heer Bruins van de 
Universiteit doet verslag van de overleggen met de gemeente en de buurtgroep. “Hoewel sommige bewoners het niet eens zijn met de 
universitaire plannen was er toch veel waardering in de zaal voor de wijze waarop de universiteit nu inzicht bood in hun plannenmakerij”. De 
buurt verkiest nog steeds “het gebouw van Akademie Minerva aan de Grote Leliestraat” als plaats voor een nieuw buurthuis. 
4 | SVO  Hans van den Hurk  De rol van de SVO en haar invloed op de opbouwwerker (in dienst van de gemeente of in dienst van de buurt?) 
5 - 8 | RUG mededelingen Informatie bulletin van de Universitaire Koördinatie kommissie Hortus: “Omdat zich nu bepaalde ontwikkelingen 
duidelijker beginnen af te tekenen, acht de RUG het moment aangekomen via dit informatie bulletin te vertellen hoe het met de plannen zit”. De 
voorstellen die de Universitaire Koördinatiekommissie Hortus doet aan het universiteitsbestuur behelzen o.a. de realisatie van het Alpha II – en 
het Alpha III gebouw. Verder informatie over de afstoting van universitair woningbezit en de mededeling dat er met de buurtgroep Hortus 
momenteel overleg gepleegd wordt over de architectenkeuze voor de universitaire nieuwbouw. 
9 | Nwe Boteringestraat Leo Aukes Foto  De (koninklijke)meubelfabriek in de Boteringestraat. De vraag is waar stond deze fabriek precies. 
10 | Kinderaktiviteiten/ jeugdclub  Diverse bezigheden van figuurzagen tot pannenkoeken bakken  Plaats : Zoutstraat 14 
11 | Kindervakantieaktiviteiten Film, schaatsen en o.a. werken met gips en papier-maché 
    | Huisvrouwengymnastiek In de Violenstraat 
    | Buurthuis De gemeente wil het buurthuis in de kleuterschool de ‘Korenbloem’ (in de Kijk in ’t Jatstraat). De buurt wil de school in de 
Leliestraat. 
12 | Oproep Nieuwe bezorgers voor de buurtkrant Kop d’r Veur gevraagd. 
    | Overleg met de Universiteit Eisen van de buurtgroep voor een architect. (wordt vervolgd) 
 
 
2  | Maart 80 
 
.>>>>onvolledig exemplaar 
Het verbeteringsplan voor de Hortus is eindelijk klaar. Het wachten is nu nog op de goedkeuring van de gemeente en het  rijk 
14 | Buurtfeest 



    | Buurtavond met  Diapresentatie van het verbeteringsplan  Het plan wordt op 24 en 31 maart behandeld door de gemeenteraad. 
 
 
3 | April 80 (editie centrum –noord) 
 
1 | Hortus groter?! Tekening/ schematische weergave : De straten van de buurt tot aan de Nieuwe Ebbingestraat 
2 | Beste .. redactioneel : “wij verwelkomen een aantal nieuwe lezers., (waaronder  de Bisschop van Groningen en de Commissaris van de 
Koningin )  Het verspreidingsgebied van de buurtkrant van de Hortusbuurt is namelijk voorlopig uitgebreid met het gebied tussen de Nwe 
Boteringe- en de Nwe. Ebbingestraat (zie ook pag 3 ) 
2 | 8 mei: De Buurtgroep organiseert een feestelijke buurtavond met een diaserie over de Hortusbuurt, informatie ,laatste nieuwtjes,een optreden 
van muziekgroep St. Jan en een Hortusbuurtkwis. 
3 - 4 | Uitbreiding buurt(groep)  De Buurtgroep  “Dit stuk is speciaal bestemd voor de bewoners van het gebied tussen Nwe Boteringe- en Nwe 
Ebbingestraat”. Een aantal bewoners uit dat gebied (rondom het Nwe Kerkhof) hadden gevraagd om ook daar de buurtkrant te verspreiden. Er is 
daar geen bewonersorganisatie. Door o.a. het verkeerscirculatieplan, de komst van het nieuwe buurthuis en de huidige sportaccomodatie (in de 
Violenstraat) is er al veel onderlinge samenhang. De Buurtgroep nodigt de “nieuwe uitbreiding” uit voor de feestelijke buurtavond. “We willen 
daar dan graag met u praten over de mogelijkheden van een gemeenschappelijke buurtorganisatie”  Verder kan iedereen terecht bij Johan 
Huizing om te praten hierover. Wél moeten zich vanuit het buurgebied  een aantal mensen opgeven die actief willen deelnemen aan de 
organisatie.  
4 | Midden Gasthuis - renovatie Meltsje de Hoop “Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in het Nieuwsblad  van het  Noorden en in de 
Gezinsbode is de gemeente zo vriendelijk geweest om een voorschot te geven op de subsidiëringgelden van C.R.M.”  Zodra iedereen tijdelijk 
elders is gehuisvest kan met de renovatie begonnen worden. 
   | Bezoek Mesdag kliniek “Vanuit de Dr. S. Van Mesdagkliniek bereikte ons het verzoek om aan de bewoners van de Hortusbuurt te vragen of 
er belangstelling is om zo nu en dan een soosavond in de kliniek te bezoeken. Het is er gezellig en er worden allerlei spelletjes gedaan zoals  
kaarten, dammen, sjoelen en biljarten.  
5 | Aanvraag buro raadslieden Hans van den Hurk Voor de sociale begeleiding tijdens de uitvoering van de ISR is per woning ƒ500,- 
beschikbaar. Te weinig volgens het artikel. Bovendien moet de kontact persoon een ruimer mandaat krijgen. Daarnaast is er een andere lijn 
uitgezet en is samen met de buurtgroep van binnenstad Oost een raadsman aangevraagd bij het buro Raadslieden. 
5 | Het SVO  Hans van den Hurk  Discussieavond over deze opbouwwerkorganisatie op 29 mei 
6 - 8 | Beleidsplan opbouwwerker  Johan Huizing Er wordt in 1980 gewerkt aan 4 projecten: 1 De hofjes. 2 Universitair Woningbezit  3 Interim 
Saldo Regeling  4 Versterking buurtorganisatie 



8 | Z.t. Tienke Vele ongelukken op de hoek Van Kijk in’t Jatstraat met de Gr. en Kleine Kruisstraat  
9 | De Hortus; het verbeteringsplan; en de politiek Een brief aan de gemeente: met “alle kritiek die we vanuit de buurt op konden vangen” * 
De buurt wil haar buurthuis in “de school van Minerva”. * De rij-richting in de Kijk in ’t Jatstraat was anders afgesproken. * De Grote 
Leliestraat had een ander plan ingediend. * Ook Noorderhaven en Noorder Binnensingel. hadden bezwaren. “U ziet  er stond nogal wat in die 
(ook erg dikke ) brief. Als u die brief wilt hebben  kunt u hem altijd ophalen bij het buurtwinkeltje”.  
* Buurtgroep en contactpersonen brachten bezoek aan wethouders Gietema en Wagenaar om de bezwaren toe te lichten. * Op 11 maart is er een 
dia-voorlichtingsavond gehouden voor buurtgenoten en geïnteresseerde gemeenteraadsleden. Te zien is wat de Hortus voor een buurt is. * Ook 
zijn er contacten geweest met de politieke partijen. Bij de PvdA, D’66,CPN en PSP bestond een begrip voor het standpunt van de buurtgroep. * 
Op 15 april behandelde B &W  “ons” verbeteringsplan en komen op een aantal punten tegemoet aan de eisen van de buurtgroep. De 
mogelijkheid om het buurtcentrum in de Minerva school te huisvesten wordt onderzocht. Het verkeersplan van de bewoners van de Leliestraat 
wordt overgenomen.  
11 | Jeugdkomm. Hortus  Agenda Kinderactiviteiten in het buurtpand in de Zoutstraat. 
12 | School. school. school..Bart Oost (namens de onderwijswinkel) Informatiebrief. “Als je in de winkel komt is er altijd wel iemand die tijd voor je 
heeft, die wil luisteren naar het probleem wat jij hebt met school, met kiezen met geld, met eigenlijk alles wat over onderwijs gaat.” 
13 - 14 | Welzijn in de Hortusbuurt Hans van den Hurk Samen met de Binnenstad Oost en Binnenstad Zuid is er een brief naar B&W geschreven 
waarin de knelpunten worden benoemd. “Behalve de 20 uur opbouwwerk beschikken we over geen enkele sociaal culturele voorziening.” 
14 | Buurtfeest De buurtgroep De buurtgroep wil een feestcommissie in het leven roepen die het feest moet gaan organiseren 
 
 
4 | Juni 80 
 
1 | Van de redaktie  De Buurtgroep  
   | Foto /Tekst: Hofje Gr.Kruisstr. omstreeks 1935 (beschikbaar gesteld door Frans Banga) 
2 - 3 | De Hortus: het verbeteringsplan: en de politiek Martijn Reneman  Het plan is op 20 mei door de gemeenteraad aangenomen. Op 12 mei 
wordt demonstratief de Kijk in ’t Jatstraat afgesloten. Alle gemeenteraadsleden krijgen een brief met uitleg. “Inspraak volgens afspraak weet u 
nog?” De brieven en acties lijken succes te hebben: het probleem Kijk in t Jatstraat moet opnieuw besproken worden, het buurthuis moet er 
komen. Op 20 mei, in een extra ingelaste raadsvergadering antwoordt Ypke Gietema dat hij niet blij was met de acties, maar gaf wel toe dat er 
fouten waren gemaakt in de overlegprocedure met de buurt. 



3 - 4 | Gr. Leliestraat perikelen Martijn Reneman Wat gaat er veranderen? De rijrichtingen in de Havenstraat, Zoutstraat en Grote Leliestraat. 
Iedereen mag op de plannen stemmen. “Als 70% van de bewoners het eens is met de veranderingen in hun straat kan het plan de ambtelijke 
molen in” 
5  - 6 | RUG mededelingen Informatiebulletin van de Universitaire Koördinatiekommissie Hortus. De bouwplannen zijn verder ontwikkeld. 
“Hoewel meerdere gesprekken hierover met de buurtgroep hebben plaatsgevonden, vindt de Coördinatiegroep Hortus het toch van belang een 
nieuw informatiebulletin uit te geven”. Belangrijke punten : Afstoting panden uit het R.U.G.woonbezit, twaalf wooneenheden aan de Grote 
Kruisstraat en de nieuwbouw. Met de buurtgroep wordt overlegd over de architectenkeuze. 
7 | De aktie 12 mei Verslag met foto’s  
8 | Onlangs opgericht: Stichting Buro Bewonersdeskundige Hans v.d Hurk Buurten hebben eigen deskundigen nodig, bouwtechnisch 
onderlegde mensen die de buurtorganisaties kunnen ondersteunen en die onafhankelijk zijn van andere partijen, zoals woningbouwverenigingen 
en gemeente. Dit buro bewonersdeskundige vraagt de Hortusbuurt zitting te nemen in de z.g. “Raad van aangeslotenen”.  
   | Het SVO Hans v.d. Hurk  De opvatting van de buurtgroepen dat de opbouwwerker rechtstreeks in dienst van de buurt moet komen begint ook 
in het SVO aan te slaan. Aan het eind van de avond werd besloten om de discussie over het opbouwwerk samen te vatten en in een aantal 
landelijke bladen te publiceren. 
9 | Huren, huurverhoging, klachten Hans v.d.  Hurk  
10 | Buurtfeest De Buurtgroep Oproep  
11 | Kindervakantiespelen Oproep Dringend vrijwilligers gevraagd. Ook voor in het buurthuis. “De afgelopen paasvakantie-activiteiten zijn 
georganiseerd door mevrouw Beugeling, ze heeft bijna alles alleen moeten doen. Dit is voor haar niet meer op te brengen”  
11 | Programma  Kindervakantie activiteiten  
 
 
5 | aug. 80 
 
1 | Buurtfeest 
1 | Het Gerarda Gockingahofje  De bewoners van het G.G.-Hofje “Er zijn al enige schetsvoorstellen voor de renovatie op tafel gelegd” 
2 | Buurtfeest Hortus 6 sept. Het verbeteringsplan is eindelijk goedgekeurd door de Gemeenteraad. Reden voor een feest. Veel veranderingen 
bij de Buurtgroep: “Even leek het erop dat de Buurtgroep zo zou worden uitgedund dat het overblijvende aantal het absolute minimum zou zijn 
dat nog als groep kan worden aangeduid.” Gelukkig meldden zich nieuwe mensen aan. Er zijn veel nieuwe plannen. “De Hortusbuurt is van ons, 
van de mensen die er wonen.” 



Dit is wat er gebeurd in de buurt: Sport: Er is een volleybalteam actief, een tafeltennisclub, er is huisvrouwen-gymnastiek) De jeugdclub. 
Nieuwe plannen: kantklossen, een doka, kinderopvang en een oppasdienst. Nieuwe werkgroepen: werkgroep verkeer en werkgroep huurdersactie  
4 | Midden Gasthuis ( Kleine Rozenstraat) Marianne Bouwbedrijf Gebr. Giezen is begonnen. “In no time lag het dak eraf, daarna zijn de 
vloeren en de tussenmuren weggebroken, zodat het geheel een onttakelde aanblik biedt”. 
   | Oproep Wie wil helpen bij het buurtfeest?  
 
 
6 | okt. 80 
 
1 | Brievenbus in de winkel van mevrouw Mensinga 
   | De nieuwe Buurtgroep  Foto Jos, Jan, Renske, Geert, Marianne, Anne Marie, Martijn en Jaap 
2 | Er is een nieuwe Buurtgroep Anne-Marie Blomert, Martijn Reneman Een nieuwe ploeg van 8 mensen, waarvan 7 nieuwe. “In het verleden is 
erg veel belangrijk en verantwoordelijk werk op een heel klein aantal mensen neergekomen. Dit werk kwam wél de hele buurt ten goede; denk 
maar eens aan het ISR verbeteringsplan, de Universiteit, de hofjes. “De hoop wordt uitgesproken dat in de buurtkrant ook minder zware 
berichten als recepten, verhaaltjes, brieven, tekeningen gaan verschijnen. Onderaan dit artikel is een lijst met acht namen, adressen en tel. 
toegevoegd. 
3 | Buurtfeest M. R  Verslag  
4 | En nog meer  Ine Koetsier   Verslag Het kindergedeelte op het buurtfeest  
5 - 6 | Aktiviteiten voor ouderen  De Buurtgroep Binnenkort is er voor ‘binnenstad noord’ extra geld beschikbaar voor het inzetten van een 
beroepskracht om activiteiten te organiseren voor mensen van 60 jaar en ouder. Ouderen kunnen hun wensen kenbaar maken aan het 
buurtkomité  
6 | Even voorstellen Herman Herman Kloster van de Sociale Academie stelt zich voor. Hij leert voor opbouwwerker en loopt stage bij Johan 
Huizing 
7 - 8 | Kamerhulp Jan Schuur “In 1979 woonden er in de Hortusbuurt 1650 mensen; 1104 van hen woonden alleen of met z’n tweeën” (één en 
tweepersoonshuishoudens) De komende tijd aandacht voor deze groepen. In dit nummer aandacht voor de kamerbewoners. Tips over 
huuropzegging, onderhoud en andere informatie. 
9 | Ik erger mij aan Twee foto’s met de teksten: “..auto’s die op de stoep staan  ....en: plantenbakken die nu al jaren zonder planten staan”. 
10 | Berichtjes Aankondiging Buurtlezing over Transcendente meditatie in het “Jongerencentrum” Moesstraat. * Oprichting woonlastencomité. * 
Knipselbericht uit de U.K. 8-10-’80  “Een bewoner van de Hortusbuurt, F.W., windt zich hoorbaar op over het feit dat de algemeen christelijke 
studentenvereniging Hendik de Cock toch een nieuw pand in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat heeft kunnen betrekken.” 



11 | Uit de Kl. Rozenstraat  Meltsje de Hoop  De renovatie schiet al aardig op.  
12 | Kinderhoekje Ine Koetsier  
    | Nieuwe Kerk Programma Kerkconcerten 
13 | Uit de luie stoel Geert Klei, Jan Schuur  Sinds kort heeft de buurtgroep voor enkele uren een gymzaal ter beschikking (de gymzaal bij het oude 
Wessel Gansfort college in de Grote Rozenstraat). Oproep aan alle sporters en mensen die willen helpen. “Vul de bon in.” Oprichting van een 
Hortus-sportcommissie.  
 
 
7 | dec. 80 
 
1 | Beste buurtgenoten Oproep aan buurtbewoners om de pen ter hand te nemen. Bijv. hebt u nog een oude foto van de buurt of weet u soms nog 
hoe het er vroeger uitzag. “Er zijn ontelbare dingen te bedenken die leuk zouden zijn om over te schrijven”. 
2  - 3 | Woningverbetering Martijn Reneman  Wat kan de gemeente doen aan verbetering van particuliere panden? De plannen uit 1978 lijken 
vastgelopen. 
Huidige subsidiesbedragen (bijdragen in woontechnische voorzieningen) 
4 - 5 | Kamerhuren Jan Schuur  Puntenstelsel om de huur te berekenen. Zie ook ‘brochure Kamerhulp’.  
6 | Ik erger mij aan . Drie foto’s met bijschriften: ....aan dat geschrijf op muren...en ...vuilniszakken, die dagen te vroeg buiten gezet worden 
7 | RUG mededelingen 3  C. Kalkman  Overdracht woonpanden, Wessel Gansfort College, Nieuwbouw, Architectenkeus nieuwbouw. 
8 | R.U.G. Architekten De Buurtgroep  “De architect van het toekomstige gebouw zal ook naar de wensen van de bewoners moeten luisteren voor 
wat betreft het uiterlijk van de nieuwbouw”. 
   | Uit de Kl. Rozenstr. Marianne  Verslag. Voortgang met de verbouwing 
9 | De R.U.G. huisjes  Johan Huizing “Zoals u misschien weet. staan er verspreid in de Hortusbuurt 60 woningen van de Rijksuniversiteit. Deze 
had ze indertijd opgekocht om nog een stuk of 6 Alpha gebouwen ervoor in de plaats neer te zetten. Omdat die plannen niet nu doorgaan, heeft 
de universiteit zich aan de buurtgroep verplicht deze woningen te verkopen.”Een aantal bewoners wordt simpelweg meegedeeld, dat hun huis 
binnenkort werd verkocht aan de SSH (Stichting Studenten Huisvesting) De universiteit erkend deze ‘vergissing”.  
De opbouwwerker belegde een bewonersbijeenkomst om te kijken of er meer afspraken geschonden werden. 
   | Ingezonden Bert de Vlieg Begrip voor problemen met parkeren. Technisch handelsbureau Blaauw voelt zich een buurtwinkel en hoopt dat 
men de instandhouding stimuleert. 
10 - 11 | Verkeer in  ’t Jat  Martijn Reneman Variant 1b wordt gekozen (iets meer van de helft van de mensen heeft gereageerd). 



12 - 13 | Hendrik de Cock Chris Rümke “Ons is gevraagd eens uit te leggen hoe we tegenover de protesten uit de buurt staan, die er waren bij 
onze verhuizing.” Hendrik de Cock huist nu dik twee maanden in het nieuwe onderkomen aan de Nwe Kijk in ’t Jatstraat 56- 58. 
13 | Aktiviteiten voor ouderen  In het kader van een project bejaardenwerk kunnen er activiteiten georganiseerd worden. 
14 | De klokkenluider van de Nieuwe Kerk Piet Post Verhaal  
15 | Hortus sport Jan Schuur 15 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van vorige keer. Er zijn drie sporten van de grond gekomen: 
tafeltennis, badminton en volleybal. Gezocht wordt nog naar een tafeltennistafel en een badmintonnet. In het zaaltje dat ter beschikking was 
gesteld door de Universiteit werken de verwarming en warme douches niet.  
16 | Belangrijke adressen Adressen Buurtgroepleden opbouwwerker, buurtwinkel, redactie, De brievenbus in de winkel van Mevrouw 
Mensinga. 
    | Advies - spreekuur Marianne, Geert, Renske De buurtgroep zet een eigen spreekuur op: vanaf 4 februari elke woensdag van 4 -6 uur in de 
buurtwinkel. 
 
 
1 | Jan 1981 
 
1 | Beste buurtbewoners  Redactioneel Er hebben zich drie tekenaars aangediend. En :  “In het Nieuwsblad hebt u kunnen lezen dat de minister 
zijn goedkeuring heeft gegeven aan de verbeteringsplannen voor de Hortusbuurt” 
2 | De buurtgroep “we moesten de draad weer oppikken die de vorige buurtgroep voor ons had laten liggen” Waar zijn we mee bezig  Het ISR 
plan (100 woningen worden gesloopt). Er is overleg met de gemeente maar de bewoners moeten zelf aan het woord komen. Overleg met de 
Universiteit: “We mogen meepraten over hoe de nieuwbouw er gaat uitzien”. En verder? De verkeerssituatie. Mogelijkheden onderzocht voor 
woonerven. Er gaat iets gebeuren voor bejaarden. “We willen de spel- en knutselmiddag op de woensdag nieuw leven inblazen. Om de 
gezelligheid in de buurt wat te verhogen hebben we sportactiviteiten georganiseerd” . * Opbouwwerk  Johan Huizing is een van de weinigen met 
ervaring. Hij houdt zich o.a. bezig met de renovatie van de Hofjes en de problemen rond de “R.U.- woningen”. Maandagmiddag van 4 tot 6 uur 
houdt hij spreekuur in de buurtwinkel. Tenslotte De buurtgroep wil eigen spreekuur houden. 
4 | Uit de Kl. Rozenstraat Tjipke van Netten Voortgang renovatie Middengasthuis “Het ziet er naar uit dat het erg gezellige huisjes worden” 
   | Recept Marianne Flenjestaart met perziken 
5 | Hortusjes met Hallo buurtbewoners Joos Vogels  De nieuwe projectleidster van het project Bejaardenwerk stelt zich voor. Sneeuw Marianne  
“Als we samen deze buurt enigszins leefbaar willen houden, moeten we ons er ook samen voor inspannen dat de stoepen sneeuwvrij blijven” 
Hortussport “ Ze zijn de koude zaal van het W.G.C. ontvlucht en spelen nu in de gymzaal in de Hofstraat” 
6 | De klokkenluider van de Nwe Kerk afl. 2  



7 | Vogels in de Hortus  Annemarie  De koolmees en de pimpelmees 
8 | Van het sloopfront Jan Schuur  Het verbeteringsplan voor de Hortusbuurt, een dik boekwerk, is goedgekeurd door de Minister.Wij van de 
buurtgroep vonden dat we de bewoners van de te slopen woningen moesten mobiliseren en organiseren en zijn daarom bij al deze mensen aan de 
deur geweest en uitgenodigd voor een vergadering. Op die vergadering is een kerngroep gevormd die aan het “bouwteam” gaat deelnemen. 
9 | Kinderkrant Ine Koetsier Verhaal Pieteplaf, het kaboutertje. 
10 | Aktie Stop Kernenergie nou. Theo Landelijke actie 
11 | Buurtgenoten ergeren zich aan  Twee foto’s met bijschrift: stutten en een kruiwagen 
12 | Spreekuur en adressen 
 
 
2 | Maart 81 
 
1 | (Voorkant) Tekening Een met planken dichtgemaakt huis. 
2 | Oproep. Belangrijke informatie voor Hortus bewoners Mensen met belangstelling voor één van de nieuw te bouwen woningen kunnen de 
onderstaande strook invullen en inleveren bij de buurtwinkel. 
3 | Woningdifferentiatie De Buurtgroep Wie komt er te wonen in de vervangende nieuwbouw? 
4 | Jeugdwerk Marianne Schoorlemmer, Ine Koetsier De buurtgroep heeft een Kinderclub opgericht 
5 | Kraken Jan Schuur In de Kleine Kruisstraat is een pand gekraakt. Er is een dreigbrief verspreid en er verschenen berichten in het Nieuwsblad. 
De krakers sturen een verklaring naar Kop d’r veur.  
   | Verklaring Kruisstraatkrakers. De bewoners van de Kleine Kruisstraat 9b  
6 | Activiteiten voor ouderen Joos Vogels  Op 23 maart is er een kennismakingsmiddag. We zijn van plan om soosmiddagen te organiseren.. 
Stijldansen voor ouderen  Er hebben zich al een paar mensen opgegeven maar het groepje is nog te klein. 
7 | De klokkenluider van de Nwe Kerk afl. 3  Piet Post verhaal  
8 | Hortusjes 
9 - 10 | Kinderkrant deel 2 Ine Koetsier Sprookje 
11 | Buurtvergadering De Buurtgroep Uitnodiging  
    | Rebus 
12 | Spreekuren en adressen 
 
 



3 | Mei 81 
 
1 | Middengasthuis special. Foto en redactioneel  
2 | Buurtvergadering van 7 april  Martijn Reneman  Twee belangrijke “kwesties” kwamen aan de orde. 1. De Nieuwbouw. De buurtgroep wil 
dat er ook voor gezinnen gebouwd gaat worden. Niet alle sloopbewoners kunnen daarom terugkomen. 2 De SSH ,(Stichting studenten 
huisvesting). bouwt alleen voor jongeren. de Buurtgroep wil dat de SSH zo weinig mogelijk krijgt. 
3 | Hortusjes  
   | Kinderklub Ine Koetsier, M. Schoorlemmer. Eind juni beginnen we gewoon, iedere woensdag van 2 tot half 4.  
   | Interrent uit Hortus  Eind april heeft de Fa. Interrent het pand aan de Nwe Kijk in ’t Jatstraat verlaten 
4 | Huurverhoging weigeren ?  Overgenomen uit de “huurkrant’. 
5 | De Klokkenluider van de nwe kerk Afl. 4  
6 | Buurtlyriek saneringssonnet no 1  Bertus ten Doeschot  
7 - 10 | Midden Gasthuis Hans Oostmeijer  e.a. Een stukje geschiedenis: “Het projektplan van de opbouwwerker uit juni 1977 rept al over het 
dreigende verval van de hofjes in de Hortusbuurt”. “De plaats van bejaarden wordt overgenomen door (studerende) jongeren, die er gezellig en 
goedkoop (ƒ 25,- huur per maand is meer regel dan uitzondering) kunnen wonen.”  En dan in één keer wordt het Midden Gasthuis (eigendom 
van de Stichting Hervormde Kerk) opgekocht door een aannemersbedrijf Van een ambtenaar kreeg de aannemer te horen dat “ ie er maar beter 
niet aan kon beginnen en beter een sloopvergunning kon aanvragen”. “Het bouwbedrijf was van plan het hofje, dat bouwkundig in erg slechte 
staat was, af te breken en er woningen neer te zetten.” Een briefje (van de Hofjeswerkgroep) naar wethouder van den Berg had tot gevolg dat de 
betreffende ambtenaar werd teruggefloten en de aannemer werd duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden hij mocht slopen. Ondertussen was 
woningbouwvereniging Gruno geïnteresseerd in aankoop. Maar ook de provinciale vertegenwoordiger van het ministerie van Volkshuisvesting 
concludeerde: “brandhout, sloop ’t maar”. “Enkele hofjesbewoners hebben o.a.  samen met opbouwwerker Johan Huizing gezocht naar een 
mogelijkheid om het hofje te behouden.” Uiteindelijk is het een bijzonder project geweest; Het behoud van een beschermd stadsgezicht met 
behulp van subsidie van twee ministeries (volkshuisvesting en CRM) De renovatie heeft een jaar in beslag genomen. “De samenwerking met 
Gruno en de gemeente was zeer behoorlijk” 
11 | Gif op de stoep nodig? Evert Schut  “Gesatop” waarmee de gemeente spuit blijkt helemaal niet zo onschuldig 
12 | Hortusjes . Buurtfeest Namens de Buurtgroep Marianne Schoorlemmer Binnenkort bestaat de kleuterschool de Korenbloem 140 jaar. Wij 
zoeken ruimte De maatschappelijk werkster in de buurt zoekt een ruimte om haar spreekuur te houden. 
13 | Hortus sport ‘es Jan Schuur  Zwierig verslag van “uw commentator~”over de ontwikkelingen van de “buurtsporten” 
14 | Ouderen Renske Soosmiddagen in de Kleine Leliestraat 12 
15 | Hortusjes Kinderen willen meer speelruimte. De buurtgroep is bezig een actie op touw te zetten 



    | Klusjesdienst Renske  Vanuit het project Gekoördineerd Bejaardenwerk wordt er een klusjesdienst opgezet. Foto: een bord met daarop de 
tekst: Koop geen huis in deze wijk voor u hebt geïnformeerd! Dit is stadsvernieuwingsgebied de “Hortus” enz. 
16 | En tenslotte Wisseling van de wacht Jaap Veenstra en Jan Schuur verlaten de buurtgroep, Annemarie Telussa komt erbij. 
 
 
4 | Juni 81 
 
1 | Redaktioneel  
   | Sport  Jan Schuur Er valt eigenlijk niets te melden behalve dat “ we in de vakantie gewoon      doorgaan, zolang er  genoeg mensen zijn”. 
   | Ouderen Renske  De bejaardensoos is gesloten i.v m. de zomervakantie 
2 | Jeugdwerk De Buurtgroep  De kinderclub is van start gegaan “In de vorige buurtkrant hebt u een boze brief kunnen lezen van kinderen, die 
vinden dat er te weinig speelruimte in de buurt is. Dat vonden wij ook. 
Daarom hebben we besloten, met de kinderen samen, naar wethouder Gietema te gaan”  
   | Kindervakantiespelen De vakantie-kommissie Van 10 - 21 augustus is er weer van alles te doen o.a. film, rond-vaart. ponyrijden en een 
viswedstrijd. 
   | Rebus 
3 | Hortus nieuwbouw Anne Marie De kerngroep, Concordia en de gemeente zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar een architect. Peter Ghijsen 
is het geworden 
   | SSH  In overleg is besloten de slooplokaties Grote Appelstraat 13 t/m 21 en Kl. Rozenstraat 4 & 6  aan de SSH 
worden toegewezen 
   | Glascontainers Op de hoek Nwe Kijk in ’t Jat/ Gr. Kruisstraat 
4 | Kamerbemiddeling Sinds kort kent Groningen een buro voor kamerbemiddeling 
   | Namen en adressen 
 
 
   | Special: Buurtfeest 
 
1 | Buurtfeest Omdat de kleuterschool de Korenbloem 140 jaar oud is en het Middengasthuis weer nieuw is. Programma. 
2 | Z.t. Aankondiging 140 jarig bestaan kleuterschool. 



3 | De kinderklub  Oproep Voor kinderen van  4 tot 12 jaar  
4 | Programma buurtfeest Hortusbuurt op 26 juni. Met o.a. feestelijke opening van  het Middengasthuis door burgemeester Buiter, open huis 
Kleuterschool, een rommelmarkt, een barbecue en volksdansen 
5 | Z.t.  Aankondiging Gezellig buurtfeest in de Kleine Rozenstraat.  
6 | 5 juli 1841 – 5 juli 1981 Kleuterschool ‘De Korenbloem bestaat 140 jaar. Geschiedenis van de  oudste kleuterschool van de stad 
Groningen.  
 
 
5 | Aug. 81 
 
1 | Beste Hortusbewoners Annemarie Telussa  Redactioneel 
2 | Hortusjes  
3 | Ouderen “Onderstaande bon invullen en opsturen: “Ja, ik wil me opgeven voor : (aankruisen)    
 Gymnastiekgroep _zwemmen_stijldansen” 
4 | Z.t. Joos Vogels Socïeteit voor ouderen aan de Kleine Leliestraat 12 
   | Kinderklub Ine Koetsier, Marianne Schoorlemmer Op 16 september begint de kinderjuf weer. Jullie komen toch allemaal? 
5 | Kinderaktie Martijn Reneman  Op woensdag 1 juli met spandoek naar het stadhuis. Een fotograaf van het Nieuwsblad is aanwezig. Wethouder 
Popke Wagenaar doet toezeggingen. Het gaat om het trapveldje aan het eind van de N. Kijk in ’t Jatstraat en de de speelplek op de hoek van de 
N.Kijk in ’t Jatstraat/ Grote Kruisstraat 
6 - 7 | De eenzaamheid van de bezorger Piet Post Verhaal  
8 | Middengasthuis Johan en Anneke  “En wat wil je nog meer op een hofje en in de binnenstad” 
   | Buurtfeest Martijn Reneman  “Jammer dat het tegen de avond begon te regenen” Een hele klus om zoiets te organiseren. 
9 | Hortus sport ‘es  Jan Schuur  Vanaf nu weer in het verwarmde gymzaaltje aan de Grote Rozenstraat (het oude Wessel Gansfort College) 
10 | Woonerf- groene straat Martijn Reneman  Het verkeers- en woonomgevingsplan voor de Grote Leliestraat, Zout- en Havenstraat gaat 
definitief door! “Aktievoeren en brieven schrijven heeft dus zin”. 
11 | Recept  Gierst-groenteschotel met kaasomelet 
    | Gerarda Gockinghuis Het opknappen is begonnen. 
12 | Namen en adressen 
 
 



6 | Okt. 81 
 
1 | Z.t. Cartoon Twee begeleiders en één kleuter in de kinderclub. 
2 | Oproep “Al heel wat jaren verzet de buurtgroep met een kleine groep mensen veel werk voor de Hortus”  
“We zoeken mensen die overdag of ‘s avonds tijd hebben om mee te helpen met het maken van de buurtkrant.” 
3 | Een nieuw gezicht: Dick de Wit  Dick de Wit  Stagiaire opbouwwerker (met foto) stelt zich voor en is o.a. van plan om samen met u als 
buurtbewoners een werkgroep sociaal-kulturele activiteiten in het leven te roepen. 
4 | Maatschappelijk werk Ciska Thijs Maatschappelijk werkster (met foto) legt uit waarmee men bij het maatschappelijk werk terecht kan. 
   | Eerstelijnsoverleg Marianne Er is een wijkverpleegster, bejaarden verzorging, gezinsverzorging, er zijn wijkagenten, er is een contactpersoon 
stadsvernieuwing, een wijkteam van de gemeentelijke sociale dienst, een buurtgroep. Er is nu een overleg georganiseerd. 
5 | Gasprijzen  Er zijn al diverse kommité’s opgericht tegen de verhogingen. 
   | Hondepoep Oproep aan hondenbezitters om hun honden ‘fatsoenlijk’ uit te laten.  
6 | Ouderen Renske  In februari is begonnen met het inventariseren van de wensen. Er is een soos opgezet in de Kleine Leliestraat. Tot juni was 
de belangstelling matig Nu wordt de soos beter bezocht (10 /12 mensen) 
7 | Dagtocht voor ouderen  mevr. Niehuis, mevr. Kosse, en mevr. Boersma  Verslag van een reisje door Drenthe.  
8 | Kinderkrant Marianne Schoorlemmer  Kinderaktie heeft succes.  
9 | Kinderklub Samengevat: “We zitten elke woensdagmiddag van 2 tot half 4 op jullie te wachten Waarom komen jullie niet?”. 
10 | Nieuwbouw  O.a.:  Er hebben zich tot nog toe weinig gezinnen gemeld voor de nieuwbouw. Belangstellenden voor een gezinswoning 
kunnen zich nog steeds melden. 
11 | Buurtcentrum Marianne Het probleem is waar moet dat centrum komen? “Ons is n.l. ter ore gekomen dat de Pinkstergemeente haar 
gebouwen te koop aanbiedt”. 
    | Verslag Adviesspreekuur Renske De belangstelling van buurtbewoners voor dit spreekuur was gering. 
12 | namen en adressen 
 
 
7 | Nov. 81  
 
1 | Beste buurtbewoners Redactioneel.  
2 - 3 | Interview Ina Mensinga woont zo’n 25 jaar in de buurt, haar man al 53 jaar. Zij kent de oude en de nieuwe bewoners.Reden voor een 
interview. “ Mevr. Ina Mensinga, winkelierster in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstr. , is de eerste die ons wat meer over zichzelf en de buurt vertelt. “ 



Twintig jaar geleden woonden hier alleen maar huishoudens met vaak kinderen, en ook veel bejaarden. De bejaarden woonden vooral in de 
hofjes maar ook wel in gewone huizen. In de hofjes woonden ook veel schippersgezinnen. Ongeveer tien jaar geleden vertrokken veel gezinnen 
uit de buurt naar vooral de nieuwe wijken”. 
4 | Leliestraat / Zoutstraat / Havenstraat Namens de buurtgroep : Martijn Reneman  Leliestraat e.o. De herinrichting begint pas na de winter, 
dat duurt te lang vind de buurtgroep. 
5 | Garage Interrent De voormalige garage staat nog altijd leeg. 
   | 1e lijns-overleg Marianne Schoorlemmer Het overleg (zie vorige buurtkrant ) is afgerond. De hele club is op de foto gezet. 
   | Kinderklub  Marianne Schoorlemmer In plaats van één kind, komen er nu gemiddeld acht kinderen. “Enige hulp zou namelijk zeer welkom 
zijn”. 
   | Doe glas in de Glasbak Vanaf 1 september overal in Groningen ook in uw wijk. 
6 - 7 | Partikuliere woningverbetering Marianne Schoorlemmer Twee foto’s Huizen worden opgeknapt De buurtbewoners zijn blij dat het Gerarda 
Gockinghuis en het Anna Varwers convent worden hersteld. Maar er zijn nog heel veel panden die niet opgeknapt worden. “Dus gemeente doe 
iets! Bewoners doe iets! “ 
8 | Ouderen Gymnastiek, handwerken voor dames, de Leliesoos, hulp voor ouderen bij het aanvragen van eenmalige uitkering. “Help even” in 
de Hortusbuurt (H.E.) Vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan mensen vanaf zestig jaar met klusjes. “In december hopen we van start te gaan. 
Nu zijn we vooral op zoek naar vrijwillig(st)ers.” 
10 | Televisie “Kunnen we een aktie op touw zetten om te kijken of de aanleg van C.A.I. in onze buurt niet wat versneld kan worden 
uitgevoerd.? “ 
    | Sport Jan Schuur Het gaat goed. Is er meer animo dan breiden we uit. “We zouden een nieuwe sport kunnen introduceren”. 
11 | Sacha & het avondhuis verhaal 
12 | Namen en adressen 
 
 
1 | Jan 82 
 
2 | Brief aan ons gemeentebestuur De Buurtgroep Inleiding: Waarom deze brief ? Er zijn de afgelopen jaren vele klachten van bewoners over de 
stadsvernieuwing doorgespeeld via de werkgroep Binnenstadsgebieden waar niets mee gedaan is: wanneer gebeurd er nou eens wat, we worden 
slecht op de hoogte gehouden, de verkeers en parkeerproblemen 
2 - 5 | Dames, mijne heren, Buurtgroep Hortusbuurt Brief [i]  
 Aan College van B en W  dd 28-12 1981   



Er is ongenoegen over de wijze van uitvoering van het ISR. A  De straatverbeteringsplannen zijn in 79 al aangeboden. Nu, eind 1981 is nog geen 
enkele van deze straatplannen uitgevoerd.. De gemeente heeft hierover weinig geïnformeerd. De riolering in veel straten blijkt nu niet in orde. 
Dit had eerder onderzocht moeten worden. De gemeente heeft ernstige fouten hierin gemaakt. B  De overlast van “wijkvreemd parkeren” is al 
jaren erg groot. Er is nog niets aan gedaan. C  “Last but least: de wijze waarop gemeentelijke plannenmakers met bewoners omgaan “Als 
voorbeeld wordt E Kruyt genoemd. “Wij vinden het schandalig dat er zo onzorgvuldig met belangen van bewoners wordt omgesprongen. Zij 
zitten veelal lange tijd in een onzekere situatie en hebben er recht op om op tijd te weten wat hun boven het hoofd hangt. Verder is het zeer 
bedroevend te moeten konstateren dat het voortdurend aandringen van onze kant, niets struktureel heeft opgelost. Samenvattend: al zo’n 10 jaar 
heeft dit college het betrekken van de bewoners bij de stadsvernieuwing hoog in zijn vaandel staan. Wij moeten konstateren dat in de praktijk 
van deze uitgangspunten niets terecht komt. Bovengenoemd wanbeleid leidt er alleen maar toe dat de motivatie van bewoners t.a.v. dit soort 
plannen wel tot nulpunt is gedaald. Ook het opbouwwerk kan in een dergelijke verknoeide atmosfeer maar moeilijk functioneren” Tot slot 
worden de eisen geformuleerd: Uitvoering van alle straat- verbeteringsplannen, invoering van een pasjesregeling, openstelling ‘Interrentgarage’ 
en betere informatie aan de bewoners. 
6 | Sacha en het Avondhuis verhaal 
7 | Het Zoutstraat-circuit 7 bewoners De straat kent verkeersproblemen en dringt aan op maatregelen op korte termijn en haast te maken met de 
herinrichtingsplannen. “Inmiddels hebben vrijwel alle bewoners van de Zoutstraat ons voorstel onderschreven” 
8 - 9 | Woningverbetering Nicolet en Renske Aan de hand van twee gesprekken met bewoners die hun woning verbeterd hebben wordt duidelijk 
hoe de particuliere woningverbetering in zijn werk gaat 
9 | Vervangende Nieuwbouw Martijn Reneman Uiteindelijk besloten voor de volgende typen: 38 kleinere woningen, 22 woningen met 2 
slaapkamers, 15 gezinswoningen met 3 slaapkamers en 7 gezinswoningen met 3 slaapkamers en een zolder. (Deze laatste 7 woningen zijn er 
gekomen op uitdrukkelijk verzoek van een aantal gezinnen). “U begrijpt het: een ingewikkelde klus en in een hoog tempo. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat een heel aantal mensen zo nu en dan de draad kwijtraken. Een kwalijke zaak; tenslotte stelt inspraak op zo’n moment niet veel 
meer voor.” 
10 | Eerstelijns overleg  Marianne Schoorlemmer Er zijn vergaderingen van start gegaan. Aanwezig: Ciska Thijs is maatschappelijk werkster, 
groot probleem is dat ze geen eigen ruimte in de buurt heeft. Dat geldt ook voor Joos Vogels van het project Gekoördineerd Bejaardenwerk. 
Wijkagenten Pestman en Wiersma zien onze buurt als een rustige buurt zonder specifieke moeilijkheden. Joke Wagner werkt bij de Stichting 
Maatsch. Dienstverlening Groningen. (gezins- en bejaardenverzorging) Marian Op de Woerd is de wijkverpleegkundige en heeft ook geen eigen 
ruimte. Topy Camstra en Klara Groenier van de buitendienst van de Gemeentelijke Sociale dienst, voor iedereen die in financiële moeilijkheden 
komen. Johan Huizing is in dienst van het Samenwerkingsverband Opbouwwerk en tenslotte de buurtgroep vertegenwoordigd. 
Er wordt besloten om samen te werken op het gebied van een eigen ruimte. “Verder signaleerde iedereen als een belangrijk kenmerk van deze 
buurt het ontbreken van gezinnen. Kontact tussen jongeren en ouderen die wel in de buurt zijn gebleven, verloopt problematisch” 



12 | Ouderen  Renske  Bejaardenwerk Verslag van de Sinterklaasviering. Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig. 
13 | Thema bijeenkomst Nieuwe kerk L. Schripsema “Voor een ieder die zich bezig houdt met het probleem van het weglopen van jeugd.” 
    | Archeologie in de Hortus  Bij de renovatie van het Gerarda Gockingahuis heeft men een fraaie vaas uit de zeventiende eeuw gevonden en 
overgebracht naar het Groninger Museum. 
    | Help even in de binnenstad en Hortusbuurt (Nbg) Dit project valt onder het project bejaardenwerk binnenstad en zoekt vrijwilligers. 
14 | Namen en adressen  
 
 
2 | Feb. 82 
 
1 | Buurtgroep R.I.P. 
2 | Buurtgenoten De buurtgroep heeft zichzelf opgeheven. “Wij vonden dat wij niet meer met recht namens de hele buurt konden spreken We 
raakten het zicht over het geheel kwijt en waren nog maar met z’n vieren overgebleven.” Men (allemaal studenten op één na) slaagt er niet in 
vervangers te vinden. “Vanuit de wijk kwamen er nooit reacties op wat de buurtgroep deed”. De belangrijkste gevolgen van dit besluit zijn dat 
de contacten met de gemeente en de Universiteit zullen verdwijnen. De positie van Johan Huizing wordt onduidelijk en er zullen geen algemene 
vergaderingen meer worden gehouden. 
3 - 4 | In memoriam; Buurtgroep Hortus? Johan Huizing Opsomming van de werkzaamheden van de buurtgroep vanaf 1974. De buurtkrant en 
het opbouwwerk blijven, ook de bewonersgroepen voor de nieuwbouw en de sport gaan gewoon door. 
4 | 5 mei feest in Groningen Dick de Wit  Geef u op om mee te helpen 
   | Ontwaak ! Dick de Wit  ( stagiaire opbouwwerk ) “Laten we samen proberen om van de Hortusbuurt weer een gezellig buurtje te maken” 
5 - 7 | Wat nu ? De Buurtgroep De lopende zaken zullen worden waargenomen door een z.g. Beheerskommissie die “ervoor zorgt dat de 
buurtkrant en het buurthuis voor de buurt behouden blijven. Daartoe zal zij naar de gemeente toe als buurtgroep optreden en de nodige subsidie 
aanvragen. Ook het archief zal door de kommissie verzorgd worden. De kommissie stelt de reprodienst-faciliteiten beschikbaar aan allen die ten 
behoeve van de buurt, of delen daarvan iets willen organiseren. De kommissie mag niet namens de buurt spreken of beslissen. “Mensen die een 
nieuwe buurtgroep willen beginnen moeten zichzelf voordragen in een bewonersvergadering, die ze zelf moeten uitschrijven. Na een definitieve 
oprichting van een nieuwe buurtgroep zal de Beheerskommissie ontbonden worden. Martijn Reneman en Jan Schuur zijn bereid in de kommissie 
plaats te nemen. “Omdat ook zo’n kommissie een zaak is van de buurt, dus van u, willen we graag dat ook enkele ”gewone” bewoners 
deelnemen”  
8 | Nog wel:  Diverse sportactiviteiten, bejaardenactiviteiten, de buurtkrant, de kerngroep vervangende nieuwbouw (Anne-Marie Blommert en 
Martijn R. zaten beide als vertegenwoordigers van de buurtgroep in de kerngroep. Omdat zij beiden voor de nieuwbouw ingeschreven staan, 



kunnen ze toch in de kerngroep blijven), het adviesspreekuur blijft bestaan en natuurlijk ‘spontane buurtactiviteiten (“dit soort activiteiten komt 
helaas in onze buurt niet zo veel voor”) 
9 | Oproep Vrijwilligers gezocht voor de bejaardensoos  
   | Oproep aan vertrekkers Meinko de Boer, contactpersoon stadsvernieuwing Het wordt een hele toer om 60 woningen te slopen, 70 nieuwe te 
bouwen en alle slooppandbewoners een passende vervangende woonruimte in de Hortusbuurtaan te kunnen bieden. Meld vrijgekomen 
woonruimte aan. 
10 | Namen en adressen 
 
 
3 | April 82 
 
1 | 5 mei Thea  Cartoon  
   | Redaktioneel  
2 | 5 mei feest in de Hortusbuurt Programma  Optocht van muziekkorps “ De Boys Brigade” uit Hoogkerk, En er is een kindermiddag bij de 
Muziekkapel in het Noorderplantsoen 
3 | 5 mei toneel  Het avondprogramma bestaat uit het toneelstuk “ De man, de vrouw en de moord” gespeeld door ’t Grunneger Volkstoneel” 
4 | Eindelijk rust voor de Zoutstraat Frans Visser Bewonersactie succes: de rij richting is omgekeerd. 
5 | Opbouwwerker in de Hortus in 82  Johan Huizing  Waarmee gaat u de opbouwwerker aan het werk zien in het komend jaar: * Hofjes: 
Voorlopig afgerond * Rijksuniversiteitswoningen * Uitvoering stadsvernieuwingsplannen. * De opbouwwerker begeleidt de (toekomstige) 
bewonersgroep bij het inspraakproces * Eerstelijnssamenwerking – Sociaal kulturele activiteiten * Buurtorganisatie “ Nu de buurtgroep zich 
heeft opgeheven, zal het opbouwwerk een poging doen om op een geheel nieuwe en andere wijze de bewoners in de Hortusbuurt te organiseren” 
6 | Oproep aan vertrekkers Meinko de Boer (zie vorig nummer) 
7 | Kroeg – Een rustige plek Reinier  De ondekking van een rustige, donkerbruine buurtkroeg in de Kleine Rozenstraat.  
8 - 9 | Bezuinigingen Ondanks de protesten tegen de bezuinigingen van Minister van Dam op de gezinswoningen en het bezoek van bewoners 
aan wethouder Gietema, gaan die bezuinigingen door.  
10 | Kinderkrant: Sacha en het avondhuis Verhaal 
11 | De Leliesoos De soos met een vast aantal bezoekers draait nu ongeveer 1 jaar : elke maandag en donderdagmiddag van 2 tot 4 uur 
    | Een buurtbewoner vertelt  Inbraken hoe te voorkomen ? Oproep om beter op te letten bij verdachte figuren 
12 | Namen en adressen 
 



 
4 | Juni 82 
 
2 | Zomeravondrekreatie Reinier  Lofzang over het Noorderplantsoen en oproep tot inlijving bij de Hortusbuurt 
3 | Een nieuwe wijkagent T. Epema De agent stelt zichzelf voor (met foto) 
   | Buurtgenoten Bewoners van Noorderbinnensingel 134 tot 125 hebben veel last van voetballende jeugd en bromfietsen 
4 | Het beheer De beheerskommissie O.a.: Omdat er van het buurthuis in de Zoutstraat nagenoeg geen gebruik meer wordt gemaakt, overweegt de 
beheerskommissie de huur op te zeggen. Ook de buurtwinkel gaat verdwijnen; het wordt gesloopt voor nieuwbouw.  
5 | Kinderspelen Er wordt iets georganiseerd in de vakantie periode 
6 | Sacha en het avondhuis (slot) Verhaal 
7 | Ouderen De soos en de gymnastieklessen 
8 | Video? video! Johan Huizing Opbouwwerk heeft een video (4 banden) over de Hortusbuurt (Tussen Boteringestraat en Noorderbinnensingel ) 
gemaakt. Bij de vertoning viel de opkomst tegen. “De video banden zijn beslist geen gezellige kijkfilmpjes”. Data in welke straten de video te 
zien is. 
9 | Speelplek Plattegrond  Het ontwerp van de speelplek op de hoek van de Grote Kruisstraat en de Nwe Kijk in ‘t Jatstraat 
10 | Help even  Sinds twee maanden is er spreekuur in de buurtwinkel van HE Een klein vraaggesprek over wat dit inhoudt. 
    | Lelie-perikelen Martijn Reneman De uitvoering van de woonomgevingsplannen lijkt gestart 
11 | Sloop Johan Huizing  Sloop van het oude kruidenierswinkeltje op de hoek Grote Appelstraat/ Noorderbinnensingel . “De sloop vormde de 
inleiding van wat de Hortusbuurt de komende maanden staat te wachten” 
    | Oproep aan vertrekkers Meinko de Boer Zie vorige nummers 
12 | Namen en adressen 
 
 
   | Sept. 82 
 
2 | Straatverbetering (een nieuwe lente)  Eindelijk is er begonnen met de reconstructie van de Grote Leliestraat, Havenstraat en Zoutstraat. 5 
foto’s van de werkzaamheden. 
4 | Geen flauwigheden over de Zoutstraat  Reinier  “Vroeger woonden er gewone Groninger gezinnen, nu is het merendeel der bewoners 
student”. Vroeger was er op de hoek Zoutstraat/Leliestraat een kroeg, De Zoutklip genaamd. Een ander opvallend pandje is het ‘halve huisje’ op 
nummer drie. 



5 | Volkenkundigmuseum Gerardus  van der Leeuw  Geopend in 1978 “Prof. Th.P. van Baaren heeft de basis gelegd voor dit museum” 
6 | Nieuwbouw nieuws 
7 | HE Help even Vrijwilligersorganisatie ten behoeve van mensen vanaf 60 jaar. Hulp bij: ramen lappen, verstelwerk, stofzuigen e.d. 
   | ’t Najaarsreisje “Het reisje in juni was zo gezellig dat we besloten hebben nogmaals een dagje te organiseren” 
8 | Ouderen Div. berichten over sociëteit , gymnastiek en cursus engels voor beginners 
9 | Reisje  Renske  Verslag van een reisje van de mensen van de Leliesoos samen met de soos De Holm naar Eernewoude en Sneek. 
9 | Oproep Voor vrijwilligers voor de ouderensoos 
10 | Oproep “Wij hebben dringend behoefte aan mensen die bereid zijn de buurtkrant te helpen vouwen en rondbrengen”. 
    | Wie heeft hart voor de Hortus  Mensen die willen meedenken over initiatieven en oplossingen voor ‘allerlei kleine en grote problemen’ 
11 | Rattenfabel wordt vervolgd 
12 | Namen en adressen  
 
 
   | Okt. 82 
 
1 - 2 | Opbouwwerk Hortusbuurt afgebouwd?  De gemeente overweegt voortzetting van de opbouwwerker. Op dinsdag 12 oktober 
organiseert de opbouwerker een bijeenkomst om een mening  van de Hortusbuurt vast te stellen.  “Als er door u niet wordt gereageerd dan is de 
kans niet gering, dat de gemeente zal oordelen, dat het opbouwwerk in de Hortusbuurt zinloos is en stopgezet moet worden. “ 
3 - 4 | Z.t. De wapenfeiten van de opbouwwerker op een rijtje. Een overzicht   
3 | Buurtwinkel Nieuw adres Kijk in ’t Jatstraat 37 
4 | Buurthuis moet leeg “Na overleg met de weinige gebruikers is door de beheerscommissie besloten om de huur van het buurthuis op te 
zeggen” 
   | Maatschappelijk werk  Nu spreekuur in het nieuwe buurtpand 
 
 
6 | Nov. 82 
 
1 | Redactioeel  
2 | Evaluatie opbouwwerk Belangrijkste conclusies van het rapport: - Er is veel bereikt de afgelopen zes jaar, dankzij de inzet van veel jongere 
bewoners (studenten). –Door het grote doorstromingspercentage van deze jongeren (30%)  was het onmogelijk een stabiele bewonersorganisatie 



tot stand te brengen.- Pogingen om “echte Hortusbewoners” mee te laten doen zijn niet gelukt – Voortzetting van opbouwwerk is alleen zinvol, 
wanneer de oudere ‘echte Hortusbewoners’ zich actief willen opstellen voor de buurt.” 
   | Rozekruisers genootschap  “Na twee jaar en vijf maanden  van noeste arbeid is het nieuwe centrumgebouw van het Rozenkruisers 
Genootschap klaargemaakt voor haar taak.”Ter gelegenheid daarvan wordt er o.a. een speciale lezing gehouden, getiteld: “De weg van het 
Rozenkruis” 
3 | Een dagje uit met de soos  Mevrouw Dekker  Op 4 oktober met de leden naar Bourtange 
4 | ’s Avonds in de Hortusbuurt Reinier  .Persoonlijk verslag van een bezoek aan “La Baborack” 
   | Buurtavond. Belangrijk!! Jan Meijer, Hans Stuulen, L. Westerhof  Gesproken gaat worden over oa  het ontbreken van een buurtcentrum en het 
ontbreken van een buurtorganisatie (“de ‘studenten’ doen het niet meer. Ze vonden te weinig aansluiting bij de rest van de buurt.”)  De ‘echte 
Hortusbuurt bewoners’ worden opgeroepen iets te gaan doen. 
5 | Wijkverpleging Corrie, Willy, Dineke en Marian De wijk-verzorgenden stellen zich voor. 
   | Sport Jan Schuur “De belangstelling  voor de sportactiviteiten in onze buurt neemt een beetje af.” 
6 | De eerste paal ! Jan Schuur  Binnenkort te gebeuren 
7 - 8 | Wijziging verkeerscirkulatie Hortusbuurt Werkgroep Binnenstadsgebieden Diverse mededelingen over de  nieuwe rijrichtingen met 
plattegrond 
9 | Rattenfabel  Verhaaltje 
10 | Sociëteit Soostijden 
11 | Parkeren een probleem ? Marianne Schoorlemmer  Een voorbeeld van het parkeerprobleem 
    | Buurtverbetering  Overal in de buurt zijn kale plekken ontstaan. In veel straten wordt nieuwe riolering aangelegd. Voor de kinderen een 
feest: één grote zandbak 
12 | Spreekuren 
    | Gerarda Gockinga hofje  Bewoners Gerarda Gockinga hofje De bewoners zijn weer teruggekeerd.Johan Huizing wordt bedankt voor zijn 
inspanningen. Open middag op 10 december. 
 
 
7 | Dec. 82 
 
2 | Het begin is er  Jan Schuur Martijn Reneman sloeg als toekomstig bewoner de eerste betonpaal de grond in. Er worden zo’n 74 woningen 
gebouwd. (“Op de voorpagina van de Gezinsbode hebt u er een stuk over kunnen lezen”) De architect heeft  zeer nauw samengewerkt gedurende 
het afgelopen jaar.”Hij had het juist een uitdaging gevonden om juist in de Hortusbuurt een nieuwbouw ontwerp te maken, vooral vanwege het 



eigen karakter van de buurt. Hij had de buurt destijds met kennersogen bekeken en het was hem opgevallen dat ze uit een ratjetoe van 
bouwstijlen bestaat: elke periode en elke kunststijl heeft haar stempel in de Hortusbuurt gezet. “De belgische stijl ‘ noemde hij dat. Verder had 
hij lovende woorden over de toekomstige bewonersgroep en hun vertegenwoordiging. 
4 | Eerste paal Renger Harryvan Een terugblik: “In het verre verleden heeft een zeer aktieve buurtgroep kunnen verhinderen dat onze buurt 
Hortusbuurt zou worden omgetornd tot één groot universiteitscomplex. Na deze strijd tegen de expansiedrift van de Rijksuniversiteit heeft de 
buurt in samenwerking met de gemeente, een verbeterings-plan opgesteld”. Begin 1981 werd er, op initiatief van de buurtgroep en het 
opbouwwerk een kerngroep ver-vangende nieuwbouw opgericht. Deze kerngroep was aanvankelijk samengesteld uit de buurtgroepsleden en de 
slooppandbewoners. Later gingen ook gegadigden voor de nieuwbouw deel uitmaken van de kerngroep. Ondersteund door het opbouwwerk nam 
zij de volgende taken op zich: de belangenbehartiging van slooppandbewoners. (herhuisvesting e.d. ); hiervoor was ze vertegenwoordigd in het 
sociaal team: én een nieuwbouwtaak, waarvoor ze vertegenwoordigd was in het bouwteam. In het begin werd veel aandacht besteed aan het 
opstellen van een contract waarin de samenwerkingsrelatie met woningstichting Concordia, de opdrachtgever voor de nieuwbouw, werd 
vastgelegd. Vervolgens werd, na een procedure Peter Ghijsen van het bureau Kristinsson voor de bewoners als architect gekozen. Een jaar lang 
verliep de inspraak vrijwel gesmeerd, waarbij de bewoners voor het nemen van belangrijke besluiten in bewonersvergaderingen werden 
bijeengeroepen. In februari 1982 dreigde de rijksoverheid echter roet in het eten te gooien met ingrijpende bezuinigingen. resultaat voor de 
Hortus was, dat er nog wel gebouwd mocht worden, maar minder gezinswoningen dan was gepland. Gevolg van de bezuinigingen was echter 
ook lagere huren, terwijl de woonkwaliteit, door de inspanningen van de architect op een aanvaardbaar niveau  bleef. In het voorjaar werd als 
aannemer geselecteerd de Groninger Coöperatieve Bouwonderneming.  
5 | Naar een buurtvereniging  M. Schoorlemmer, R. Nauta Op de buurtvergadering van 17 nov.(zie ook elders in dit nummer)  bleek dat er 17 
mensen bereid waren aan de slag te gaan met de onderwerpen die op deze avond waren gepresenteerd. Er is inmiddels een zwartboek aangereikt 
aan de gemeenteraad. (zie NvhN van 10 dec.) Dit zwartboek bestaat uit een aanklacht tegen het gesol met het buurthuis van de Hortusbuurt. De 
andere onderwerpen waar men zich mee bezig gaat houden zijn het oprichten van een buurtvereniging (verplicht voor het krijgen van subsidie), 
de buurtkrant (de gemeente heeft nieuwe subsidieverordeningen gemaakt voor buurtkranten. De gemeente dekt ‘nog maar’ 90% van de kosten, 
de rest zal uit advertentie-inkomsten moeten komen) en het parkeren. 
6 -7 | De buurt in revisie Piet Post  De schrijver loopt met zijn hondje door de buurt en beschrijft hoe de buurt er op dat moment bijligt.  
8 | Sinterklaas Renske Jaarlijks Sinterklaas feest in de Lelie soos. 
9 | Z.t. Foto’s Afbraak 
10 | Buurtcentrum ja of nee Janny Koopman “Maar, nu opeens, zonder de buurt daarvan van te voren in kennis te stellen, worden we in twee 
weken even voor het blok gesteld, dat er geen geld is voor het centrum”. 
10 | Sport Jan Schuur Badminton, damesgymnastiek en volleybal  elke dinsdagavond in de ‘Rozenstraat-gymzaal’ 



11 | De bewonersvergadering Jan Meyer  “De bewonersvergadering een groot succes” Meer dan 80 aanwezigen. “ De avond begon met het 
vertonen van de video banden die begin dit jaar door het opbouwwerk zijn gemaakt over onze buurt en haar problemen. Daarna gaf Annet 
Gerritsma een duidelijke uiteenzetting van wat er in de buurt aan problemen zijn aan de hand van de door haar gemaakte borden. Door middel 
van rode stippen konden de mensen daarna aangeven wat zij erg belangrijk vonden, om aan te pakken” De parkeer problemen kwamen op de 
eerste plaats.Op de tweede plaats kwam het op poten zetten van een buurtvereniging. 
12 | Spreekuren 
 
 
1 | Jan. 83 
 
1 | Beste lezer  De redaktie  Voor het eerst staan er advertenties in Kop d’r Veur .De gemeente heeft de subsidie teruggeschroefd. De krant moet 
nu door de medewerkers zelf gedrukt worden.  
2 | Buurtvereniging  namens allen Jan Schuur Vijf mensen gaan zich richten op de totstandkoming van een buurtvereniging en 12 mensen gaan in 
kleine groepjes aan de slag met de diverse onderwerpen. “Elk groepje probeert een oplossing te vinden voor het probleem dat ze bestudeert” De 
voorstellen worden dan vervolgens besproken op een buurtvergadering. Verder is men bezig met de statuten van de vereniging. “Het moet nu 
allemaal heel formeel, anders krijgen we geen subsidie van de gemeente. In dat geval zal de buurtkrant verdwijnen.” En het is nu vrijwel zeker 
dat Johan Huizing weg moet als opbouwwerker in de buurt. 
3 | Help even Simone, Piet en Bé  Opnieuw uitgelegd wat HE is 
4 |  Fc Hortus  Reinier  Een column over straatvoetbal. 
   | Hortussport Jan Schuur Uitbreiding met extra uurtje badminton en er komt jazzgymnastiek 
5 | Spanning & sensatie in de Hortus  Krantenknipsels  
   | (nieuw) 4 advertenties: Antiquariaat Sphinx, Krottetapijt, Frits Kuiper en Wassalon Lefferts 
6 | Tegenslag Bernice Tjemkes  Nieuwe bezuinigingen treffen de nieuwbouw met als gevolg dat er geen geld meer is voor enige “luxe”, zoals 
scheve daken en bijv. erkers. “De buurt zal weer worden verrijkt met grote blokvormige gebouwen” Ook de huur wordt 30 euro per maand hoger 
   | Z.t. Advertenties: Mensinga (“Wij verkopen de melk nog in flessen!”) en Luytink tweewielers. 
7 | Ouderen Engels, Leliesoos Onderwijswinkel( In de Nieuwe Sint Jansstraat ) wat is dat?  
8 | De koning drinkt koffie Sprookje met Koning Klaas (Wordt vervolgd) 
9 | Wateroverlast  In de Nwe Kijk in ’t Jatstraat en in de Kleine Rozenstraat konden de waterputjes het hemelwater niet aan. 
   | Noorderbinnensingel binnenterreinverlichting Klacht over gebrekkige verlichting heeft succes 
   | Buurtcentrum “Tot nog toe schijnt de actie om toch een nieuw buurtcentrum voor de Hortusbuurt te veroveren niet veel op te leveren” 



10 | De achterpagina Spreekuren en 3 advertenties; La Baborack (Woensdag live- muziek) Jos Lange en Café De Bascule (thuiscafé dartsteam en 
Bed & Breakfast.) 
 
 
2 | 83 
 
2 | Jig-Saw  Reinier Column 
3 | Aktiviteiten van het buurtcommité  De gegeleiding van de subgroepjes, het ehoud voor het opbouwwerk, de statuten en een huishoudelijk 
reglement. 
4 | Telefooncirkels Projekt Bejaardenwerk Binnenstad/Oosterpoort 
5 | Wateroverlast  Antwoord van de gemeente op klacht  
6 | Parkeren De werkgroep parkeren is begonnen  
   | Buurtcentrum Marianne Schoorlemmer, Janny Koopman  Er is nog niet veel nieuws Men heeft nog steeds oog op het pand van de Akademie 
Minerva. 
7 | Bomen Marianne   Schrijfster is blij met de nieuwe bomen : Bomen zijn gezellig 
   | Dagtocht  Deze keer naar Giethoorn en Ossenzijl (60 +)  
   | Buurtpand “Het buurtpand aan de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat is nu helemaal klaar” 
8 | Stoep (verkeer) Marianne Grote vrachtauto’s kunnen de hoek van de Havenstraat naar Grote Leliestraat niet nemen met als gevolg een stoep in 
puin.Nu staan er paaltjes.. 
   | Rijrichting veranderd  De rijrichting in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat is veranderd 
9 | Verbeteringsplan Hortus rekonstr, krpt. grkruistr.-nrd binn.singel  Tekening/plattegrond De nieuwe situatie  en berichtje over veiliger 
kruispunt in de Hortusbuurt 
10 | Trainen! Truus Kramer Oproep voor alle sportieve vrouwen van de Hortusbuurt 
    | Z.T. Johan Huizing  Buurtbewoners met medische medicatie die in de Nieuwbouw willen wonen  kunnen zich melden 
11 | De koning drinkt koffie (deel 2) 
12 | Spreekuren  
 
 
   | Speciale uitgave 
  



1 | Moet het opbouwwerk weg? Het opbouwwerk moet blijven! Evaluatie opbouwwerkproject “ de Hortus”; 6 jaar opbouwwerk bekeken en 
beoordeeld. Vanaf 1976 heeft het opbouwwerk voor 20 uur in de week in de Hortus gewerkt. De Hortus werd toen aangewezen als 
stadsvernieuwingsgebied  Daarvoor waren verschillende redenen: verval van de woningen, onevenwichtige bevolkingsopbouw (65 % 
alleenstaanden, te weinig gezinnen), plannen van de Universiteit. De raad vond opbouwwerk noodzakelijk om:1.  De problemen van de Hortus 
op een rijtje te zetten, 2.  De bewoners te organiseren en mee te laten denken over de vernieuwingsplannen ,3. Een buurtgroep te helpen zich te 
organiseren en te steunen bij hun onderhandelingen met de Universiteit, Gemeente en woningbouwvereniging, 4. inspraak mogelijkheden 
opgang te brengen 5 Bewoners te steunen in acties tegen huisjesmelkers 5 Een buurtcentrum te realiseren  6 De eerstelijns hulpverlening in de 
buurt beter te organiseren . De meeste van deze projecten  zijn al bijna rond of lopen nog. B & W vinden dat er goed werk is geleverd maar 
stellen tóch voor om het opbouwwerkproject  af te bouwen en per 1 juni te beëindigen en initiatieven uit de buurt zelf af te wachten. 
Veel aandacht is vooral besteed aan het van de grond krijgen van een buurtorganisatie, “maar hier is geen hechte buurtorganisatie uitgegroeid, 
zoals gehoopt was. De buurtgroep Hortusbuurt is inmiddels opgeheven” “Het opbouwwerk is er om te ondersteunen, maar als er geen bevolking 
is, die iets tot stand wil brengen, dan valt er niets te ondersteunen” 
3 | Wat vinden de buurtgroep en de hele buurt er zelf van ? De opbouwwerker is onmisbaar vindt het huidige buurtcomité  
 
 
3 | Lentenummer 
 
1 | Redactioneel Oproep aan de lezers om copij in te sturen 
2 | Opbouwwerk in de Hortus  Marianne Schoorlemmer Het opbouwwerk wordt afgebouwd Maar de buurt kan het opbouwwerk nog niet missen. 
Dit is ook de mening van de nieuwe buurtvereniging, die nog niet zelfstandig kan functioneren. Er is veel veranderd maar  “ het is opvallend dat 
een aantal problemen er nog net zo bijliggen als toen.” (parkeerprobleem en het ontbreken van een buurthuis.) De buurtvereniging wil met de 
door de bewoners gemaakte opmerkingen op de buurtvergadering doorgeven aan de politiek, zodat er rekening kan worden gehouden in de 
verdere besluitvorming. De buurtbewoners wordt opgeroepen om naar de vergadering van de raadscommissie voor maatschappelijke 
aangelegenheden te komen op 19 mei over het opbouwproject “Hortus”. 
3 | Goed nieuws van de parkeerwerkgroep (nagekomen bericht) Lous Lamers  Parkeerverbod voor de Leliesingel na klachten. 
4 | Parkeer werkgroep Hortusbuurt  De parkeermogelijkheden en problemen worden besproken 
5 | Oproep Gergen Stellingwerf en Flora de Jong  “Wie wil er mee doen met de verspreiding van ‘nepbonnen’ tegen foutparkeerders?” 
   | Z.t. Foto Het pand Hoek Nieuwe Boteringstraat en de Kleine Leliestraat. Reclame bord met “Blijf kalm, neem Dr Dushkind”. Nu is het bord 
weg.Het hangt nu, van horen zeggen “ergens in een kroeg in de Gelkingestraat” 



6 | Poep op de stoep  Anoniem ingezonden stuk  Klacht over hopen hondevuil (“tot zelfs in de gangen bij de fietsschuren”)  met naschrift van de 
redactie 
7 | Schoolwerktuinen Gekeken is of er een schoolwerktuintje kan worden aangelegd op de hoek Nwe Kijk in’t Jatstraat en Grote Kruisstraat 
(zo’n 60 m2) 
   | Onderwijswinkel  Vrijwillig(st)ers gezocht  
8 | HE  spreekuur Myriam  Oproep Lous Lamers: Wie wil dit jaar de organisatie op zich nemen voor de kindervakantiespelen? 
10 | Spreekuren 
 
 
4 | Juni 83 
 
2 | Van de redaktie De redactie bestaat nog maar uit twee mensen. Het kan zo niet langer 
   | Lang leve de nieuwe straat-inrichting ! De kinderen zijn blij met de woonerven 
   | Geen kinderactiviteiten in onze buurt!  Lous Lamers  “omdat niemand bereid was zich in te zetten” 
4 - 5 | Het opbouwwerk  de Buurtgroep  25 bewoners togen 19 mei  naar het stadhuis met spandoeken (Hortus boos) tegen de afbouw van het 
opbouwwerk 
6 | De buurtvereniging  De Buurtgroep  Alles ligt nu bij de notaris 
7 | Buurtfeest, hoera Theo Rutgers  Rommelmarkt/braderie : “ We hebben echt een heleboel mensen nodig” 
8 | 60+ op reis- zomer-soos Reisverslag Naar de weerribben 
9 | 60 + open dag Project bejaardenwerk 
10 | Spreekuren 
 
 
5 | Sept 
 
2 | De Buurtgroep maakt plannen De Buurtgroep  Verslag van vergadering De buurtgroep heeft zich twee dagen teruggetrokken in de 
Rommelhoeve in Vlagtwedde. “We hebben behoefte aan contactpersonen in iedere straat, die veel weten – zien en horen- van wat er in de straat 
speelt. Wanneer we tijdig horen van problemen in de buurt, dan kunnen we reageren om de zaak bij de betreffende instanties bijvoorbeeld aan te 
kaarten” Van de problemen die er liggen springt de parkeerproblematiek er uit. En nog steeds staan er panden in de buurt die slecht onderhouden 
worden. Daarnaast wil men meer buurtactiviteiten en is er behoefte aan een buurthuis. Ook wil men meer gezinnen in de wijk. De werkgroepen 



gaan zich buigen over deze en andere zaken. Om de mensen hierbij te betrekken wil men allerlei activiteiten organiseren. Verder:  “Ruud Mulder 
en Lous Lamers gaan als voorzitter en 2e voorzitster optreden; Janny Koopman als secretaris en Fred Muller als penningmeester. Theo Rutgers 
wordt de man die naloopt of we onze afspraken nakomen”. 
3 | Redactioneel De buurtkrant wordt in haar voortbestaan bedreigd omdat er niet genoeg mensen zijn die er aan mee willen werken. 
4 | Buurtfeest hoera ! Buurtgroep Hortus  Aankondiging Groot feest in de Grote Leliestraat met o.a. kinderspelen, rommelmarkt, live-muziek , 
volksdansdemonstratie ,barbeque en afscheid van Johan Huizing 
6 | Dagtocht 60+  Op 6 okt.: Dit keer is het reisdoel het Noorder Dierenpark te Emmen. De Leliesoos “kan er best wat leden bij hebben”.  
   | Aktiviteiten voor 60 plusser  Programma Projekt Bejaardenwerk  
7 | Maatschappelijk werk Ciska Thijs, Tineke Hoekstra  “ Het is nu ruim één jaar geleden dat het maatschappelijk werk startte met het houden van 
spreekuren in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 37. In dat hele jaar heeft niemand het spreekuur bezocht. Daarom hebben we besloten om in de 
Hortus geen spreekuur meer te houden.” 
8 | Help de buurtkrant verzuipt  (Dringende)oproep. Er zijn mensen nodig bij het kopij verzamelen, het maken van de lay out, het tikken van de 
teksten en het drukken (duurt een hele dag). 
9 | Hortus sport/ Sportminnende buurtbewoners opgelet  Renger Harryvan  Oproep Geef je op bij de sportcontactpersonen. 
10 - 11 | Nieuwbouw Ruth van Royen   “De strijd met het rijk over de huurhoogte is gewonnen” Kwalitatief goede woningen voor een relatief lage 
huur..Ook hebben de toekomstige bewoners een individuele keuze kunnen maken uit verschillende kleuren tegels, keukenkastjes, aanrechtbladen 
enz.. Ook is er samen met de gemeente een lijst van huisnummers opgesteld. Schema van de sleuteluitreiking/oplevering van de diverse locaties. 
12 | Bloembakken W. Haverkamp “Mensen, houdt uw buurt netjes!” 
12 | Spreekuren 
 
 
6 | Nov. 83 
 
2 | Redactioneel  Dringend verzoek de copij op tijd in te leveren. De redactie is uitgebreid met een paar mensen 
3 | Buurtgroep nieuws  “De Buurtgroep draait nu al weer bijna een jaar, maar is nog steeds geen officiële vereniging, volgens de regels van de 
wet.”  daarom een oprichtingsvergadering op 28 November. O.a.: verkiezing van het bestuur en goedkeuring van de statuten. 
4 -5 | Afscheid Johan Huizing Foto’s, verslag en dankwoord 
5 | De nieuwbouw  De eerste nieuwbouwwoningen zijn bewoond  
6 – 8 | Buurtfeest Janny Koopman Verslag met foto’s 
9 | Oud porselein Mevr. Breedland Verslag Het dagreisje naar Emmen 



   | Info 60+  
   | Nieuw:  Gymnastiek voor heren 
10 | Uitnodiging  Symbolische overhandiging van de eerste sleutels op lokatie H 
11 | Z.t. Tekening Eerste sleutel 
12 | Spreekuren 
 
 
7 | Dec. 83 
 
2 | Redactioneel 
3 | Eerste sleutel Janny Koopman  Verslag van de uitreiking van de eerste sleutel aan Annemarie Blomert  Daarvoor in het Tehuis in de  
Lutkenieuwstr, diverse sprekers die terugblikken op het proces. 
4 | Oud porselein  Cursus engels voor 60 plus 
6 | Sfeervolle wandeling door een besneeuwde Hortus  Foto’s met korte tekst 
7 | Sportief  Renger  Harryvan  Het rooster van de diverse sporten is veranderd. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt er gesport. 
8 | Oud porselein T’ai chi  voor ouderen en bowling voor 60-plusser 
9 | Buurtgroepnieuws  De Buurtgroep  Op 28 november 1983 is de buurtgroep officiëeel opgericht zonder veel buurtbewoners. Er zijn acht 
bestuursleden. 
9 | H.E  Vrijwilligersorganisatie zoekt mensen die gratis gebruik van HE willen maken 
10 | Gymnastiek voor zestig-plus  Nu ook en mannengroep 
11 | Puzzelhoek 
12 | Spreekuren 
 
 
1 | Feb 84 
 
2 | Redactioneel 
3 | Aan burgemeesters en Wethouders J.L. Gunter  Brief over de parkeersituatie rond het Guyot Instituut; “tijdens werkdagen is het bijna 
onmogelijk om in de directe omgeving een parkeerplaats te vinden” 



4 | De afsluiting van de verkeersfunktie van het Noorderplantsoen “Het thans ingediende plan heeft geen consequenties meer voor het 
éénrichtingsverkeer in onze buurt” 
5 | Geacht college Nieuw speelobject in de  Rozenstraat veroorzaakt vele problemen door de jeugd. De bewoners schrijven een brief: “In 
groepjes nemen ze hieroplaats met als gevolg dat de omwonenden zich erg ongemakkelijk voelen onder al die nieuwsgierige kinderogen, die als 
kleine ’Big Brothertjes”-tjes het zich binnen afspelende leven gadeslaan en van hun commentaar te voorzien” Inmiddels heeft de gemeente de 
toezegging gedaan het object te verplaatsen. 
6 | L S  Mevr. Breedland  Waarom vegen de bewoners van de Grote Leliestraat hun stoep niet als het heeft gesneeuwd? 
7 | HE Help even Informatie 
   | Belasting spreekuur 
8 | Buurtcentrum Janny, Marianne   “Nu heeft de gemeente minimaal ƒ 50.000,- beschikbaar gesteld voor een buurtcentrum in de Hortusbuurt” 
de werkgroep zoekt “naarstig naar een geschikte ruimte”. Maar met dit bedrag “kun je niet veel doen.” 
9 | Nieuws voor 60 plussers  Gymnastiek voor mannen T’ai Chi en gymnastiek in de Rozenstraat 
10 | Z.t. Puzzel 
11 | Z.t. Byzondere advertentie: “Te huur gevraagd: Ruimte van tenminste 4 bij 4, die gebruikt kan worden als buurtpand.” 
12 | Adressen 
 
 
2 | April 84 
 
V | Hoeraaa 90 jaar !! Foto Mevrouw Schreuder op haar verjaardag temidden van een tiental  (jongere) bewoners van het Midden-Gasthuis  
2 | Redactioneel  
   | Wijktelevisie op de kabel Cursus leren filmen t.b.v. een eigen buurtprogramma 
   | Stichting Groene Spelen (Nbg) Coöperatief spelen zonder competitie-element Spelavonden in de Kranepoortschool 
3 - 4 | 50 jaar Foto Jos Lange in de Hortusbuurt De geschiedenis van de familiezaak Waarschijnlijk opgetekend uit de mond van Wim Lange, 
die de zaak van zijn vader overnam in 1958.  
5 | Hortus-privé en Manus luisterde mee Manus  “Over het wel en wee in onze buurt.” Een gesprek tussen oude bewoners over de goede oude 
tijd. ”De jonge mensen hier in de buurt doen toch ook wel een hele hoop. Ze zijn dan misschien niet zo schoon als wij vroeger waren, maar daar 
staat tegenover dat er toch maar van die mooie grote plantenbakken in de straat hebben, en wat te zeggen van de woonerven”. 
6 | Kindervakantieaktiviteiten Jacob Gunter  Mensen gevraagd om mee te helpen 
7 | Nieuwbouw met inspraak in de Hortusbuurt Brief  Belangstellenden kunnen zich melden bij de stichting Concordia. 



8 | Engelse les en gymnastiek Ouderen worden uitgenodigd deel te nemen. 
9 | Kinder-vervolg-verhaal Tante Hannie  
   | Vragen over glijbaanbeleid beantwoord Caroline Baan Het speeltoestel wordt verplaatst. 
10 | Brief van de gemeente B&W Brief in z’n geheel geplaatst incl. gemeente logo en handtekeningen. Bij de verbouwing van het Guyot-
complex “is ook de  parkeerbehoefte in beschouwing betrokken”. 
11 | Wat doet de gezinsverzorging? Folder /’advertentie’ 
     | Puzzelhoek 
12 | Adressen 
 
 
3 | Mei 84 
 
V | 70 jaar! , maar waar? Foto Een gasthuis 
2 | Redactioneel Marianne Schoorlemmer vertrekt met haar gezin naar Leeuwarden en verlaat de redactie. 
   | Persbericht van C.A.I. Eind 1985 kunnen ook twee Belgische netten worden  aangeboden. 
3 - 4 | Hortus privé en Manus luisterde mee  Manus  Verhaal met geschiedenis en een beetje fantasie. Cornelis Jetses woonde ooit als kleine 
jongen in de Grote Leliestraat 129. Met (zelfgemaakt door de schrijver?)) een tekening van het huis. 
6 | H A G Huurdersaktie Groningen Oproep aan alle huurders met klachten. 
7 | Projekt bejaardenwerk  
8 | Jubileum, C. Luytink 1914 - 1984  Hetty en Wilco  Aan de huidige eigenaar van de Rijwielhandel de heer Bruinius worden enkele vragen 
gesteld. 
9 | Op zoek naar ruimte voor het buurtcentrum “Wat is nu eigenlijk de bedoeling van zo’n buurtcentrum?” Nog steeds heeft men een oogje 
op de eerder genoemde school in de Leliestraat. Het gebouw is echter erg groot voor alleen een buurthuis. De Stichting Clubhuis voor Doven is 
op zoek naar een nieuw clubgebouw. Gezamenlijk is er een plan opgezet in een brief naar de gemeente 
10 | Kinderhoekje Tante Hannie Verhaal 
11 | Puzzel  
12 | Telefoonnummers, spreekuren en adressen 
 
 
4 | Juli 84 



 
2 | Redactioneel 
   | De schoonmaakactie de Redaktie  Aan de grote schoonmaakaktie deden alleen buurtgroepsleden mee 
3 | De Hortus van binnenuit Renske  Een nieuwe rubriek: lezers worden uitgenodigd een foto te maken van hun uitzicht. 
   | Houdt de buurt schoon Het nieuw aangelegde plantsoentje aan de Grote Kruisstraat/ Kijk in’t Jatstraat verandert langzamerhand in een 
hondentoilet. 
4 | Hortus privé en Manus luistert mee Manus Fantasie om het Midden gasthuis om te dopen tot Cornelis Jetses hofje 
6 | De schooltuintjes De oudste kleuters hebben een eigen tuintje aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. 
7 | Zomer kinder vakantiespelen Lous Lamers 
   | De verkeersstructuur in Groningen Noord Jacob Gunter De nota, genaamd “tussenstap” met als ondertitel “Waarheen leidt de rode weg”. 
Met o.a. de afsluiting van de Leliesingel voor autoverkeer. ”Het wordt moeilijk om de Hortusbuurt binnen te rijden”. De wijkontsluiting laat veel 
te wensen over. De buurtvereniging is van plan een reactie te versturen maar wil eerst de reacties uit de buurt peilen. 
9 | Kindervervolgverhaal Tante Hannie Ellen en de geit 
   | Dagtocht De soos De Holm en de Leliesoos op reis naar de Wehkamp in Dedemsvaart. 
10 | Afscheid van een boom Bert Eeuwen  Oude boom achter de huizen van het Nieuwe kerkhof geveld 
11 | Puzzelhoek 
12 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
5 | Sept. 84 
 
V | Paardenkeuring foto 
2 | Redactioneel  
3 | Oproep 1 Gevraagd: iemand die thee en koffie wil inschenken in de Leliesoos. 
3 | Oproep 2 De redactie vraagt hulp bij het drukken. 
4 | Ossenmarkt 28 aug  Foto’s 
5 | Kinderhoekje/ vervolgverhaal Tante Hannie De verjaardag van Ellen en Frank 
6 | Hortus privé en Manus luisterde mee Manus Over de soosmiddagen en een nieuw winkeltje in de buurt; PACHA in de Nw Kijk in’t 
Jatstraat 19. Marokkaanse kleding, aardewerk, specialiteiten op het gebied van voeding, couscous, knoflookworst, olijven, geitenkaas en wijn 
niet te vergeten. 



7 | Start activiteiten voor 60plussers Agenda 
8 - 9 | Verkeersprobleemplan J.L. Gunter Namens de buurtvereniging”Hortusbuurt””De belangrijkste conclusie, die uit de reacties van de 
buurtbewoners, is dat zij het plan in zijn geheel afwijzen” De gesignaleerde nadelen (slechte wijkontsluiting, extra verkeersstromen door de 
wijken etc.) worden belangrijker geacht dan de voordelen (het verbeteren van het plantsoen)  
10 | Steeds meer reacties op verkeersplan Gezinsbode 3 sept  “Hortusbuurt ook tegen” Er is een enquête gehouden onder 86 bewoners van 
huizen aan de Noorderbinnensingel, 112-140, de Werfstraat> Grote Leliestraat, Grote Rozenstraat en de Grote Kruisstraat. “In hoeverre deze 
groep bewoners representatief is voor de hele Hortusbuurt is niet duidelijk” Er kwamen 67 formulieren terug, waarvan 63 afwijzend 
11 | Cryptogram 
12 | Adressen /spreekuren 
 
 
6 | Nov. 84 
 
2 | Redactioneel inhoudsopgave 
3 | Kinderspeelweek Lous Lamers Verslag  
4 | Hortus-privé en Manus luisterde mee Manus Over de soos, de nieuwe riolering in de Grote Leliestraat en het verzoek om de woonerven niet 
te veranderen in vuilnisbelten. 
5 | Meldkamer tegen discriminatie (Nbg) Op 5 mei jongsleden in de stad geopend 
5 | Verslagboottocht 60+ Lubbe Tocht door de stadsgrachten met een rondvaartboot. 
6 | Epilepsie vereniging Nederland (Nbg) M.i.v. januari ‘82 
7 | Kindervervolgverhaal Tante Hannie Op bezoek bij de dikke Oma 
9 | Puzzelhoek 
10 | Spreekuren 
 
 
7 | Dec 84 
 
2 | Redactioneel inhoudsopgave 
3 | Stichting stadsherstel Groningen Fred Kamp Felicitatie Sinds 1984 is de Stichting Stadsherstel Groningen actief in de Hortusbuurt. Op 
vrijdag 23 november 1984 werd de restauratie van het eerste pand afgesloten, door officieel de laatste steen er aan toe te voegen 



4 - 5 | Hortus privé en Manus luisterde mee Manus Over de gasthuizen. De eerste groep werd gebouwd in de 17e eeuw en de tweede groep in 
de tweede helft van de 19e eeuw (bron: ‘Stille plekjes achter de poort”) 
6 | Wijktelevisie Wijken kunnen via de kabel een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen Is hier belangstelling voor? 
7 | De rust op de hofjes is verstoord Wilco Beerling, Gasthuisnieuws De Werkgroep Stadsvernieuwing maakt op een vergadering aan de 
betrokkenen de plannen bekend voor de renovatie van het Middengasthuis (Grote Leliestraat) en het Rozenhofje (Grote Rozenstraat) Bewoners 
zullen een deel van de kosten in de vorm van huurverhoging zelf moeten betalen. ”Iets waar niemand echt op zit te wachten; de meeste bewoners 
hebben al op eigen kosten het wooncomfort vergroot door bijv. aanleg van een douche, vaste trap of keuken.” De subsidie wordt eenmalig 
uitgekeerd: het is nu of nooit. 
9 | Kinderhoekje Tante Hannie 
10 | Oud zijn is normaal, oud voelen niet!! Jan Aal De Leliesoos 
11 | Puzzel  
12 | Achterpagina / telefoonnummers 
 
 
1 | Feb. 85 
 
2 | Redactioneel 
3 - 4 | Hortus privé en Manus luisterde Manus Korte uitleg over Het Spinhuis. De geschiedenis van het Koninklijk Instituut voor Doven aan 
Het Guyotplein “Vele bewoners van de Hortusbuurt zien toch met lede ogen het Instituut, wat toch zo bepalend was voor onze buurt, 
verdwijnen. 
5 | Middengasthuisnieuws Wilco Beerling Gemeente en  Woningbouwvereniging Concordia gaan de hofjes kopen. Er is een bewoners comité 
opgericht. 
6 | Guyot complex F Kamp Verslag De informatie avond: *Een kleine 20 aanwezigen *Reacties vanuit de zaal o. a. over de parkeerdruk 
7 | Kinderhoekje Tante Hannie Verhaal Kazan, de grote hond 
9 | Brief van de buurtvereniging Hortusbuurt Betreft: bezwaarschrift tegen het verlenen van de bouwvergunning aan de Rijksgebouwendienst 
inzake het Guyotplein. Het parkeren en de uitbreiding gaan tegen de belangen van de buurt. Het plein heeft momenteel de functie van speelplaats 
voor kinderen. “ “Door het verwijderen van de tegels en de baskets voor het basketbal wordt onze buurt een rustige speelplaats ontnomen.” 
10 | Projekt bejaardenwerk Joos Vogels 
11 | Puzzel 
12 | Achterpagina: telefoonnummers  



 
2 | ONTBREEKT 
 
 
3 | Juni 
 
1 | Contactadvertentie Bestuur zoekt nieuwe mensen 
1 | Oproep Gevraagd: iemand die wil helpen bij het drukken van Kop d’r Veur 
1 | Oproep Redactie zoekt enthousiaste medewerkers  
2 | Redactioneel  
2 | Woensdag in de raad Krantenknipsel Twee bezwaarschriften tegen de herinrichting, die worden afgewezen “De commissie die deze bezwaren 
behandelt adviseert B en W trouwens om dat soort plannen niet meer aan een enquête van omwonenden te onderwerpen, omdat het hier plannen 
betreft die een ‘bovenwijks’ karakter dragen.” 
3 | Hortus –privé en Manus luisterde mee Manus  De schrijver meldt dat fietsers in de Kijk in ’t Jat over de stoep fietsen en dat er niet overal 
netjes wordt geparkeerd. “En dan was ik vorige week even bij de opening van de informatiewinkel van de Dierenbescherming. het zag er 
piekfijn uit en voor onze buurt zeker een aanwinst.” De winkel kent een (toen al) goed verzorgde etalage. 
4 | Dierenbeschermingswinkel  Functie, de etalage en openingstijden 
4 | Oproep Lous Lamers  Wie helpt mee met de spelletjesweek? 
5 | Verslag buurtavond 27- 4- ’85  Renske Nauta Avond georganiseerd in het toekomstige buurtcentrum aan de Violenstraat 2. Opkomst ± 15 
mensen  “Na de pauze was het de beurt aan de toneelgroep de Blauwe Spelers, die het stuk” Ik betaal de reiskosten” voor ons opvoerden “ 
Organisatie vond de buurtavond “zeker geslaagd” 
6 | De Onderwijswinkel Vrijwilligers gevraagd (Nbg) 
7 | Kinderhoekje Tante Hannie  Verhaal De verjaardag van de “Witte Oma” 
8 | Rechtswinkel  
9 | Waar staat dit beeld ? Foto met beeld uit de stad. (Nbg) 
10 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
4 | Sept. 85 



 
1 | Herhaalde oproepen 
2 | HE Help even (vrijwilligersdienst) Advertentie/oproep  
3 - 4 | Hortus privé en Manus luisterde mee Manus  “De redactie vraagt zich nu af: Is er wel belangstelling voor de Wijkkrant of zijn het alleen 
maar de leden van de redactie en van de Buurtgroep en mijn persoontje die hem lezen, en verdwijnt hij bij de andere buurtbewoners zonder 
gelezen te zijn op de stapel oud papier?” “Helpt mee, en onze redactie is meer dan tevree.” 
5 - 7 | Jaarverslag 1984 Buurtvereniging Hortusbuurt Op 28 november 1983 vond de oprichtingsvergadering plaats van de buurtvereniging. 
Het bestuur kwam eens in de twee weken bijeen. *Voor het buurtcentrum is ƒ 80.000 beschikbaar. *Het voormalige Minerva pand krijgt een 
andere bestemming en wordt door de Gemeente verkocht.Nu wordt het voormalig schoolgebouw Violenstraat bekeken. *“Teneinde 
ontwikkelingen op gebied van stadsvernieuwing te kunnen volgen en bevorderen waren er van tijd tot tijd kontakten met de Werkgroep 
Binnenstadsgebieden.” De onderwerpen:  Nieuwbouw Grote Leliestraat, renovatie, 40 panden (Rug) worden verkocht en gerenoveerd. Steun bij 
renovatie van het Middengasthuis en de herinrichting van diverse straten. Het verkeersplan waarin de Leliesingel door het plantsoen wordt 
afgesloten is afgewezen. Bij de herinrichting van het Guyotplein zijn 40 parkeerplaatsen op eigen terrein gecreëerd. Onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur vallen ook de buurtkrant en de activiteiten van de sportcommissie. 
8 | Spreekuren en adressen 
 
 
5 | Oct. 86 
 
2 | Redactioneel/ inhoudsopgave 
3 | Hortus Privé en Manus luisterde mee Manus  Over de eerste schouwburgen in de buurt (de Grote Leliestraat en Kijk in’t Jatstraat.) 
5 | Oud porselein Yoga voor 55-plussers 
6 | Kinderhoekje Tante Hannie  Verhaal: Het vuurwerk 
7 | Puzzelhoekje 
8 | Spreekuren en adressen 
 
 
1 | 86  ONTBREEKT 
 



 
2 | Mei 86 
 
2 | Dierenbescherming Het is nu een jaar geleden dat de informatiewinkel van de Dierenbescherming, afd. Groningen aan de Nwe Kijk in’t 
Jatstraat 18 officieel geopend werd. 
2 | Redactioneel Redactiewisselingen 
3 | Hortus privé en Manus luisterde mee Manus Een klein brandje in de Rozenstraat. Verkeerd geparkeerde auto’s belemmerden de brandweer. 
Oproep aan buurtbewoners /automobilisten en fietsers (in mindere mate): versper de rijbaan niet. 
4 | Buurtcentrum De vraag is wie het buurtcentrum gaat beheren. Er moet een beheerscommissie komen van 5 á 6 mensen Wie wil meehelpen? 
5 | Expositie Karel Buskes  Zes kunstenaars in het pand Violenstraat 4, laten hun werk zien en nodigen iedereen uit te komen kijken. 
6 | Kinderhoekje Tante Hannie   
6 | Oproep Wie helpt /organiseert mee om de vacantie-activiteiten door te laten gaan ? 
7 | Kinderbuurtclub Renske Houting, 11 jaar, Marre van Helden, 10 jaar, Jet Meyer, 10 jaar en Cathelijne Lamers 11 jaar  Verslag van de open dag van de 
Kinderbuurtclub op 8 maart. 
8 | Een belangrijke stap in je carriere Werkeloze medewerkers van het bestuur krijgen banen en kunnen minder tijd steken in de buurt. Wie 
meld zich aan? 
8 | Mededeling OOG Radio Stad heeft voor de Hortuswijk als correspondent aangesteld de heer Rien Berghuis. 
9 - 10 | Restauratie in de Nieuwe Kijk in ‘ Jatstraat Nico van der Heiden  Drie panden in de Kijk in ’t Jatstraat zijn gered door Stichting 
Stadsherstel. Nr 11:  De geschiedenis gaat terug tot in de 17e eeuw. Vele jaren woonde er de conciërge van het Doofstommeninstituut. (hij werd 
gekozen uit 365 sollicitanten) Conflikt Stadsherstel met de huurders. Nr 13: Was jarenlang een slagerij gevestigd.Het huis is gebouwd op een 
oorspronkelijke doorgang en in 1926 verbouwd tot een slagerij. Op nr 9 heeft een joodse slager genaamd Joosten gezeten, rond de oorlog 
woonde er een schoenmaker. 
“De Stichting Stadsherstel wil graag doorgaan met het verbeteren van particuliere woningen in deze buurt. Het eerste door de Stichting 
gerehabiliteerde pand stond ook in de Hortus: het woonhuis Grote Leliestraat 9. 
11 | Kleurplaat  
12 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
3 | juni/juli 86 
 



V | Redactioneel/ inhoudsopgave 
2 | Hortus privé en Manus luisterde mee  Manus  Renske Nauta (“de drijvende kracht achter ons blad”) en het afscheid van Karel Buskes (hij 
maakte de illustraties in Kop d’r Veur) 
3 - 4 | Radio stad  Programmaoverzicht 
5 | Kinderhoekje 
6 - 7 | Verbouwing Guyot-complex  Nico van der Heiden  Het complex, onlangs in bezit genomen door de Rijksgebouwendienst zal vier diensten 
gaan huisvesten en zal onderdak bieden aan 160 personeelsleden. Op lange termijn zijn alle vier de panden bestemd voor de rechterlijke macht. 
Om parkeerproblemen te verminderen zijn er 40 extra plaatsen gecreëerd op het binnenterrein. 
7 | Wereldwinkel : Méér dan een winkel Info artikel (Nbg) 
8 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
4 | 86  
 
1 | Beste buurtbewoners/redactioneel 
2 | Hortus privé en Manus luisterde mee Manus  Met o.a. “Alle woningen in het begin van de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat zijn nu gerenoveerd en 
bewoont. Het aanzien van de straat is er wel op vooruit gegaan. Jammer is alleen dat onze enigste winkelierster Ina Mensinga het nog moet 
stellen met haar oude winkel.” 
3 | Kinderhoekje Tante Hannie  De schervenverzameling Verhaal  
   | Ophaalaktie  “gered gereedschap”  
4 - 6 | Een vreemde eend in de bijt  Nico van der Heiden  Johan van de Beek ontwierp zijn eigen huis in de Grote Leliestraat en ging er zelf in 
wonen  Een opmerkelijk ontwerp . De visie en uitgangspunten  enz. Johan van Beek: “ Het ontwerp berust in eerste instantie op een waardering 
van de omgeving.”  
7 | Aktiviteiten voor ouderen  
7 | Oproep  G. Stellingwerf  Elke donderdag gemengd basketbal 
8 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
5 | 86 



 
1 | Redactioneel / inhoudsopgave 
3 | Hortus privé en Manus luisterde mee Manus Een dagelijkse wandeling leert dat de renovatie projecten vooruitgang boeken: het Midden 
Gasthuis, het Rozenhofje, het Juffer Tette Alberda Gasthuis aan het Nieuwe Kerkhof Noordzijde. Verder: “ Toen de buurtgroep jaren geleden 
ijverde voor een eigen buurthuis stond de hele buurt daar als één man achter. Ieder was blij omdat er dan plaats was voor de jeugd, ja voor wie 
eigenlijk niet? We hebben een gebouw maar niemand, ik zeg nog eens een keer niemand buiten de buurtgroep is naar voren gekomen met 
voorstellen wat er gedaan kan worden.” 
4 | Gemeentelijk geharrewar in de Grote Leliestraat  Robbert Glas De Grote leliestraat  9, 11, 13 en 15, “Tien jaar geleden bestemde de 
gemeente in het verbeteringsplan nr 13 en nr 15 voor de sloop”. Het hofje daarachter zou dan ook worden gesloopt. Gemeente en Universiteit 
(eigenaar nr 15) bereikten geen overeenstemming. Een nieuw plan liet jaren op zich wachten. De bond voor architecten schreef een “zuiver 
fictieve” prijsvraag uit voor de lokatie. “De prijsvraag leverde enkele tientallen ontwerpen op, die werden tentoongesteld in het Groninger 
Museum. ” Wethouder Gietema zag ook wel wat in de nieuwbouwplannen en doorkruistte de plannen van de Stichting Stadsherstel. De plannen 
voor nieuwbouw worden nader uitgewerkt. De gemeente overlegt niet met de bewoners en buurtvereniging. 
5 | Kinderhoekje Tante Hannie  Storm aan zee (verhaal) 
6 - 7 | Restauratie Juffer Tette Alberdagasthuis Nico van der Heiden  Het gasthuis aan het Nieuwe Kerkhof is op 1 november aanstaande 
gereedgekomen. “Een oud-bewoonster heeft deze terugkeer niet mogen meemaken.” De geschiedenis vanaf 1658. Het gasthuis is 
rijksmonument.  Er “moest nogal wat gebeuren”. Toch is het gelukt de huur laag te houden (ƒ270.-p.m.) 
7 | Wijkverpleging “Hebt u hulp nodig dan kunt u ons rechtstreeks bellen” 
8 | Recepten Kastanjes en Rozebotteljam 
9 | Puzzel 
10 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
6 | Dec 86 
 
2 | De buurtkrant : u een zorg  De redactie  Er zijn nog maar twee redactieleden over. Een dringende oproep  aan de buurtbewoners om met vele 
handen het werk licht te maken. Het redactiewerk bestaat uit schrijven, het verzorgen van de lay out (vormgeving), het drukken en bezorgen. Het 
drukken vereist een volle dag. Er zijn twee personen voor, en twee personen na de middag nodig om het werk af te krijgen. Tot hun taak behoort 
het inleggen van papier, het controleren van de offset machine, het schoonmaken van de machine en het nieten van de kranten. 



3 | Hortus Privé en Manus luisterde mee Manus Een terugblik op de laatste maanden. Het wil niet vlotten met het buurthuis, terwijl het nieuwe 
clubhuis voor doven, dat in hetzelfde gebouw zit, praktisch klaar is. Ook de redactie zit in de problemen : laat ze niet in de steek!. Verder is er 
een kapper gekomen in de Kijk in’t Jatstraat. Een babbeltje met de kok van eetcafé de Benjamin en: DENK BIJ UW AANKOPEN DAN OOK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS 
4 | Inloophuis Rien Berghuis De doelstellingen van het Inloophuis (in de Nieuwe Boteringestraat 69): Opvang van cliënten uit de geestelijke 
gezondheidszorg (1 december j.l. geopend) “Wat mij vooral opviel was de rust en sfeer die er heerste.” In de toekomst ook speciale vrouwen 
praatgroepen. 
5 - 6 | Kinderhoekje Tante Hannie verhaal Het mazelenkerstfeest  
6 - 7 | Lieve kinderen Kleurplaat Karel Buskes 
8 | Puzzel  
9 | Buurtgroep in nood! Ruud Mulder  “Wanneer U wilt dat de belangen van uw buurt tussen Nieuwe Ebbingestraat, Noorderplantsoen en 
Grachtendiep gelegen, behartigd worden, dan zullen er een aantal nieuwe bestuursleden moeten komen. De buurt loopt echt gevaar en 
uitgerekend dat op dit moment zal een aantal bestuursleden moeten afhaken.” 
10 - 11 | Toekomst Hortusbuurt Robbert Glas  Het toekomstbeeld van de  Hortusbuurt ziet er somber uit tijdens een bezoek aan de Werkgroep 
Binnenstadsgebieden. Het nieuwe structuurplan voor Groningen kent “onze buurt” ook regionale en stedelijke functies toe....*”De uitbreiding 
van het Guyot-complex tot rechtbank, waarvoor een hele rij woningen in de Nieuwe Boteringestraat zal moeten wijken, is een goed voorbeeld 
van zo’n regionale funktie. Nog afgezien van de aantasting van het karakter van de Hortusbuurt als kleinschalige woonwijk zal de 
parkeeroverlast door dergelijke ontwikkelingen enorm toenemen.”  *Sloop dreigt voor Woldijk pakhuizen * Fa Hooghoudt (hoek Nieuwe 
Ebbingestraat/Noorderbinnensingel) verlaat de buurt en vertrekt naar het Euvelgrunne industrieterrein. Er komt nieuwbouw: winkels met twee 
tot drie woonlagen. ‘De watertoren blijft als cultuur historisch industrieel  monument behouden  *”De Rijksuniversiteit streeft ernaar haar totale 
oppervlakte aan onroerend goed te verminderen” *Voormalige Interrent-century garage wordt verbouwd tot “buurtparkeergelegenheid”.De 
plannen om van de parkeerplaats achter Hendrik de Cock. een buurtparkeergelegenheid te maken, zijn daarmee van de baan . “Al met al zouden 
de komende jaren wel eens een roerige tijd voor onze buurt kunnen worden.” 
12 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
1 | 87 
 
2 | Kabel tv start weer Voor en door wijkbewoners . Gevraagd; onderwerpen. Doe mee! We doen hierbij een oproep aan alle wijkbewoners. 
3 | Gymnastiek voor 55 plussers “Ook is het altijd gezellig bij het kopje koffie na de les.” 



4 | Carnaval Tante Hannie 
6 | Hortus privé en Manus luisterde mee!  Manus  Gelukkig hebben redactie en buurtgroep er weer nieuwe leden bij gekregen *In April gaat 
het nieuwe Buurthuis open Er ligt een zware taak op de schouders van de buurtgroep. laat iedereen meehelpen. *IJspret in het 
Noorderplantsoen. Bevroren leidingen  “Vroeger zag je de mensen van de waterleiding met vuurpotten  om de leidingen in de grond te 
ontdooien.” 
7 | Gilde project  (N.b.g.) (aan de Uurwerkersgang)  Enkele voorbeelden van mensen die zich opgaven 
8 | Puzzel (N.b.g.) 
9 | Redactioneel 
   | Het buurtpand  Het buurtpand is er. Maar nu de activiteiten nog. 
   | De bezorgers “Wij willen U voorstellen aan de bezorgers van de buurtkrant. Zij bezorgen door weer en wind de Kop d’r Veur”. 
10 | Spreekuren en telefoonnummers  
 
 
2 | 87 
 
1 | Medicijnenwinkel (Nbg) 
   | Vrijwilligers gevraagd Robert Glas  Sinds enige tijd heeft de buurt de beschikking over een  buurtcentrum. Er moet nog wat schilderswerk 
gebeuren. “Het handjevol bestuursleden van de buurtvereniging kan dat niet allemaal zelf doen” 
3 | Vleermuizen in Hortusbuurt??? Reddingsoperatie voor vleermuizen  
4 | Manus privé en Manus luisterde mee  Over het glazen plantsoen (de ijzel in de bomen).*De gerestaureerde gasthuizen *Het pand waar 
vroeger de kolenhandel van de firma “Wessels en Diephuis”in heeft gezeten, wordt onder handen genomen. “Voor vele buurtbewoners was dit 
pand al jaren een doorn in het oog, daar zal dus nu wel een einde aan komen en laten we allen hopen dat spoedig alle panden van de Universiteit 
die een woonbestemming hebben, opgeknapt zullen worden zodat de jaren negentig onze hele buurt, waar nodig vernieuwd of gerenoveerd, de 
mooiste parel mag zijn van alle buurten.” 
5 | In gesprek met projektleider Any-Marieke Een gesprek met Karel Lutje (begeleider /coordinator van projecten op het gebied van 
stadsvernieuwing. O.a over het voormalige Guyotinstituut, de graanpakhuizen, en de nieuwbouw voor het bejaardenhuis Maria ten Hoorn 
6 - 7 | De geboortewinkel  De enige geboortewinkel in Nederland in de Grote Leliestraat 6. Waarom een geboortewinkel en hoe werkt een 
geboortewinkel, en een lijst met de meest voorkomende vragen bij zwangerschap. bevalling. borstvoeding, en kraamtijd. 
8 | Naar de tandarts Tante Hannie Verhaal 



9 | Woningen in Watertoren te duur !! Any Marieke Concordia wil zes woningen bouwen in de twintig meterhoge watertoren. De Dienst 
Ruimtelijke Ordening Directie Bouwen vind de kosten te hoog om uit de pot stadsvernieuwing te halen. Men vind het niet verantwoord t.o.v. 
andere  projecten. “Begin mei, als Gietema terug is van vacantie (!), wordt het college voorstel verwacht” 
   | Vrouwen bellen vrouwen (Nbg) 
10 | Nieuwbouw na sloop van graanpakhuizen Woldijk ?  Any- Marieke De toekomstige invulling van de plek van de pakhuizen van P.K. 
Woldijk B.V. aan de Noorderhaven kan nog alle kanten op. 
11 | Officiële opening Midden- gasthuis en Rozenhofje  
     | Peuterspeelzaal De Zonnepit (Nbg) 
12 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
3 | 87 
 
1 | Foto: Middengasthuis 
   | Redactioneel Waarin Rien Berghuis bedankt wordt voor 5 jaar medewerking en onthuld wordt dat hij de persoon achter “Manus“ was.(is) 
2 - 3 | Buurtcentrum Hortusbuurt Robbert Glas  Alles op een rijtje. 12 september is de officiële opening. “Al tien jaar geleden kwamen er 
geluiden uit de Hortusbuurt dat men graag over een gemeenschapsruimte zou beschikken.” Er zijn ideeën genoeg. “de buurtvereniging zou graag 
in contact komen met mensen die iets in het buurtcentrum zouden willen (helpen) organiseren.” 
4 | Hortusmenu: De thee pauze  Jennifer Sutten (uw engelse correspondent) Recept: Thee op zijn engels met dadel en walnootkoek 
5 | We gaan gewoon verder!! Ruud Mulder (voorzitter Buurtvereniging)  Opnieuw een oproep voor nieuwe mensen in het bestuur van de 
vereniging.”We rekenen op u”. “ Het is alleen nogal een belasting, wanneer dat allemaal op de schouders van een paar mensen terecht komt. En 
dan komt op dit moment ook nog het op gang brengen van activiteiten”   
6 | Keffie en Ellen  Tante Hannie  Verhaal 
7 | Kleurplaat Bert en Ernie (Nbg) 
8 | Veel bewegen houdt ouderen zelfstandig (Nbg) 
9 | Lakens voor kraamkliniek in Mozambique 
10 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
4 | 87  



 
V | Z.t. Foto Ingang volkenkundig museum 
2 | Noorderzijde Grote Leliestraat verandert ingrijpend. Robert Glas  De Hortusbuurt is jarenlang het toneel geweest van grootscheepse 
stadsvernieuwing.Nu de puntjes op de i.: De bouw van 4 premie-D woningen op de plaats van Grote Leliestraat 11, 13, en 15.  De bouw is 
voortgekomen uit een prijsvraag ( zie KdV nr 5 ’86)  ook het erachter gelegen (“totaal verkrotte”) hofje wordt gesloopt. De buurtvereniging 
dringt er bij het gemeente bestuur op aan te kiezen voor de oorspronkelijke plannen: renovatie door de stichting Stadsherstel van “de historische 
noordzijde van de Grote Leliestraat”  Een aantal partijen in de gemeenteraad koos voor de stadsherstelversie maar de grootste partijen  bleven 
vasthouden aan het nieuwbouwplan. Ook voor de  nr s 29 en 31 bestaan plannen voor nieuwbouw.  
4 | Nieuwbouw in de Grote Appelstraat Ook in de Grote Appelstraat spelen nieuwbouwplannen : nrs 12, 14 en 16 verkeren in slechte staat. * 
Kleine huisjes aan de overkant al jaren bestemd voor de sloop, maar de vrijkomende ruimte is net te klein voor nieuwe huizen met een normale 
grootte. de universiteit weigert de grond daarachter te verkopen en wil geen meter van haar parkeerplaats afstaan.. 
5 | Opening buurtpand Aankondiging 
   | Buurtwerkplaats (Nbg) 
6 | Volkenkundig museum  ‘Gerardus van der Leeuw Marieke Koopmans   
7 | Vacatures buurtkrant Astrid van Bon  Hulp gezocht bij het drukken, nieten, schrijven enz. 
8 | Groningen Ouderenstad (Nbg) 
9 | Naar school Tante Hannie Verhaal voor kinderen. 
10 | Spreekuren en telefoonnummers  
 
 
5 | 87 
 
1 | Feestelijke opening Hortuspand Foto 
2 | Volkenkundig museum. 
   | In memorial Rien Berghuis Ruud Mulder Buurtkapper, Manus en  stuwende kracht achter Kop d’r Veur is overleden in Augustus. 
3 | Feestelijke opening Hortuspand Ruud Mulder Opening door wethouder Westerink. Over de hele dag genomen zijn er 120 mensen geweest. 
Met o.a. een tentoonstelling van foto’s van de Hortusbuurt vroeger en nu. Er komt een jeugdwerkstagiére die iets op gaat zetten voor de jeugd 
van 12 tot 16 jaar. Opnieuw een oproep om zich te melden voor het bestuur. 
4 | Nederlanders voor buitenlanders NAC (Nbg) 
   | Damesgymnastiek op muziek  



5 | Grote Appelstraat  (nrs 2 t/m 10 ) Bewoners tegen premie D woningen. Een alternatief wordt nu onderzocht en toegevoegd aan een notitie 
aan het Gemeente bestuur. 
   | Humanitas (Nbg) 
6 | Alternatieve woonvorm Voor ouderen (Nbg) 
7 | Vrijwilligsters gevraagd voor Marokkaanse vrouwen en meisjes (Nbg) 
8 | Tante Hannie  
9 | Recepten Hongaarse Goulash 
   | Tiplijstje (Nbg) o.a.: Deeg blijft niet aan je handen plakken, als handen tevoren met sla olie worden ingewreven 
10 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
1 | 88 # (Dec. 87) 
 
2 | Bouwprojekten Any Marieke Eleveld  De renovatie van het Martinus Gasthuis is bijna klaar. I.p.v. een kunstwerk op het midden van het 
terrein werd gekozen voor een ouderwetse straatlantaarn. *Het huis naast en boven de poort aan de Nw Kijk in ’t Jatstraat, dat verbouwd wordt 
is bijna klaar. Minder leuk voor de duiven die daar eerst zaten. * Er wordt hard gewerkt aan het Gasthuis aan de Nwe Boteringestraat  
*Ontwikkelingen rond de Century-garage. Woningstichting Concordia zal de garage gaan exploiteren. 
3 | Beste tieners ! Eugene Hegeman en Joke Ensing Stagiaires van de Sociale Academie zetten ‘het tienerwerk’ op in de buurt. Activiteiten voor en 
door tieners: disco, bowlen, dropping, speurtocht, etc. In de nabije toekomst: Een vaste tienerclub avond. “ Je ziet er is veel mogelijk en daarom 
hebben we jullie hulp nodig.” 
  | Kerstdisco + bingo  Voor: Tieners van 12 -16 jaar uit de Hortusbuurt. Van 19.30 u.- 23 .00 u in het Hortuspand, Violenstraat 2. 
4 | Cursus schrijven (Nbg) 
4 - 5 | Politie in de wijk Nieuwe werkwijze van de politie: De wijkagenten verdwijnen en er gaat gewerkt worden met wijkteams. Het 
wijkbureau Korreweg wordt het aanspreekpunt voor de politie. 
6 | De kerstman is zijn rendieren kwijt Kerstverhaal (Nbg) 
7 | Het Inloophuis  Trefcentrum in de Nieuwe Boteringestraat voor mensen die in aanraking zijn geweest met de geestelijke gezondheidszorg. 
“Je kunt er terecht voor contacten, activiteiten en informatie, als je eens moeilijk zit kun je er natuurlijk ook wel terecht voor een gesprek”. 
Zondagmiddag schaakclub, dinsdagavond eetcafé en woensdag speciaal voor vrouwen. 
   | Gymnastiekvereniging Vlugtheid en kracht Al 65 jaar in het gymnastieklokaal in de Jodenkamp. Belangstellenden voor diverse recreatieve 
sporten kunnen zich opgeven 



8 | Speelplaatsnieuws Any Marieke Eleveld Problemen rond de speelplaats aan het eind van de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Een buurtbewoner 
heeft een idee om er wat aan te doen. De buurtgroep gaat praten met ambtenaren maar men neemt het plan niet over. Wel wordt gewerkt aan het 
opknappen van het terrein. *Toekomst speelplaats aan de Grote Appelstraat. Buurtbewoners worden opgeroepen te reageren zodat er wat meer 
druk op de Gemeente gezet kan worden. 
9 | Traditionele kerstwandeling (Nbg) 
   | Medicijnwinkel (Nbg) “De winkel die geen winkel is. 
10 | Spreekuren en adressen 
 
 
   | Maart 88 
 
V | Foto: De winkel van mevrouw Mensinga  
2 | Zuivelhuis Mensinga is niet meer ! Na 26 jaar werd op 13 februari de kassa voor het laatst aangeslagen. Alle en Ina Mensinga stonden altijd 
klaar voor de bewoners van de Hortusbuurt, van groot tot klein.*Twee Anecdotes. 
*Buurtbewoners geven tijdens de afscheidsreceptie een kado. 
3 | Yoga Cursus van 10 lessen in het buurtpand georganiseerd door de Buurtvereniging 
4 | Buurtnieuws Any-Marieke Eleveld, Robbert Glas  Het doopsgezinde Gasthuis aan de Nw. Boteringestraat is gedeeltelijk al weer bewoond. 
Tussen de beide oude gedeeltes komt ook nog een stuk nieuwbouw. * Bij de voormalige Interrent garage, mag Concordia haar eigen huurders 
geen voorrang geven. *Garage Timmer (tegenover het museum)is per 1 februari ontruimd en vormt samen met het ernaast gelegen terrein een 
mooie woningbouwlokatie. *In de Grote Leliestraat worden de nrs. 11, 13 en 15 gesloopt. 
5 | Buurtpand activiteiten  Buurtgoep / Jur lamers  Tienerwerk van start gegaan (Het initiatief hiertoe werd door de tieners zelf genomen) De 
inrichting van het pand laat nog veel te wensen over. * Rommelmarkt  *In de nabije toekomst: Spelletjesavond *Bewegingsactiviteiten  *Avond 
over inbraakpreventie *“Uiteraard kunnen we veel medewerkers gebruiken” 
6 | Oproep voor enthousiaste mensen Tieners in het buurthuis: “Wij zijn een te gekke groep van wilde jongens en meiden, waar veel lol mee te 
beleven valt.”  
   | Dropping Gerard en Peter Verhaal/verslag. 
7 | Vrouwen bellen vrouwen (Nbg) 
8 | Te koop gevraagd: Huis met tuin  Dick vd Plas en Ieke Zwart wonen te klein op hun bovenwoning . 
9 | Kunst uit Zaire Persbericht Volkenkundig Museum 
  | Oproep aan muzikanten Miriam Boerema  In het buurthuis is nu gelegenheid om samen klassieke muziek te spelen 



9 | Groenvoorziening Violenstraat Louwrens Hacquebord, Arjanneke v/d Berg  Enkele bewoners van de Violenstraat hebben het initiatief genomen 
“om de straat aantrekkelijker te maken” en zijn (samen met iemand van de Buurt-vereniging) gaan praten met de Projektgroep 
Stadsvernieuwing. Toezeggingen konden niet worden gedaan. Los daarvan is de mogelijkheid van “gevelbeplanting” (anderhalve tegel breed) 
10 | Zuivelhuis Mensinga Alle en Ina Mensinga  Alle en Ina bedanken de buurt voor het afscheid, de vele mensen, de kado’s en de 
draaiorgelklanken. 
   | De telefooncirkel  Oproep (Nbg) 
   | Gymnastiek voor ouderen  Oproep (Nbg)   
11 | Sport De Buurtvereniging organiseert cursussen bewegen op muziek en conditietraining in het buurtsportpand aan de Folkingedwarsstraat. 
   | Thema avond voor ouderen over wonen en gezondheid Het Buurtcentrum organiseert in samenwerking  met Stichting IBIS een serie 
bijeenkomsten rond een door u te kiezen thema.  
12 | De Ebbingepoort Any Marieke Eleveld  Over een jaar zal de Ebbingepoort klaar zijn. Het gaat het huidige bejaardenhuis Maria ten Hoorn in 
Corpus ten Hoorn vervangen. In totaal biedt het complex onderdak aan 150 mensen. 
13 | Fotoreportage Crossterrein op bouwplek Ebbingepoort 
14 | Spreekuren en telefoonnummers 
  
 
   | Nov. 88 
 
2 | Wereldwinkel Bericht van de wereldwinkel (Nbg) 
   | Hortusbuurt vrouwengymnastiek Oproep 
3 | Zo komen vrouwen weer aan het werk (Nbg) 
4 - 5 | Voedingswerkgroep + kruiswoordpuzzel (Nbg) 
6 | Vakantie Tante Hannie Verhaal. (Nbg) 
7 | Onderwijswinkel (Nbg) 
8 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
   | 88 
 



2 | Buurtpand dicht ?  Het Bestuur Door gebrek aan vrijwilligers komt er nauwelijks iets van de grond. Alleen het tienerwerk draait goed. Als er 
niets gebeurd wordt het buurthuis gesloten. Oproep voor een bijeenkomst over de toekomst van het buurthuis. 
  | Nieuw Astrid, Ieke, Jurjer en Liesbeth Voortaan in Kop d’r veur: de rubriek Hortusjes  (nu ook voor kleine advertenties en felicitaties) en een 
nieuwe café rubriek, 
4 | Midlife sport (Nbg) 
5 | Taartwinnares De puzzelredactie Mevr. Westerhof- Linde wint na loting onder de goede inzenders van de puzzel een taart die langs gebracht 
wordt. 
   | Help Liesbeth Meijer Nieuwe medewerkers voor Kop d’r veur gezocht. 
6 - 7 | Plannen voor de buurt Robbert Glas, Any- Marieke Eleveld  Nw. Kijk in ‘t Jatstraat  De plek tegenover het  
museum zal niet worden bebouwd omdat de eigenaar het weigert te verkopen. Grote Appelstraat. De 
plannen voor premie D woningen zijn voorlopig in de ijskast gezet. Doopsgezind Gasthuis achter Luytink 
Het binnenterrein wordt ingericht. Voormalige buurtwinkel Mensinga wordt verbouwd door Stichting 
Stadsherstel. De watertoren is weer opgeknapt. De Gemeente is naarstig op zoek naar een funktie.  Grote Kruisstraat Wat gaat er gebeuren nu 
de letterenfaculteit verhuist is naar de nieuwbouw achter de Harmonie-Universiteit? De Gemeente wil de oude panden graag aankopen, maar de 
RUG wil ze voorlopig niet kwijt. Voor de Kinderspeelplaats is in principe geen geld. 
8 | Kerstfeest bij de tantes Tante Hannie Kerstverhaal  
9 | Advertentie: Eettent Nieuwe Boteringestraat 40 
10 | Spreekuren en telefoonnummers 
 
 
1 | Jan 89   
 
 
V | (Nieuw formaat: A5) Foto :Nieuwe Kerk vanonder de watertoren gezien 
2 | Colofon en spreekuren 
3 | Van de redactioneel/ inhoud 
4 | De speelochtend voor peutertjes Harmke  De oproep om overtollig kindermeubilair en/of speelgoed af te staan, heeft veel reacties gehad. 
8 | Mathilda Kinderverhaal  
10 | Café ”Het Jatje” Jurjen en Ieke  Reportage/ geschiedenis  De Kruisbar, café Bakker, het café heeft al vele namen gehad. Johan van der Veen is 

de huidige eigenaar. Kees van der Hoef is boven het café geboren. Zijn vader is eigenaar geweest. 



12 | De koffieochtend De eerste keer waren er acht mannen, vrouwen en kinderen. 
13 | Hortusjes Met o.a.: “ Baukje en Reineke héél véél liefs ! (J.)” 
14 | Puzzel Legspreekwoorden 
 
 
2 | April 89 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  
   | Wie??!!!* Wie wil 5x per jaar Kop d'r Veur helpen drukken? 
4 | Bij de nieuwe voorpagina Jurjen Geschiedenis van de Noordelijke uitbreiding (1607) 
6 | Café De Jong Jurre en Ieke  Reportage/ geschiedenis./interview Met o.a. de jaarlijkse “De Jong’s visdag” De heer de Jong weet veel te vertellen 

over de Hortusbuurt in vroeger tijden. “Alleen al in de Nw. Boteringestraat zaten, tussen de hoek van de Violenstraat en het plantsoen 4 
kruideniers en twee zaken in manufacturen. Meneer de Jong liet ons ook een aantal oude foto’s zien. Eén daarvan liet de aanleg van de 
riolering in de Nwe Boteringestraat zien. De wagen met de rioolbuizen werd getrokken door een paard”. 

9 | Schakels Tentoonstelling. Persbericht Volkenkundig Museum 
10 - 11 | Interview Harmke  Roy Gullane van de folkgroep The Tanner Weavers: “En als we eens een dag vrij hebben, dan realiseer ik me dat het 

dankzij de muziek is, dat ik plaatsen kan zien als New York, Alaska, Hollywood, Dallas etc.” 
12 | Vakantie bij Oma Tante Hannie 
14 | Z.t. Kleurplaat: Ernie (Nbg) 
 
 
3 | Zomer 89 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
   | Hallo jongens en meisjes De redactie  Bekendmaking van de prijswinnaars van de kleurwedstrijd.  



4 | De buurtwerkplaats (Nbg) 
5 | Wijkteam Openbare werken De Hortusbuurt valt onder het wijkteam van de wijkpost “Centrum” 
6 | Plannen voor de buurt  Any-Marieke Eleveld, Robbert Glas  De Buurtvereniging is weer poolshoogte gaan nemen bij de Gemeente over de 

plannen. De bouw van de premie-D woningen in de Grote Leliestraat zijn een succes. Gezocht wordt naar nieuwe locaties in de buurt. 
Concordia pleegt nog sociale woningbouw in de Kl. Kruisstraat en Gr.Leliestraat. De woningen boven de voormalige Interrent-garage aan 
de Nw. Kijk in ’t Jatstraat worden ook door Concordia gerenoveerd. De graanpakhuizen van P.K. Woldijk worden misschien verbouwd tot 
(koop) appartementen. Ook wordt bekeken of het voormalige kaaspakhuis Andringa tussen Havenstraat en Zoutstraat daarvoor geschikt is. 

8 | De peuterspeelochtend in het buurtpand “Na een halfjaar kunnen we zeggen dat de opzet geslaagd is. Er komen gemiddeld 6 á 7 kindertjes 
en niemand verveelt zich”. 

9 | Puzzel (Nbg) 
10 - 11 | Interview Harmke  Ina en Alle Mensinga kijken terug. 
12 | Z.t. Kleurplaat: Kwik, Kwak en Kwek. Er valt één meter drop te verdienen. Kinderen tot 12 jaar mogen meedoen.  
13 | Kleur je hart festival (Nbg) Gezinshappening in het Stadspark 
14 - 16 | Café “De Bascule” Jurre en Ieke  Dit café beleefde onlangs haar 10 jarig jubileum. Interview met Henk Tamis. De weegschaal waarnaar 

het café genoemd is staat midden in de zaak. De oudste dartsclub van de stad “Bed and Breakfast” is hier in 1981 opgericht. Tot 1984 was 
hier regelmatig live muziek te horen. Bekend zijn ook de Kinks days gehouden op 1 en 2 oktober 1988 in de Rozenstraten en het 
Noorderplantsoen. 

17 | Hoe langstaartje Kortstaartje werd Kinderverhaal Uit: een koffer vol verhaaltjes   
18 | Advertenties 
 
 
   | Sept. 89 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie “..., want treurig genoeg komen er nooit brieven of copij binnen bij de redactie” Ook komen er weinig inzendingen bij de 

puzzel en de kleurplaat. 
4 | Freddie Veldmuis Verhaal 
5 | Zoekplaatje Foto:  “Waar is dit in onze buurt?” 
6 | Interview Harmke Jaap Kraayenhof is gitaarbouwer en meubelmaker. 



7 | De Benjamin Jurjen en Ieke  In augustus 1986 gingen na veel opknapwerk de deuren open van restaurant  
De Benjamin (vroeger: de Baborack) Eigenaar is Gert Jan Vermeij. 
8 | Kruiswoordraadsel  Een doos bonbons voor de winnaar 
9 | Hulp gevraagd: Vrijwilligers gevraagd voor de Buurtvereniging. 
10 | Hortusjes Met o.a. Te koop: grote rieten hondenmand ƒ25,-  
11 | Z.t. Felicitatie aan Lineke en Theo met de geboorte van dochter Helma. 
12 | Peuterspeelochtend in het buurtpand. Iedere donderdagochtend is er een peuterspeelochtend. 
13 | Artikelen van de Waddenvereniging (Nbg) 
14 | Advertenties 
 
 
   | Nov. 89 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redaktie Liesbeth, Jurjen, Harmke en Ieke  Gezocht wordt naar iemand die een kinderverhaal wil schrijven 
4 | Kringloop project Mamamini van start! Het doel en de ontstaansgeschiedenis (in het kort) 
5 | Bestuur Sinds enkele weken is er weer een buurtoverleg. Er zijn vier bestuurs leden. Eén van de  belangrijkste taken is het organiseren van 
activiteiten in het Buurthuis. 
6 | Advertenties 
7 | Conditietraining op muziek Voor vrouwen van alle leeftijden. Iedere Donderdagavond in de Gymnastiekzaal in de Gr. Rozenstraat. 
8 | Sinterklaas recept Harmke  Suikerharten  
9 | Uitslag puzzel wedstrijd 
10 | Z.t. Kleurplaat  
11 | De rood-wollen muts van Nico Neushoorn Kindergedicht (Nbg)  
12 - 13 | Werk mee aan een schoner milieu voor nu en later Harmke  Milieurubriek met o.a.:  “Bewaar alvast alle drukwerk met een blanco 
achterkant; hierop kan geoefend worden voor de Sinterklaasgedichten” 
14 - 16 | Interview Harmke  Sabri Yildiz is een Koerdische vluchteling en woont met zijn Nederlandse vrouw aan de Noorderhaven. 
17 | Paraplu theater Jurjen Een kinderpoppentheater in het oude graanpakhuis in de Havenstraat. 
18 | Oudjaars recept Oliebollen 



19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Jan. 90 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Milieu-tips voor in en om het huis  Milieurubriek met o.a. “ Er zijn nog volop houten afwasborstels in de handel. Als iedereen die nu koopt 
i.p.v. plastic, dan scheelt dat toch al een heleboel?” 
5 | Nieuwe Kerkhof NZ: auto’s rijden te hard Ieke  Overleg over de veiligheid in de straat tussen Dienst Ruimtelijke Ordening, een 
bewoonster die handtekeningen verzamelde en een vertegenwoordiger van de Buurtvereniging. 
6 | Royal Ruby Jurjen en Ieke Sinds dec. 1979: Chinees-Indisch restaurant van Stanley en Nel Han. Ooit was hier het rijtuigenverhuurbedrijf van 
Goldhoorn gevestigd. 
   | Mamamini Opening op 18 januari 
9 | Tieners Henri (leider) Tienersoos en disco in het buurtpand 
10 | Geachte buurtbewoners Henri Oproep Tienersoos zoekt allerlei spullen zoals een koelkast, een tv en een geluidsinstallatie. 
11 | Karnemelkbrood Harmke  Recept (Nbg) 
12 - 14 | Interview Harmke  Mevrouw Gaaikema woont naast de poort in het Doopsgezinde Gasthuis in de Nwe Boteringstraat en zit in het 
bestuur van het Gasthuis. 
15 - 16 | Het Doopsgezind Gasthuis De Geschiedenis.  
17 | Puzzel  
19 | Hoe het roodborstje zijn naam kreeg Dierenverhaal (Nbg) 
21 | Advertenties 
22 | Vrouwen-conditietraining moet uit Gymzaal Ieke  Tot mei kunnen de vrouwen blijven zitten. De ruimte wordt verbouwd tot 
kantoorruimte. 
23 | Advertenties 
24 | Advertenties 
 
 



   | April 90 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Van de redactie “We zouden graag een keer kopy ontvangen” 
4 | Nieuw bestuur Buurtvereniging Het nieuw bestuur zal zich o.a. gaan bezig houden met: *ondersteuning van initiatieven van Buurtbewoners 
* Draaiende houden van het buurtpand *Beheer financiën van de buurtvereniging * Kontakten onderhouden met de Gemeente wat betreft 
gemeenteplannen die onze buurt aangaan. 
5 | Milieutips voor in en om het huis 
6 | Werkgroep kinderbeschermings conflicten (Nbg) 
7 | Advertenties 
8 | Kruiswoordraadsel 
9 | Hortusjes 
10 | Tieners opgelet: Elke vrijdagavond is er jeugdsoos 
11 | Paastips Hoe blaas je een ei leeg? (Nbg) 
12 | Verkeersveiligheid Nieuwe Kerkhof/Noorderkerkstraat De rijrichting in de Noorderkerkstraat wordt gewijzigd. 
13 | Dierenbescherming: Informatiecentrum en winkel in de Hortusbuurt 
14 | De paaseieren van Hendrina Hen Kinderverhaal 
15 -16 | Advertenties 
 
 
  | Juni 90 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  
4 | Milieutelefoon (Nbg) 
5 | Kruiswoordraadsel 
6 | Hortusjes 



7 | Berichten uit de buurt De stoplichten bij de Boteringebrug doen het weer. Verkeerssituatie aan de Nieuwe Kerkhof na het wijzigen van de 
rijrichting nog niet verbeterd. 
   | Koffieochtend voor ouderen Vanaf de eerste donderdag in September is iedereen welkom. 
8 | Advertenties 
9 | Tieners Henri en Katja  Clubavonden en disco 
10 -12 | Interview Harmke  Mevrouw de Jong en meneer de Jong van café-slijterij de Jonge aan de Nieuwe Boteringestraat gaan met pensioen. 
“Het was hier eigenlijk één grote familie” 
13 | Nog een paar tips om zelf mee te helpen aan een schoner milieu (Nbg) 
14 | Recepten Kinderijsjes (Nbg) 
15 | Kleurplaat  
16 | Speelochtend voor peutertjes Harmke, Dina, Liesbeth, Ieke  
17 | Foto: P.K.W.pakhuis 
18 | Melle wil mee naar zee Kinderverhaal (Nbg) 
19 – 20 | Advertenties 
 
 
  | Sept. 90 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
1 | Colofon 
3 - 5 | Berichten over de Hortubuurt Ieke Zwart  Dit nieuws is afkomstig van de heer Oeben van de Gemeente. De gezinsbode en Loeks hebben 
hier ook het nodige al over bericht. *Door de verhuizing van “Letteren” en de komst van PPSW (Psychologische, Pedagogische en 
Sociologische Wetenschappen) “zijn we als buurt een gymnastiekzaal kwijtgeraakt”. *Inspraakavond door Gemeente over de herinrichting van 
de speelplek aan het eind van de Nw. Boteringestraat. * Bewoners van de Violenstraat overleggen mee met de Gemeente over de herinrichting. 
*Er komt een buurtgarage in de Kijk in’t Jatstraat. *Voormalig kaaspakhuis Andringa (Havenstraat) gaat verbouwd worden. De Buurtgroep 
houdt de ontwikkelingen in de gaten. Ook voor het PKW pakhuis en de Noorderhaven, ter hoogte van nr 57 bestaan plannen. Er komen 
inspraakmogelijkheden voor de buurt. *Geveke wil premie C woningen bouwen in de Grote Kruisstraat nrs. 2 – 22.  
6 | Bericht van de Ebbingepoort René Untied  Stichting Welzijn Ouderen Groningen gaat vanaf 1 september verschillende activiteiten 
organiseren in de Ebbingepoort. Bij het verzorgingstehuis is een aparte zaal daarvoor gebouwd. Gedacht wordt aan: een eetpunt, gymnastiek, 
volksdansen, yoga, bloemschikken enz. 



7 | Foto: Binnenplaats Ebbingepoort 
8 | Zojuist verschenen: Solo cd en mc van zanger-gitarist van de Tannahill Weavers Roy Gullane 
   | Drukkers voor de buurtkrant gevraagd 
9 | Actie: “Thuiszorg, treffend werk” (Nbg) 
10 | Tentoonstelling (Nbg) Persbericht Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw. 
11 | Foto  Echtpaar De Jong 
12 | Tienersoos Oproep/Aankondiging 
13 | Advertenties 
14 | Z.t. Puzzel Hoofdprijs: een doos bonbons. 
15 - 17 | Subsidiemogelijkheden woningverbetering Peter Homan, buurtverbouwleider en  John Tuininga, assistent buurtverbouwleider  Op verzoek 
van het bestuur van de buurtvereniging geschreven voor Kop d’r Veur  
18 | Gepofte peren Recept 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Nov. 90 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Berichten over de Hortusbuurt Ieke  *Begin 1991 wordt er een begin gemaakt met de buurtgarage in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. *De 
herinrichting van de Violenstraat: “de schetsen zijn gereed” *Belangstellenden kunnen een appartement kopen (ƒ 162.500 )in het voormalige 
kaaspakhuis Andringa. Bellen naar de makelaardij Hooglandt en Versteeg. *Grote Kruisstraat nrs. 2 – 22 zijn gekraakt. *Buurtbureau 
Binnenstad is verhuist naar Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 3. 
4 | Buurtpand De Buurtvereniging huurt momenteel voor enkele dagdelen een aantal ruimtes van de Stichting Clubhuis voor doven. “De 
ruimtes (één grote en twee kleinere zalen) zou je tezamen een buurthuis kunnen noemen. Iedereen kan ze in principe gebruiken voor 
activiteiten.” 
  | Een passie voor verre volken Persbericht van het volkenkundig museum Gerardus van Leeuwen 
5 | Kleurplaat (Nbg) 
6 - 7 | Eetcafé de Zevende Hemel Ieke en Jurjen  In het pand zat vroeger een smederij. 



Vanaf 1983 is er een café gevestigd (de Papegaai), na twee jaar is dit de Zevende Hemel geworden. Sinds 1 november jl is dit eetcafé in handen 
van Sjef Mandaat en Erik Schonenberg.  
8 | Speelochtend voor peutertjes Aankondiging 
9 | Wehnachtsstolle, kerstbrood (Nbg) 
10 | Ebbingepoort Programma voor ouderen uit de Hortusbuurt. “De prijs van koffie en thee is 25 cent. 
11 | Muziekuurtje voor peuters Muziek, zingen en dansen. (Nbg) 
12 | Advertentie 
13 - 14 | Maatschappelijk werk (Nbg) Hulp vragen is moeilijk  
15 | Kruiswoorraadsel 
16 - 17 | Tieners opgelet Henri, Katja en Agnes  Ben je tussen de 13 en 17 jaar, kom eens een kijkje nemen want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd!!! 
18 | Adviesgroep Hortusbuurt Het tienerwerk in de buurt heeft draagvlak nodig en vraagt buurtbewoners die willen meedenken en signalen 
willen aandragen die in de buurt spelen op dit gebied. 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Feb. 91 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Redactioneel/inhoud 
4 | 24 februari Open buurtmiddag Aankondiging. Kennismaken met het bestuur en praten over de buurt. (“Ook kleine kindertjes zijn welkom”) 
5 | Buurtnieuws Ieke  De gemeente wil alle afdelingen van Justitie in Groningen vestigen. Dat zou betekenen dat er op het voormalig Guyot-
terrein bijgebouwd gaat worden. Een definitief besluit is nog niet genomen. *Er komen premie C woningen in het voormalige kaaspakhuis 
Andringa.. *In de Havenstraat is een speel en klimgeval geplaatst. *Uitgebreid verslag van de voorlichting-, en inspraakavond voor 
omwonenden van de Noorderhaven ter hoogte van nr. 57. Er kwamen 26 belangstellenden uit de buurt opdagen. (het bestuur van de 
Buurtvereniging had geen uitnodiging ontvangen) Er was o.a kritiek van aanwezige omwonenden op de plannen; “Het stoort de meeste 
aanwezige buurtbewoners dat er een “kolossaal gebouw voor rijke mensen wordt neergezet zonder echt rekening te houden met de gevolgen 
voor bezonning van de huidige omwonenden”. *De herinrichting van de Violenstraat is vertraagd. *Jeugdige bezoekers van het 



Andreascentrum (Pinkstergemeente) in de Nieuwe Boteringestraat veroorzaken overlast. Twintig bewoners hebben geklaagd. Er is beterschap 
beloofd. 
9 | Kruiswoordraadsel  
10 - 13 | Interview Harmke  Historicus Pieter Caljé woont met zijn gezin in de Gr. Rozenstraat en heeft een boek over VERA geschreven. 
13 | China in beeld Persbericht van het Volkenkundig museum ‘Gerardus van der Leeuw” 
14 | Vrijwilligers Humanitas Oproep (Nbg) 
    | Koffieochtend ouderen Aankondiging 
15 | Advertenties 
16 -17 | Cursussen Cursus Adem en meditatie in Hortusbuurtpand, cursus kledingmaken en cursus stoffeerden. 
18 | Ingezonden brief Krakertjes  Krakers van de Grote Kruisstraat 2, 2a, 4, 4a, 6, 16, 18, 20 leggen uit waarom ze de panden gekraakt hebben en 
wat de plannen zijn. 
 
 
   | Maart 91 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
1 | Colofon 
2 | Van de redactie 
   | Speelochtend voor peuters Aankondiging 
4 | Boteringe Carla Makken “Vanaf 1 April zal ik nl de scepter gaan zwaaien in eetcounter “de Boteringe”. 
5 - 6 | Architectuur in de buurt Jurjen   In de architectuurgids van de stad Groningen 1900-1990 worden vier projecten besproken in de 
Hortusbuurt. Het hoekpand Ossenmarkt- Nwe Boteringestraat, het “gele”woonhuis in de Grote Leliestraat, de voormalige melkinrichting hoek 
Noorderhaven – Werfstraat en de watertoren. 
7 - 8 | Buurtnieuws Ieke.  Mensen die belangstelling hebben voor de koopappartementen in het voormalig kaaspakhuis Andringa kunnen zich 
melden. *Na onderzoek is gebleken dat het beter is om in het voormalig pakhuis “Albion” woningwetwoningen te realiseren. *Er  wordt een 
nieuw plan gemaakt voor Noorderhaven NZ ter hoogte van nr. 57. Bij dit plan moet tegemoet gekomen worden aan de bezwaren van de 
omwonenden. *Er komt een  informatieavond over de herinrichting van de Noorderbinnensingel. * Concordia vraagt toestemming om het pand 
waar eerder het autoverhuurbedrijf Gall in heeft gezeten te slopen. De grond is vervuild. 
9 | Volleybal (Nbg) benifiet toernooi. 



10 - 11 | Wist u dat ? Met o.a:. De kennismakingsmiddag van de buurt met de vereniging trok ± 30 mensen (Incl. Kinderen). *”Onze laatste en 
enige benzinestation in de hortusbuurt aan de Nieuwe kerkhof is verdwenen” * Bericht in Gezinsbode(25 februari) doet bewoners Nieuwe Kijk 
in “t Jatstraat opschrikken. 
12 | Advertenties  
13 | Open huis  Oproep/aankondiging Op 13 juni houdt de faculteit van Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen open 
huis. Rondleidingen, demonstraties, een tentoonstelling en terrasjes op straat met medewerking van buurtcafé’s. 
   | Ruimtes Hortuspand Oproep: Iedereen kan de ruimtes gebruiken. 
14 | Wijkteam Openbare werken (Nbg) Voor alle klachten en vragen over het groen, de straten, de trottoirs, de riolering en de 
verkeersvoorziening. 
   | Koffieochtend ouderen Oproep 
15 | Vrolijk Pasen Kleurplaat. 
16 | Mamamini Het fonds geeft financiële steun aan projecten voor de minima en het milieu. 
17 | Museum weekend Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw. Speciale aandacht voor West Afrika met optreden van de band BENKADI 
   | Klaverjassen Margriet Klasen  Oproep  In de buurt klaverjassen. 
18 | Puzzel 
19 - 20 | Advertenties  
 
 
   | Juni 91 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Buurtnieuws o.a. *De speelplek aan het eind van de Nwe Kijk in ’t Jatstraat is opgeknapt maar nog niet heringericht. *Er komt een 
inspraakavond. Er worden 30 á 35 woningwetwoningen gerealiseerd in het voormalig pakhuis Andringa. * 
4 | Expositie Margriet Klasen Expositie van schilderijen van Margriet Klasen bij  Gerard Snip (Nieuwe Boeringestraat).  
5 | Hortusjes Oppas gevraagd. Met ingang van augustus zoeken wij een ervaren oppas die tegen betaling 2 á 3 dagen per week bij ons thuis op 
onze driejarige dochter wil passen. Ieke Zwart en Dick van der Plas  *Vouwbed te koop ; ƒ40,- tel 136915 
6 | Jeu de boules Margriet De  jeu de boules baan achter de Ebbingepoort is gemaakt van ondeugdelijk materiaal.  Boulevereniging LJJ wijkt uit 
naar de hoek van Kruisstraat en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. 



7 - 8 | Wist u dat...  Liesbeth Met o.a: Heer Bolt knapt nu eindelijk het oude suikerwerkenpakhuis in de Violenstraat op. *Mevr. Oosterhuis uit de 
Leliestraat is zo slecht ter been dat ze niet op de koffieochtend kan komen? Wie weet hier een oplossing voor? Er gaat een papierbak geplaatst 
worden op de hoek Nwe Kijk in ’t Jatstraat en Grote Kruisstraat. 
9 | Justitie en Guyot Dick van der Plas (Namens het comité van bezorgde Hortusbuurtbewoners) “Dergelijke grootschalige nieuwbouw past niet bij het 
karakter van de buurt” Men vreest ook een “toevloed van Auto”s. Er zijn 271 handtekeningen aan wethouder Ypke Gietema overhandigd, er 
werden protestbrieven geschreven aan B&W en aan minister Hirsch Ballin (justitie). Inspraakavond op 6 mei.  
10 - 13 | Interview Harmke Vraaggesprek met Editha Vennik. Zij speelt accordeon en vertelt o.a over het “Centrum voor kinderkunst” 
14 | Bestuursleden Oproep  
15 | Advertenties 
16 - 17 | Tienersoos de Hortop Renske een hortustiener “ Wij zijn een gezellig en behoorlijk zelfstandig clubje. Dat we de boel zelf draaiende 
houden hebben we te danken aan de begeleiding.” 
18 | Open huis De officiële opening van de faculteit PPSW in het “Hortuscomplex” is op 13 juni in de Nieuwe Kerk. ter gelegenheid hiervan 
wordt de buurt uitgenodigd voor een open dag. Met o.a terrasjes in de Rozenstraat  
19 - 20 | Advertenties  
 
 
 
   | Sept. 91 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  De gemeenteraad heeft zich in principe uitgesproken voor het plan om Justitie op het voormalige Guyotterrein te vestigen. 
4 - 5 | Onkruid in de straat Jannie Visser Nu de gemeente gestopt is met chemische bestrijdingmiddelen kunnen de bewoners best zelf wat doen 
volgens (de toen onbekende) Jannie Visser. Zij geeft zelf het goede voorbeeld. 
6 - 7 | Gastouder Bureau Groningen op zoek naar gastouders (Nbg) 
8 - 9 | Speelplek Nwe Kijk in ’t Jatstraat Leo Bouritius. Verslag van “een soort voorbespreking” over de inrichting van de speelplek.  Aanwezig: 
twee buurtbewoners (Harmke Gullane-Eisen en Tetsje Venema), een ontwerper en twee mensen van de gemeente. “Het doel van deze 
bespreking is om een idee te krijgen van wat er in de buurt leeft met betrekking tot de speelplek” Er wordt een schets gemaakt en op een 
uitgebreide buurtbewoners avond worden besproken. 



10 | Wist u dat ... Liesbeth Met o.a.: Nieuwe kerk in gebruik als collegezaal *Pieter Caljé, de historicus uit de Grote Rozenstraat is verhuist naar 
Maastricht en heeft daar een baan bij de Universiteit gekregen. 
11 | Advertenties 
12 | Buurtpand.Ankie Postema. Het Projekt Ouderenwerk-Centrum wil met een aantal nieuwe activiteiten beginnen in het buurtpand. 
13 | Ebbingepoort Activiteiten voor ouderen. “Niet duur en erg gezellig” 
14 | Puzzel  
15 - 16 | Advertenties 
 
 
   | Jan 92 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 - 8 | Verslag van het bezoek van de wethouders aan de Hortusbuurt Jolien . Op 29 november was er een Buurtschouw. Aanwezig 10 
mensen van de Gemeente, 30 mensen uit de buurt en de radio. Aan de orde komen * de rechtbank (“ Zo hebben sommige mensen bezwaar tegen 
de komst van de rechtbank op het Gyotplein”, *het PKW pakhuis, *de Zoutstraat en de *verwaarlozing van panden op diverse plaatsen. “ 
Iemand van de gemeente vertelt dat er in eerdere tijden veel nadruk lag op sociale woningbouw. Nu is de aandacht verschoven naar behoud van 
oude panden. Aan ondersteuning van renovatie doet de gemeente al veel. Er is het afgelopen jaar voor tonnen aan subsidies uitgegeven” *De 
opknapbeurt van de Violenstraat is uitgesteld. *Veel aandacht voor verkeersveiligheid: gevaarlijke kruispunten en  gebrek aan parkeerplaatsen 
zijn veel gehoorde klachten. *Er is nog steeds geen buurtstallingsgarage. ”Een aantal buurtbewoners hebben zich vast over de stalling. 
ontfermd. Er is kennelijk een sleutel in omloop”.  *De discussie over de gevolgen van het afsluiten van het Noorderplantsoen voor autoverkeer 
loopt nog.  “Het alternatief plan dat nu waarschijnlijk op proef komt is voor de Hortus niet belastend.” *In het pand van de RijksHBS komt het 
Natuurmuseum en het Milieucentrum. *In de Grote Kruisstraat komen 13 woningen. *De grond onder de gekraakte huizen in de Kruisstraat is 
vervuild door het benzinestation wat vroeger op de hoek van de straat stond. 
9 | Voorbereiding van het Nieuwe Wijkplan De gemeente wil nieuwe wijkplannen ontwikkelen. Daarbij wil ze graag, intensiever dan vroeger, 
met de bewoners en gebruikers van de buurten samenwerken om hun ideeën goed te horen. “Er moet één wijkplan komen voor de Hortusbuurt 
samen met het kleine buurtje aan de andere kant van het Boterdiep” Elke buurtbewoner mag doorgeven welke wensen hij of zij heeft voor de 
buurt. 
10 | Een laatste blik Foto van panden die gesloopt gaan worden in de Grote Kruisstraat. 



11 | Wist u dat.... Met o.a. Architect gekozen voor de rechtbank en Havenstraatbewoners die een handtekeningenactie zijn begonnen ter 
ondersteuning van hun bezwaren tegen de nieuwbouw. 
12 -13 | Stichting Ibis  Margriet  Gesprek met Marjan van Lier en Grietje Veldhuis en aanbod cursussen 
14 | Speelochtend voor peutertjes Oproep: Peuterspeelochtend bestaat alweer drie jaar. Er komen maximaal 5 kindertjes. Daar kunnen nog wat 
bij.  
15 - 18 | Interview Harmke Annet Kampinga uit de Kleine Rozenstraat woont boven café de Bascule. 
19 | Puzzel 
20 | Conditie training voor dames Oproep: In de gymnastiekzaal aan de Jodenkamp organiseert de vereniging Vlug en lenig iedere woensdag 
conditietraining met aansluitend volleybal.. 
21 | Advertenties 
22 | Wijkteam Wijkteam openbare werken is er voor alle klachten en vragen over het groen, de straten, de trottoirs, de riolering en de 
verkeersvoorzieningen. 
    | Wijkpolitie-bureau Voor diefstal, inbraak, overlast, mishandeling, vernielingen en dergelijke. 
23 - 24 | Advertenties  
 
 
   | April 92 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Van de Redactie 
4 - 6 | S.O.S. wereldhandel Op 29 februari is Eso es, (geen hulp maar handel) geopend in de Ebbingestraat. 
7 | Koninginnedag Jolien Hemmes Oproep om mee te helpen organiseren. 
8 | Wist u dat .. Met o.a.: Inloophuis uit de Nieuwe Boteringestraat verdwenen. *Firma Krottje bestaat 30 jaar. 
9 | De geboortewinkel Groningen (Nbg) 
10 - 11 | Open middag Buurtvereniging Hortusbuurt nodigt iedere buurtgenoot uit voor een kennismaking en bespreking van ideëen voor speel 
en spelplekken. 
12 | Kleurplaat (Nbg) 
13 | Puzzel 
14 | Gezocht: bestuursleden en drukker/drukster 



15 -16 | ?  
17- 18 | VCS Hendrik de Cock Juliëtte Zwaveling (praeses lustrumcommissie) Viering van haar negende lustrum met een symposium en een 
pannenkoekdag. 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Juni 92 
 
2 | Colofon 
3 | Van de Redactie 
4 - 5 | Netwerk hulpdienst Annemiek Klemens  Hulpdienst voor ouderen omvat: begeleiding van en naar het ziekenhuis, begeleiding met 
wandelen, boodschappen doen en opvang in thuissituatie 
6 | Zomeractiviteiten voor ouderen (Nbg) 
7 - 10 | Het Sichermanhuis Margriet Klasen  Geschiedenis van de familie. Bron: de Groningsche Volksalmanak. (1914)  
10 -11 | Wist u dat  Liesbeth  Met o.a. Het pand Nieuwe Boteringestraat 90 is prachtig opgeknapt. * Het buurtcomité is uitgebreid met twee 
nieuwe leden: Margriet Klasen en Jolien Hemmes. 
12 | Puzzel 
13 | Welkom thuis Voelt u zich thuis bij Jesus? (Nbg) 
14 | Mislukte open middag op 3 mei Margriet  Er kwam bijna niemand opdagen in café het Jatje 
    | Wij hebben een drukker nodig  Herhaalde dringende oproep om 5 x per jaar Kop d’r Veur te helpen drukken. 
15 - 16 | Advertenties 
 
 
   | Sept 92 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Van de redactie 
4 | Wijkbezoek wethouders Op 13 november vind er een wijkbezoek plaats door de wethouders Vandervoort, Morssink,Swaak, Smink en 
ambtenaren met daarna een discussie in het buurtpand . 



5 | Puzzel  
6 | Wist u dat...Ieke  Met o.a.: Het speelplaatsje aan het eind van de Nwe Boteringestraat is opgeknapt. 
7 | Nieuwe bestuursleden Gaan en komen van bestuursleden 
8 - 9 | Beste Oudere bewoner Annemieke Klemens  Stichting Welzijn Ouderen geeft een overzicht van haar activiteiten in de Ebbingepoort en in 
de Violenstraat nr 2. Ook worden er vrijwilligers gevraagd. 
10 - 11 | Hortus Volleybalteam?? Harmke  In het team van de Hortusbuurt speelde op het toernooi in het Noorderplantsoen slechts één 
buurtbewoonster (Harmke) Dat moet volgend jaar anders. 
12 - 13 | Gezelschap en oppas bij thuiswonende dementerende ouderen. (Nbg) 
14 | Kleurplaat (Nbg) 
15 | Koffieochtend voor ouderen (50+) Aankondiging 
    | Peuterspeelochtend Elke woensdagochtend vanaf kwart over tien op de eerste verdieping van het buurtpand (“trap op, rechts nog een trap 
op en dan de deur aan de rechterkant”) 
16 | Verkooptentoonstelling Volkenkundig museum “Naïeven uit Nicaragua” 
17 | Het gat in de Violenstraat Margriet Klasen  Zonder de buurt in te lichten is de school gesloopt. Jan Does stadsdeelcoördinator is hier op 
aangesproken en heeft toegezegd dat “wij zo snel mogelijk op de hoogte gebracht zullen worden van de verdere ontwikkelingen van dit terrein.” 
18 | Parkeerperikelen Margriet Klasen De gemeente wil de Hortusbuurt aanwijzen als experimenteergebied voor een parkeerregeling. 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Nov. 92   
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
   | Uitbreiding bestuur Margriet  H.Spanjer wordt (vijfde) bestuurslid. 
4 - 5 | Wijkbeheerder Margriet  Één van de bestuursleden heeft elke maand een gesprek met het wijkbeheer, waarbij allerlei klachten, gebreken 
of mogelijke nieuwe voorzieningen aan de orde komen. 
5 | Volkenkundig Museum Aankondiging fototentoonstelling 
6 - 7 | Hulp en dienstverlening Het S.W.O.G. heeft de hulpdienst gestart. *Activiteiten voor ouderen in de Ebbingepoort. 



8 - 9 | Wist u dat ...*Mamamini houdt kerst-in en verhuist in het nieuwe jaar naar de Noorderbinnensingel. * Speeltuintje regelmatig door 
vandalen bezocht. 
10 | De Stichting Het Groninger Landschap (Nbg) (advertentie?) 
11 | Winterse recepten Marsepein en grog (Nbg) 
12 – 13 | Wijkverkeersplan Margriet Klasen  In 1993 gaat de gemeente over tot een (proef) afsluiting van het Noorderplantsoen. De gevolgen 
voor de Hortusbuurt zijn dat sommige straten een andere rijrichting krijgen. Er komt een inspraakavond in het buurtpand aan de Prinsesseweg. 
14 | Kruiswoordpuzzel  
15 - 16 | Bezoek wethouders Margriet. “Om twee uur werden we in het buurtpand onthaald op koffie met koek, waarvoor de jongerengroep had 
gezorgd.” De regen verstoorde de wandeling in de buurt. “Eenmaal weer terug in het buurtpand hebben we een aantal zaken besproken, die we 
onderweg waren tegengekomen. Veel nieuws leverde dat niet op.“  * Het gat in de Violenstraat Volgend Kop d’r Veur meer nieuws. 
17 | Kleurplaat  
18 | Ondek Latijns-Amerika opnieuw Eso Es Nwe Ebbingestraat  
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Jan. 93  
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 - 5 | Stichting Welzijn Ouderen Hulpdienst. Eetpunt voor ouderen. Themabijeenkomsten voor ouderen: Ouderen in beweging en stress.  
6 | Parkeerexperiment Margriet Er komen op diverse plaatsen parkeermeters in de buurt. gedurende het experiment kunnen buurtbewoners 
gratis parkeren. Inspraakavond op 23 februari in het CJMV-gebouw. 
7 | Ingezonden brief  Theo Ketting Auto’s rijden te hard door de Noorderkerkstraat.. Verkeersdrempels in de Nwe Ebbingestraat gewensd. 
8 | Themadag “ Natuur in de stad” (Nbg) Diverse sprekers over groenvoorzieningen Daarna de mogelijkheid voor buurtbewoners “hun 
grieven en wensen te spuien”. 
9 | Kerst-inn Harmke Verslag van de tweede kerst-inn  in Mamamini met 200 bezoekers. 
10 - 11 | Plattegrond van wijkverkeersplan omgeving Noorderplantsoen. 
12 -13 | Wijkverkeersplan Margriet Sluiproutes als gevolg van de afsluiting voor autoverkeer van het Noorderplantsoen worden voorkomen 
door de rijrichting van sommige straten te veranderen. 



14 | Kruiswoordpuzzel  
15 | Advertenties 
16 | Wist u dat.. Liesbeth Met o.a.: “De bouwtekeningen van de Nieuwe rechtbank kunnen worden bekeken in het buurtbouwbureau in de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat.”  
17 | Het gat in de Violenstraat Margriet Het plan is om minimaal 30 koopwoningen te gaan bouwen. “Wij, de leden van het bestuur hebben 
regelmatig contact met de projectleider van deze lokatie. Op dit moment zijn we bezig om gezamenlijk tot een stedebouwkundig voorstel te 
komen.” 
18 | Graafwerk Ieke Gert Kortekaas doet archeologisch onderzoek op de grote open plek aan de Violenstraat. Men hoopte een gedeelte van de 
oude middeleeuwse weg terug te vinden, die vanuit het kleigebied Bedum/Winsum toegang verschafte tot de stad. 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | April 93  
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 -6 | Stichting Welzijn ouderen (Nbg)  
7- 8 | Parkeerperikelen Margriet  Er wordt teveel geparkeerd in de wijk. Het eerste halfjaar is een experiment. Daarna gaan ook de 
buurtbewoners betalen (een tientje in de maand). Het bestuur en de werkgroep-parkeren is het daar op voorhand nog niet mee eens. 
9 | Peuterspeelzaal Piet Hein (Nbg) 
10 | Kleurplaat  
11 | Foto tentoonstelling: Viva El Peru, Carajo! 
12 | Kruiswoordpuzzel 
13 - 14 | Wist u dat Liesbeth ...o.a. Café de Bascule is weer open en gaat op dezelfde voet verder met twee nieuwe eigenaren (? ) Ellen de Jonge 
en Rob Krohne. 
15 | Advertenties  
16 | Milieudienst Margriet Er komt gescheiden inzameling van groente-fruit en tuinafval. De emmer moet elke week aan straat gezet worden  
17 | Proefafsluiting Leliesingel / Kruissingel Margriet Er wordt onderzoek gedaan door meters die het verkeer tellen. 
18 | Volleybaltoernooi (Nbg) 



19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Juni 93 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Van de redactie 
4 - 5 | Parkeerexperiment Er is een begeleidingsgroep ingesteld met mensen uit de buurtvereniging. twee ondernemers uit de Ebbingestraat, een 
opbouwwerker, twee leden van de stedelijke werkgroep parkeerperikelen. iemand van de parkeerpolitie en projektleider van RO/EZ. In de 
planning staan verschillende evaluatie momenten. 
6 | Kleurplaat  
7 | Wist u dat.. Het pand Nwe Boteringetraat 67 wordt prachtig gerenoveerd. * “Er groeit weer veel onkruid tussen de tegels in onze buurt” 
8 | De Gildekrant (Nbg) 
9 | Ouderennieuws Margriet “Er is bijv, een handwerkclub waarbij ze best nog wat mensen kunnen gebruiken” *De ouderenclub start weer op 8 
september.” 
10 | Dierenbescherming zoekt oppassers 
11 | Het gat in de Violenstraat Margriet De gemeente heeft een plan ontwikkeld om 30 flats rond een binnenplein te bouwen. Architect Cees 
Nagelkerke is hiervoor aangetrokken. Inspraakavond voor de buurt is op 15 juli. 
12 - 13 | Interview Margriet  Gesprek(je) met Ellen de Jonge, die het café op 18 Maart heeft heropend. 
14 | Gescheiden huisvuil Margriet In het vorige nummer is een fout geslopen. De groene emmer mag ook om de twee weken op straat gezet 
worden. 
15 | Advertenties  
16 | Fotografie de wijken in  Het Centrum Beeldende Kunst organiseert namens de Gemeente Groningen een fotografieopdracht (Nbg) 
17 | Afscheid en welkom Margriet Jolien Hemmes verlaat de Buurtgroep en “Dick van der Plas wilde maar al te graag zitting nemen in het 
bestuur.” 
18 | Puzzel  
19 | Thuisservice centrale (Nbg)  
20 | Simplon Binnen Simplon opent Simplon Finess haar deuren. 



21 | Proefafsluiting Leliesingel Margriet Klasen  Beschrijving van de eerste dagen na de afsluiting. “Mocht u toch klachten hebben over het 
wijkverkeersplan, dan is er voor dat doel een klankbordgroep (wat een woord!) in het leven geroepen, die u hierover kunt bellen. Voor onze wijk 
ben ik de contactpersoon, Margriet Klasen, tel: 181462” 
22 | Wijkbeheer Margriet  *Speelplek in de Rozenstraat wordt opgeknapt. *Op 29 juni houdt het wijkbeheer een wijkschouw. 
23 - 24 | Advertenties 
 
 
   | Sept. 93 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de Redactie 
4 - 5 | Stichting Ludgerus Margriet  Margriet krijgt een rondleiding van directeur de Boer. Hij legt uit wat de Ebbingepoort is en doet. 
6 | Advertenties 
7 - 8 | Invoering parkeer-experiment in de Hortusbuurt Dick van der Plas De begeleidingsgroep geeft de stand van zaken over de punten die 
zijn overeengekomen. Het buurtbestuur wil een thema avond organiseren en er zal een extra uitgave van Kop d’r veur verschijnen. 
9 - 14 | Stichting Welzijn Ouderen Overzicht van de activiteiten 
14 | De peuterochtend begint! Aankondiging 
15 | Wist u dat ... Met o.a. “De Speelplaats aan het eind van de Kijk in’t Jatstraat een wipkip, een klimtoestel en een picknicktafel erbij heeft 
gekregen.” 
16 | Humanitas (Nbg) “Maak eens kennis” is het vleugelwoord van de werkgroep samengaan” 
17 | Reisverslag van de 65+ naar Paterswolde  J..Land “Na een dik uur varen kwamen we weer aan in  het restaurant waar we konden drinken 
wat we wilden” 
18 | Het gat in de Violenstraat Margriet Kritisch artikel over de inspraakavond “We blijven er in elk geval bovenop zitten en dit plan van de 
gemeente komt er niet zonder slag of stoot”. 
19 | Kruiswoorpuzzel  
20 | Speelplek Margriet De speelplek aan het eind van de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat: “Met de nieuwe speeltoestellen is het een stuk leuker 
geworden. Het is de bedoeling, dat het ook leuk blijft.” 



21 | De “Werfstraat verlaat de Werfstraat” Frans Clobus  In 1978 kocht Reclassering Groningen het pand Werfstraat 4 voor een speciale 
‘werkeenheid’ die zich richt op probleemjongeren. Door een reorganisatie worden de eenheden centraal gehuisvest en verhuist de werkeenheid 
”Werfstraat” naar de Eendrachtskade. 
22 | Stichting Mamamini Kringloopwinkel die zich inzet voor minima en milieu. 
23 - 24 | Advertenties 
 
 
Speciale Editie 
 
2 | Invoering Parkeer-experiment in de Hortusbuurt. Dick van der Plas  In het kort de belangrijkste punten die bij het parkeer-experiment een 
rol spelen. Er komt een thema middag op Zaterdag 30 oktober . 
 
 
   | Nov. 93 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  
4 - 5 | Parkeer experiment in de Hortusbuurt Dick van der Plas  Alle opmerkingen tijdens de buurtdag zullen worden besproken door de 
projectgroep. Welke auto krijgt géén en welke auto krijgt wél een parkeervergunning? 
6- 7 | Wist u dat...Liesbeth Met o.a.: de Catamaran die naar de woonschepenhaven is verplaatst. 
8 | Advertenties 
9 | Meer bewegen voor ouderen (Nbg) 
10 - 11 | Het Albion complex Coen Bekink, architect  Kritische kantekeningen bij de oplevering van het verbouwde complex. “Mijns inziens is het 
gebouw nu teruggebracht tot een alledaags nietszeggend niveau.” 
12 | Hortusjes Te koop gevraagd: Vierkamer woning. 
   | Recept Pepernoten 
13 | Kleurplaat  
14 -15 | Verslag Buurtmiddag Margriet   
 



 
   | Jan 94 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Politiek forum voor ouderen (Nbg) 
5 | Dubbeltentoonstelling in Gerardus van der Leeuw (Nbg) 
6 | Wist u dat? Met o.a.: Café Lambik nieuw in de buurt. 
7 - 9 | Een blokje om...J.Schokkenbroek, buurtbewoner. De afsluiting van het Noorderplantsoen voor autoverkeer. is een goed besluit geweest. 
Voldoende groen en rust is noodzakelijk voor de leefbaarheid in een stad. Noodleidende middenstanders om het plantsoen worden opgeroepen 
om samen te werken. (een blokje om in creatief denken) 
10 | De Peuterochtend Aankondiging 
11 - 14 | Het Noorderplantsoen aflevering 1 Johan van de Beek Van de gesloopte vestingwerken is nog meer bitter weinig te herkennen, alleen in 
het Noorderplantsoen zijn nog met enige goede wil de wal en de gracht terug te vinden. 
15 | Puzzel 
17 - 19 | SOSA Historisch Dirk-Willem Kronenberg (ingekort door Ieke Zwart) De geschiedenis van het schoolgebouw SOSA( Sector opleidingen 
sociale arbeid) tussen de Noorderkerkstraat en de Violenstraat. 
20 | Kleurplaat 
22 | Bewoners Commissie Centrum Via deze bewoners commissies probeert Gruno haar leden (en huurders) invloed te geven in het wel en 
wee van de vereniging. 
 
 
   | Maart 94 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
   | Tentoonstelling Oorlog en Vrede in Volkenkundig museum Gerardus van Leeuwen 
4 | Bestuursperikelen Margriet Trix, de secretaresse gaat de buurt verlaten. Wie neemt haar plaats in? 



5 | Klaasje Appelman  Margriet Winkeltje in de Kleine Appelstraat 14.  
6 | Ingezonden  I.Brons van der Baan Minder positieve reactie op de afsluiting van het Noorderplantsoen 
7 | Kruiswoordraadsel  
8 - 9 | Parkeer experiment Hortusbuurt Dick van der Plas Verslag vanuit de begeleidingsgroep. Na een moeilijk begin gaat het nu beter. 
10 -11 | Gierzwaluwen Violenhof behouden Jan Doevedans, Henk Poortinga In de oude bebouwing, op de plaats waar het Violenhof gaat komen 
bevinden zich ± 25 nesten van gierzwaluwen. De gemeente ondersteunt het voorstel voor vervangende nestgelegenheid. 
11 | Actie plantsoen autovrij!  Dick van der Plas Verschillende wijken rondom het Noorderplantsoen hebben zich verenigd in het BON 
(Buurtoverleg Noorderplantsoen).  
12 | De Violenhof  Margriet Er gaat nu echt gesloopt worden en na de bouwvak zal met de nieuwbouw worden begonnen. “Het is jammer, vooral 
voor de mensen die er tegenover wonen, dat we niet hebben kunnen bereiken, wat we graag gewild hadden.” 
13 | Café Lambik Eddy Een lange wens wordt vervuld. Een buurtcafé waar óók gegeten kan worden. 
14 | Wist u dat...Liesbeth  
16 | Stichting Welzijn ouderen Fit blijven, uit eten voor ouderen en mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. 
 
 
| Juni 94 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  Margriet, Liesbeth en Ieke 
4 -9 | Het Noorderplantsoen Aflevering 2 Johan van de Beek Van vestingwerken tot wandelplantsoen. I Functieverlies en afbraak van de vesting. 
II De strijd om het eigendom en de inrichting van de grond. III De eerste fase van het plantsoen IV De tweede fase in twee gedeelten en V Het 
engelse landschapspark als voorbeeld.  
10 -11 | Het buurtoverleg Noorderplantsoen (BON) Argumenten voor een autovrij Noorderplantsoen op een rijtje en een uitleg wat het BON 
doet. 
12 | Gevraagd De vaste medewerker de heer Emmelkamp wil na jaren drukken van de buurtkrant graag deze taak aan een andere buurtgenoot of 
buurtgenote overdragen.  
13 | Wist u dat ....Liesbeth  Met o.a.: Grieks eetcafé in voormalige eetcafé ’t Jatje  
14 | Puzzel  



15 | Enquête parkeerexperiment. De parkeerontheffing blijft gratis Dick van der Plas In het onderzoek naar het parkeerexperiment is o.a. 
duidelijk is geworden “dat het aantal’vreemdparkeerders’ drastisch is verminderd”. Voor een ‘belevingsonderzoek’ werd een telefonische 
enquête gehouden. 60 % van de buurtbewoners gaven het parkeer systeem een voldoende. 
17 | Z.t. Kleurplaat  
 
 
  | Okt. 94 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon/ adressen 
3 | Van de redactie  Margriet, Liesbeth en Ieke Door problemen met het drukken verschijnt deze krant “veel later dan de bedoeling was”. 
Bovendien: Er heeft zich nog niemand gemeld om het werk van meneer Emmelkamp over te nemen en als dit zo blijft “dan is dit tevens de 
laatste Kop d’r Veur geweest”. 
4 | Verslag van het uitstapje van de bejaardensoos Violenstraat op 25 juli 
5 | Wist u dat... Liesbeth Met o.a. “De sloop van een deel van het voormalige Guyot complex is begonnen. In de Gezinsbode konden wij zien 
welk gigantisch roodstenen gebouw daar weer gaat verrijzen.” * Er zijn handtekeningenacties geweest tegen de geplande nieuwbouw van de 
R.U.G.. *  Het Bomenpad Folder van 52 verschillende bomen in het Noorderplantsoen 
6 | Advertenties 
7 | Oproep drukker (M/V) “Wij zoeken iemand die 5x per jaar bij drukkerij Delta aan de Praediniussingel de Kop d’r Veur wil drukken. Het 
duurt een dag en het is helemaal niet moeilijk, indien nodig reiken de medewerkers van Delta de helpende hand. 
8 | Peuters op pad Verslag Peuterochtend-uitje naar park Nienoord 
9 | Oproep van de ANBO 
10 - 14 | Het Noorderplantsoen Johan van de Beek De bouwwerken (aflevering 3) “In het Noorderplantsoen staan relatief weinig bouwwerken. 
Van de muren, gewelven,enz. uit de voormalige vestingwerken is niets meer te vinden. Misschien zit er nog wat onder het zand”. In kleine 
hoofdstukjes beschrijft (architect/docent/ buurtbewoner) Johan van de Beek vervolgens de stenen vijver, de muziektempel. het paviljoen, de 
urinoirs en transformatiehuisjes. 
15 | Kleurplaat 
16 | Expositie “Onder de Waringinboom” In Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw 
17 -18 | Themabijeenkomst voor 55-plussers en Uit eten voor ouderen in de stad. Stichting Welzijn ouderen 
19 | Advertenties 



20 | Algemene ledenvergadering Hortusbuurt  Aankondiging  
    | Referendum Noorderplantsoen Ieke De uitslag is bekend: Het Noorderplantsoen blijft autovrij. “Het eerste Groningse referendum haalde 
zelfs de Landelijke pers” 
21 | Puzzel. 
 
|       94 (Liesbeth Meijer special) 
   | Taartwinnares 
   | Tienerwerk (oproep) 
   | Help! Liesbeth Meijer   
 
   | Dec 94 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Van de redactie Er heeft zich nog niemand gemeld als hulp bij het drukken. 
4  - 5 | Verzet tegen bouwplannen RUG Margriet Klasen [i] 
“Een half jaar geleden begon de ellende: De RUG had ineens plannen om te gaan bouwen rond de oude Hortus Botanicus. Al meer dan 20 jaar 
zet deze gruwel regelmatig de kop op. In het nieuwste stedebouwkundig plan moet er gebouwd worden in de Nwe Kijk in ’t Jatstraat en in de 
Gr.Rozenstraat. Er is van alles mis met dit plan: De buurt werd niet betrokken bij de voorbereiding en er werd gesjoemeld met de 
inspraakprocedure. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Er is geen rekening gehouden met het waardevolle groen. Er moet een speel- 
en ontmoetingsplek verdwijnen. De omwonenden verliezen hun privacy en je kunt wel stellen dat de leefbaarheid in de buurt er niet beter op 
wordt. Omdat de inspraak vlak voor de zomervacantie was gepland, kregen we de indruk, dat dit plan er even snel doorgedrukt moest 
worden.Vanuit de Rozenstraat ontstond er een actiegroep “Schaduw over de Hortusbuurt”. Samen met deze groep heeft de buurtvereniging 
verschillende acties op touw gezet. Op de eerste plaats is er met vereende krachten een zeer goed en lijvig bezwaarschrift tot stand gebracht. Ten 
tweede hebben wij op 5 oktober alle raadsfractie uitgenodigd om de situatie ter plekke te bekijken. Wij hebben hen proberen duidelijk te maken 
dat een dergelijke nieuwbouw hier niet mag komen. Na een hapje en een drankje hebben wij de raadsleden de locaties laten zien. Vervolgens 
kreeg wethouder Smink een petitie aangeboden, die door bijna 700 omwonenden was ondertekend. Ook hebben we een droevig lied gezongen, 
waarvan de tekst in dit blad staat afgedrukt. Wat de gevolgen van deze acties zijn is nog moeilijk in te schatten. Het is in ieder geval wel 
duidelijk, dat de zaak vertraagd wordt: De RUG had geweldige haast, de gemeente ging daarin mee, het plan moest zo snel mogelijk naar de 
raadscommissie. Ondertussen is er inmiddels meer dan een half jaar verstreken, de inspraaktermijn is in september al afgerond, maar nog steeds 



is de inspraakrapportage niet klaar. Navraag bij de gemeente leerde ons dat we die dit jaar ook niet meer hoeven te verwachten. naar onze 
mening komt de geloofwaardigheid van de RUG en de dienst RO langzamerhand aardig op de tocht te staan. Voorlopig wachten we even af, wat 
niet betekent dat we het erbij laten zitten. Zodra er weer actie ondernomen moet worden, staan we klaar. DIT PLAN MAG NIET WORDEN 
GEREALISEERD!!!!!!” < 
6 - 7 | De zilte tranen van de treurbeuk RUG protestlied op de melodie van “Ketelbinkie” 
8 | Advertenties 
9 -12 | Het Noorderplantsoen Aflevering 4: De beplanting Johan van de Beek  * Een gewelf in de wal. * De beplanting * Laan beplanting * 
Imitatie van de natuur * Afscherming met struiken * Afwijkende beplanting 
13 | Advertenties 
14 | Kleurplaat 
15 | Het parkeerexperiment in de Hortusbuurt Dick van der Plas  De buurtvereniging heeft de zaak besproken met de buurtbewoners. Iedereen 
bleek voor handhaving van het nieuwe parkeersysteem te zijn. 
16 | Hortusje Te koop: jaargangen van Openbaar Kunstbezit 
    | Oproep: Wie kan iets vertellen over slagerij Thijssen die vroeger in de Nwe Boteringestraat nr 96 zat? 
17 | Puzzel 
18 | Wist u dat... Liesbeth Noorderplantsoen onderwerp in de strip “Jan, Jans en de kinderen” 
 
 
1 | 95 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie Kop d’r veur gaat door Er zijn drukkers gevonden. 
   | Adverteren in Kop d’r Veur  Oproep  
4 - 5 | Perikelen rond het parkeerexperiment Dick van der Plas  Gratis parkeren voor buurtbewoners ter discussie 
6 - 7 | Nog meer perikelen Dick van der Plas Werkgroep parkeren in de schil” wil zich ook bezig houden met de bouw van parkeergarages. “het 
bestuur van de Hortusbuurt heeft over de bouw van deze parkeergarages nog geen standpunt ingenomen. In principe treden we alleen met een 
standpunt naar buiten wanneer we, zoals bij het parkeerexperiment of de bouwplannen van de RUG, zeker weten dat dat standpunt door de 
meerderheid van de bewoners in onze buurt wordt gedeeld. Helaas ontbreken ons op dit moment de financiële middelen (ƒ 14,75 in kas) om over 
dit onderwerp een thema avond te organiseren”  



7 | Bevrijdingsfestival op 5 Mei 
8 – 9 | De toekomst van het Noorderplantsoen (deel 5)  Johan van de Beek  Thema’s voor stadsparken. De levende stad, een aanzet voor 
stadsecologisch beleid. 
10 | De Bakermat Dit activiteitencentrum aan de Werfstraat 2 is een ruimte voor zwangeren en ouders met jonge kinderen. Het is een initiatief 
van de groepspraktijk verloskundigen die op de begane grond is gehuisvest. 
11 | Nieuwbouwplannen RUG  Margriet  Op de raadscommissie vergadering VROM van 16 februari j.l. hadden de omwonenden en de 
buurtvereniging zich goed voorbereid. Er zaten 80 mensen op de publieke tribune. De treurbeuk en de zomereik moeten worden gespaard. Er is 
veel kritiek op de gang van zaken. 
12 | Politie Nieuw: lokale zorg: Wijkbureau Noord krijgt vier coördinatoren op het gebied van overlast, verpaupering, drugs, vernielingen enz. 
13 | Wist u dat  Liesbeth Met o.a.: “De Rijksuniversiteit wat betreft haar uitbreidingsplannen in onze buurt de steun krijgt van B en W (zie 
Nieuwsblad van 11-2) maar bedenk: De inspraakronde moet nog beginnen en de raadscommissie en vervolgens de Gemeenteraad moeten nog 
een oordeel geven. Dus de Kop in het Nieuwsblad is wat misleidend; de uitbreiding is er nog niet door”  
14 | Puzzel 
15 - 16 | Advertenties 
 
 
  | Mei 95 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie Margriet, Liesbeth en Ieke 
4 - 7 | Bevrijdingsfestival in Noorderplantsoen Thema is gelijkheid. Kinderprogramma 
8 | Wijkschouw Margriet Klasen Een wandeltocht door de buurt met het bestuur van de Buurtvereniging Stadsdeelcoördinatie, Wijkbeheer, 
Milieudiens, Milieuinspectie, Politie en Huismeesters. 
9 | Hoe het ook kan... Margriet Klasen Speelplek aan de Grote Rozenstraat wordt onder handen genomen door buurtbewoners. Wijkbeheer helpt 
mee. 
10 | Goedemorgen, Nederland Theater te water in de Noorderhaven 
    | Expositie Indonesia Merdeka 1945 - 1995 . In Volkenkundig museum 
11 | Kleurplaat 
12 | Parkeersysteem in de Hortusbuurt wordt definitief Dick van der Plas Het systeem wordt definitief ingevoerd en is voor bewoners gratis. 



13 | Het Noorderplantsoen Margriet Klasen 
14 | Wist u dat... Liesbeth Met o.a.: Nieuw in de buurt “De Kleine Moghul” 
15 | Puzzel 
16 | Advertenties 
17 | Vervolg Nieuwbouwplannen RUG: Helaas, helaas.. Margriet Klasen De RUG mag bouwplannen gaan ontwikkelen volgens een 
meerderheid in de gemeenteraad. Wel is de Gemeente (Door een motie van Groen Links) verplicht een overleg te starten tussen RUG en buurt. 
Het buurtbestuur en het actiecomité “Schaduw” nemen deel aan dat overleg maar blijven niet met de handen over elkaar zitten als dit overleg iets 
oplevert wat indruist “tegen onze ideeën over de buurt”. Namens het buurtbestuur nemen aan het overleg deel Ans Verdonk en Margriet Klasen 
en namens het actiecomité “Schaduw”, Gert Jan Groenendaal en Fred Luider. “Voorlopig houden we vast aan het behouden en verbeteren van 
het monumentale en historische groen op deze lokatie.”  
18 | Vleermuisonderzoek in Groningen  
19  - 20 | Advertenties  
 
 
   | Juni 95 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
  | Van de redactie  Liesbeth, Ieke en Margriet “Deze Kop d’r Veur wordt bijna geheel gevuld met bijdragen van Margriet, u weet wel, zij is 
voorzitster van ons buurtbestuur” 
4 | Vijfde Noorderzon in Noorderplantsoen Diederik van der Meide Grootschaliger van opzet wordt Noorderzon beslist niet, eerder gezelliger en 
meer intiem van karakter. Er wordt serieus geluisterd naar klachten en suggesties uit de buurt: Noorderzon hecht aan een prettige 
verstandhouding met de buurtbewoners.  
* Onderdak gevraagd  (voor artiesten) 
5 | Rectivicatie !!!!!! Grote Rozenstraat moet zijn Appelstraat (zie vorig nummer) 
6 - 7 | Het Noorderplantsoen Margriet Klasen De plangroep Noorderplantsoen waarin ook omwonenden deelnemen heeft een programma met 
eisen opgesteld. Waarschijnlijk in december neemt de Gemeenteraad een definitief besluit over de toekomst van het Noorderplantsoen. 
8 | Advertenties 
9 | Kleurplaat 



10 | Het Wijkplatvorm Margriet Klasen In het kader van de herstructurering van het sociaal en cultureel werk heeft de Gemeente de nieuwe 
organisatie “wijkplatvorm” bedacht.  
11 - 12 | Vervolg Nieuwbouwplannen RuG Margriet Klasen Er is het afgelopen jaar veel werk verzet door de actievoerders. “Zoals eerder 
vermeld zijn we in overleg gegaan met de Universiteit. Helaas moeten we constateren dat het allemaal wat tegen valt.” De door de buurt 
ingebrachte architect Abel Cahen uit Amsterdam was niet beschikbaar op korte termijn. Andere architecten worden niet meer gezocht door de 
RuG. Een delegatie reist af naar Maastricht en Luik om kennis te maken met het werk van architectenburo Van den Hoven uit Luik.(dat op 
voorstel van de Gemeente was ingebracht). 
13 | Advertentie  
14 | Wist u dat.. Liesbeth Met o.a.: Kamerbemiddelingsbureau vestigt zich in de Nwe Boteringestraat. 
15 | Alweer nieuwbouw in de buurt?!  Margriet Klasen Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de panden van de voormalige Klaas de 
Vriezeschool aan de Boteringesingel nr 15. Gedacht wordt aan appartementen met een maximale bouwhoogte van 5 woonlagen. 
16 | De wijkschouw Margriet Klasen  Een korte terugblik. 
17 | Band van buurtgenoot Roy Gullane wint Indy-Award!!! De tiende CD Capernaum van de Tannahill Weavers is uit geroepen tot de beste 
in de catagorie “Best Celtic and Britisch record”. 
18 | Kruiswoordpuzzel 
19 – 20 | Advertenties 
 
 
   | Sept. 95 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 - 6 | Preventie of slachtoffer Theo van der Laan Overlast en inbraken in de buurt en wat bewoners zelf kunnen doen. 
7 | Nieuwbouw RuG Margriet Klasen Op 18 juli is er een gesprek geweest tussen buurt, afdeling Bouwzaken van de RUG en de architecten 
Vanden Hoven en de Wispelaere. Oplossingen van de architecten (zoals het zichtbaar blijven van de treurbeuk vanaf de Nwe Kijk in ’t Jatstraat) 
vallen in goede aarde van de actievoerders. 
8 - 9 | Wijkteam Binnenstad van de stichting WING Het wijkteam Binnenstad e.o. H.W. Mesdagstraat 72a, houdt open huis. Spreekuren 
stichting WING, wijkteam Binnenstad (Oranjewijk/Hortusbuurt, Binnenstad en Schilderswijk) 
11 | Peuterochtend Aankondiging 



12 | Kleurplaat: Mickey Mouse doet Pluto in bad. 
13 | Buurtavond Margriet Klasen Aankondiging “De Hortusbuurt is een fijne buurt om in te wonen en dat willen we graag zo houden! Helaas 
komen de laatste tijd meer en meer klachten over vandalisme, inbraken, drugsoverlast en andere zaken, die we liever niet zien”. Daarom 
organiseert het bestuur van de Buurtvereniging een thema avond over de sociale veiligheid in de buurt. 
14 | Advertenties 
15 | Wist u dat .. met o.a.: Roy Gullane met band op tournee door de Verenigde Staten en Henk Bodewes wordt beste trainer van het noordelijk 
amateurvoetbal genoemd (Gezinsbode 29-8) 
16 | De wereld van Papyrus Expositie in Volkenkundigmuseum 
17 | Puzzel  
18 | Grofvuil Het inzamelen gaat vanaf 1 october op afroep 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Nov. 95 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 - 5 | Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (Nbg) 
6 | Verslag Buurtavond Sociale Veiligheid Liesbeth Meijer Groeiend aantal inbraken: 83 in 1993, 89 in 1994 per jaar. Dhr . Runhardt van het 
bureau aan de Korreweg geeft voorlichting over preventieve maatregelen. Het tweede deel van de avond gaat over drugsoverlast. “Met namen de 
straten in de buurt van het Guyotplein, de Violenstraat, de Zuiderkerkstraat en de Kleine Kruisstraat worden regelmatig geconfronteerd met de 
uitwassen die de handel in harddrugs met zich mee brengt”. 
8 - 9 | Kijk op Oud-Groningen Kees van der Hoef De Hortustuin-geschiedenis in het kort.”De Hortus was een geliefd uitstapje voor de stadjers. 
Vooral op donderdagmiddag, want dan was de toegang gratis”. Verder: De wallen, de straatnamen, de boomgaarden en touwslagers en kinderen 
van 5 jaar die 75 cent in de week verdienden. 
10 | Wist u dat.... Liesbeth  Met o.a.: De bouw van de Rechtbank is in volle gang 
11 | Advertenties  
12 | Vervolg Nieuwbouwplannen RUG  Het Nieuwsblad en de Gezinsbode hebben een foto gepresenteerd van de maquette. 



    | Fietsverkeer op de stoep Margriet Ouderen hebben last van fietsers die even snel bij een oprit  de stoep oprijden (om de plaats van 
bestemming te bereiken) 
13 | Puzzel 
14 | Kleurplaat  
15 - 16 | Advertenties 
 
 
   | feb.96 
 
V | afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  
4 | Parkeergarage onder de Ossemarkt Dick van der Plas Plannen voor een ondergrondse cirkelvormige parkeergarage voor 400 auto’s.  
  | Onrust in de schil mbt parkeren Als het parkeersysteem overal in de zg schilwijken wordt toegepast gaan de bewoners (incl Hortusbuurt) 
ongeveer een tientje per maand betalen. “Vertegenwoordigers van de verschillende buurten, waaronder de Hortusbuurt, hebben al aangekondigd 
hier niet mee akkoord te gaan, omdat het parkeersysteem altijd is ‘verkocht’ als een systeem waarbij de bewoners niet of nauwelijks hoefden te 
betalen”. De besprekingen tussen de betrokken buurten en de gemeente is in een impasse geraakt. 
5 - 6 | Nieuws uit de buurt Ank Verdonk (Van het actiecomité Schaduw Hortusbuurt) Het ontwerp van architect Vandenhove voor de bouwplannen 
van de RUG voldoet niet aan het stedebouwkundig plan van de gemeente en past ook niet in de stedebouwkundige visie van de dienst 
Ruimtelijke Ordening van de Gemeente. De verwachting is dat de Gemeente het stedebouwkundig plan gaat wijzigen. Voor de buurt betekent dit 
dat organisaties en individuele bewoners opnieuw de kans krijgen om hun stem te laten horen richting pers, richting politiek. 
7 | Advertenties 
8 -9 | Kijk op oud-Groningen, de Hortusbuurt Kees Verhoef Touwslagers in de buurt. In ± 1863 verdwijnen er veel lijnbanen en komen er 
nieuwe woningen bij. In 1938 zijn bijna alle woningen in de Violetsteeg gesloopt. In de oorlog gebruikten de duitsers het gebied als schietterrein. 
10  - 13 | Ontbreken 
14 | Puzzel  
15 | Piggelmee Peuterspeelzaal (Nbg) 
    | De Bakermat Overzicht van de activiteiten 
16 | Voorjaarsmarkt en Hobbybeurs Aankondiging 22 maart in de Ebbingepoort  



17 | In memoriam Coen Bekink Ank Verdonk  Op 3 februari overleed geheel onverwacht prominent buurtbewoner en bekend architect Coen 
Bekink op 73 jarige leeftijd. Hij voelde zich o.a. betrokken bij de plannen rondom de RUG en maakte de buurt wegwijs in de wereld van de 
architectuur. 
18 | Hallo ! Oproep Speelochtend voor kleuters  
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | April 96 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Laatste nieuws RUG-nieuwbouw Margriet Klasen Het laatste gesprek tussen RUG, Gemeente en buurt “heeft eigenlijk niet veel opgeleverd”. 
De Universiteit gaat de firma Oranjewoud opdracht geven tot een inventarisatie van de beplanting in de Hortustuin. Er is in het plan van de de 
architect geen goede parkeervoorziening opgenomen. Gemeente en Universiteit gaan hierover samen in beraad.  
5 | Puzzel 
6 | Voor ouderen die zelfstandig wonen en meer contact met anderen willen (Nbg) 
7 | Nieuwbouw Boteringesingel Margriet Klasen Het ligt in de bedoeling dat het pand nr 15 (op de hoek van de Nieuwe Boteringestraat) gesloopt 
gaat worden en het gebouw op nr 14 zal worden overgedragen aan de Hanzehogeschool. een inspraak avond is gepland op 14 mei. 
8 | Van katrol tot kunstwerk Tentoonstelling in het volkenkundig museum. 
8 - 9 | De wijkschouw Margriet Klasen  Onder de titel “De verzorgde stad” ontwikkelt de gemeente een nieuwe visie op het beheer en onderhoud 
van de stad. 
10 - 11 | CIBOGA Margriet Klasen  De Gemeente wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij de planontwikkeling. Er wordt een bewonerspanel 
opgericht die slecht functioneert. Een boos artikel in de krant van de Korrewegwijk gevolgd door de plaatselijke pers resulteerde in een gesprek 
met wethouder Smink. 
12 | Advertenties  
13 | Parkeergarage onder de Ossenmarkt Margriet Klasen  Op 13 maart vond er een inspraakavond plaats. 40 aanwezigen uit de buurt konden 
na de uitleg van ambtenaren vragen stellen. Veel vragen over de toename van het verkeer. Het idee om de auto’s af te voeren via de Marktstraat 
stuitte op bezwaren bij de omwonenden. 
14 | Wist u dat ...Liesbeth  Met o.a.: Nieuw zaakje met tweedehands elpees in de Nieuwe Boteringestraat. 



15 - 16 | Advertenties 
 
 
   | Juni 96 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redaktie 
   | Gevraagd: gastouders (Nbg) 
4 - 7 | De wijkschouw Margriet Klasen Op zaterdag 11 mei is de jaarlijkse wijkschouw gehouden (met veel toeters en bellen is dit in de 
plaatselijke kranten aangekondigd.) De opkomst uit de buurt was groot, 18 mensen. De ambtenaren en mensen uit de politiek lieten “het massaal 
afweten”. Verder waren aanwezig: de wijkbeheerder Harry Houtman, opbouwwerker Theo de Groot (die een uitvoerig verslag schreven), de 
politie en een vertegenwoordiger van de Huismeesters. De wandeling ging langs: De Violenstraat (trottoirs onveilig), Nw Ebbingestraat 
(uitstallingsborden), Nw Kerkhof (drugsoverlast), Guyotplein (slecht onderhouden groen), Nw Kijk in’t Jatstraat (verkeersremmers vormen een 
gevaar voor de fietsers), Grote Leliestraat (speelplek verouderd), Grote Rozenstraat (speelobject verouderd), Noorderbinnensingel (combinatie 
speelplek en basketbalveld wordt als ongelukkig ervaren, Grote Kruisstraat (Het trottoir bij nr 3 is verzakt) en Nwe Boteringestraat (zwerfvuil). “ 
Tenslotte willen wij de bewoners van onze wijk, die hun voorgevel hebben verfraaid met beplanting wijzen op het volgende: Sommige 
beplanting, met name de vuurdoorn is ronduit gevaarlijk, wanneer je geen problemen met je ogen heb, is een tak met scherpe doornen al erg 
vervelend. Voor de slechtzienden is het een regelrechte ramp. een dringend verzoek dan ook van onze kant: Zorg dat de beplanting binnen de 
perken blijft en geen overlast veroorzaakt voor voetgangers!”  
8 | Puzzel 
9 | Oppas gevraagd (bij Dick van der Plas en Ieke Zwart)  
   | Wist u dat Liesbeth ...met o.a. Hans Dagelet heeft alweer een prijs gewonnen bij het linoleumleggen. 
10 -11 | Fit blijven als je ouder wordt!  Volksdansen (In buurtcentrum Oranjewijk) gymnastiek(in huize Bethel in de Bergstraat) en yoga (in de 
Ebbingepoort). 
11 | Auto delen (advertentie/ oproep) 
12 - 14 | Wijkplatvorm Hortusbuurt/Oranjewijk Margriet Klasen, voorz. wijkplatform  “Sinds de herstructuering van het sociaal-cultureel werk is 
het de bedoeling dat de vrijwilligersorganisaties, verenigd in het wijkplatform een werkplan gaan opstellen over de verdeling opbouw-, ouderen- 
en jongerenwerk.” Inventarisatie van alle werkzaamheden van WING.  
15 | De verre oorlog en zijn gevolgen 1942 - 1949  Tentoonstelling in Volkenkundig museum. 



16 | Advertenties 
17 - 18 | Telefooncirkel voor ouderen (Nbg) 
   | Nieuwbouw RuG “Momenteel gebeurd er helemaal niets, dus we kunnen rustig op vacantie gaan.” 
19 - 20 | Advertenties 
 
    | sept oct ontbreekt 
 
   | Dec. 96 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 – 5 | Wijkgerichte Aanpak Drugsoverlast De overlast heeft zich verplaatst van het Guyotplein naar het Noorderplantsoen. De politie gaf te 
kennen dat dit probleem haar nadrukkelijke aandacht heeft. Het is van belang dat buurtbewoners die overlast ervaren, het Meldpunt 
Drugsoverlast bellen. 
6 | Oproep voor het Hortusbuurtfeest 
7 | Advertenties 
8 | Dramatische ontwikkeling nieuwbouw RuG  Margriet Klasen  Op het meest westelijke deel van de Hortustuin wil men een tijdelijke 
parkeerplaats aanleggen. Er volgt een inspraakavond. 
9 | Tekening: Boom en vogel 
10 - 11 | Poëzie uit de Noorderplantsoenwijk Dick van der Plas  Recensie van de gedichtenbundel “Een lage stem” van Jan van den Berg  
(’Prominent vrijwilliger uit de Noorderplantsoenbuurt’). Pasen (Gedicht van Jan van den Berg). Tot slot worden lezers aangemoedigd om hun 
pennevruchten naar de redactie te sturen. 
12 | Vrijwilligers gezocht Kop d’r veur zoekt vrijwilligers om de krant te helpen drukken. 
13 | Buurtavond Margriet Klasen  Aankondiging buurtavond/algemene leden vergadering op 18 dec. in de Violenstraat. 
14 | Harde actie in de schil Dick van der Plas Wethouder J.Pieters-Stam laat niets van zich horen nadat diverse buurten hebben aangekondigd niet 
akkoord te gaan met de kosten (ƒ10.- per maand) voor de bewoners bij het nieuwe parkeer systeem  
15 | Kleurplaat 
16 | Wist u dat.. Liesbeth Met o.a. “Feestelijke opening van de Ebbingestraat” 
17 | Advertenties 



18 | Puzzel 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Feb. 97 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Nieuwbouw RuG  Margriet Klasen “Op 10 december is er een inspraakavond geweest over het nieuwe stedenbouwkundig plan van de RuG, 
waarbij ca 60 buurtbewoners aanwezig waren. De geplande parkeervoorziening in de Hortustuin riep uiteraard veel ongenoegen op. Wethouder 
Smink had hiervoor wel begrip en deed een aantal toezeggingen en er is op de avond dan ook een aantal afspraken gemaakt” Er worden 
desondanks veel bezwaarschriften ingediend. De Buurtorganisatie en het actiecomité gaan, wanneer het plan in de Raadscommissie behandeld 
wordt, de politiek overtuigen dat het plan, zoals dat nu is gepresenteerd, niet deugt.  
5 | Bouwplannen Boteringesingel Margriet Klasen  De bouwplannen zoals die werden geschetst door architect Cees Nagelkerke kunnen niet 
worden gerealiseerd omdat de kosten te hoog worden. Een nieuw plan wordt gemaakt en misschien wordt er hoger gebouwd dan gepland. Er 
volgt ook een nieuwe inspraakronde. 
6 | Advertenties 
7 | Wist u dat.. Liesbeth Met o.a.: Beide ingangen van het Noorderplantsoen krijgen heuse kiosken. 
8 | Vijf Hortus haiku’s  Gedichten 
9 | Hortusbuurtfeest Aankondiging  Gezellig feest voor oud en jong op 22 februari in de Violenstraat 2. 
10 - 11 | Verslag soos in de Violenstraat  H. Grasmeyer Koffie met groninger koek, het uitwisselen van nieuwtjes, biljarten, rummicuppen, een 
uitstapje naar winkelcentrum Paddepoel, kerstfeest en oudjaarsfeest. 
12 - 13 | Algemene ledenvergadering Hortusbuurt. Dick van der Plas Verslag. Aan bod komen: Drugsoverlast, Nieuwbouw RuG, Parkeren in de 
schil, herinrichting Noorderplantsoen, Wijkbeheer, ouderenwerk, jongerenwerk, peuterochtend en wijkplatform. 
14 | Harde actie in de schil II  Dick van der Plas  “Op 13 februari zal de verantwoo0rdelijke wethouder mevrouw Pieters-Stam een nieuw voorstel 
voor de financiering aan de werkgroep presenteren.” 
15 | Advertenties 
16 - 17 | Gymnastiek voor ouderen (55 jaar en ouder) Truus Kramer Vrijdagochtend in de benedenzaal van de “Ebbingepoort”. 
18 | Puzzel  



19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | April 97 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Redactioeel Opnieuw een oproep aan mensen die willen helpen Kop d’r Veur te drukken. 
4 | De bereikbare stad leefbaar Dick van der Plas Tijdens de inspraakavond van 11 maart en de raadscommissievergadering van 9 april worden 
veel kritische geluiden gehoord: Er worden teveel parkeergarages gebouwd en teveel doorgaande routes naar het centrum aangelegd. Door het 
autoluw maken van het centrum moeten de omliggende wijken het verkeer opvangen “met alle gevolgen vandien.” De plannen voor verbetering 
van het openbaar vervoer zijn vaag en niet financiëel onderbouwd. 
5 | Advertenties 
6 | Het Noorderplantsoen Margriet Klasen De gemeente heeft ervoor gekozen het park weer terug te brengen naar de oorspronkelijke aanleg: een 
park in de Engelse landschapsstijl. De parkcommissie heeft ingestemd met de plannen en tevens een advies uitgebracht om grootschalige 
evenementen (zoals het bevrijdingsfestival) hier niet meer te laten plaatsvinden. 
  | Herinrichting Guyotplein Dick van der Plas  Het plein krijgt een parkachtig karakter, het basketbalveldje verdwijnt en het monument wordt in 
zijn oude luister hersteld. Er volgt een inspraakronde. 
8 | De wijkschouw Aankondiging Jaarlijks terugkerende  
9 | Foto Buurtfeest 
10 - 11 | Wijkbezoek wethouders  Margriet Klasen Verslag Werkbezoek van de wethouders Paas, Bruinsma en Smink. Tijdens het wandelen 
komen diverse aandachtspunten aan bod: het Guyotplein, “De oude Ambachtsschool aan het begin van de Kijk in’t Jatstraat, De parkeerplaats 
achter Hendrick de Cock  (biedt, volgens wethouder Smink, genoeg mogelijkheden voor nieuwe parkeer plaatsen), De RijksHBS. Tot slot een 
hapje en drankje in de Kleine Moghul. “Wethouder Smink zei dat er in de Hortusbuurt de laatste jaren veel nieuwbouw is gerealiseerd, waarbij 
af en toe pittige discussies met de buurt hebben plaats gevonden. Onze reactie daarop is dat er in de toekomst ook nog discussies zullen volgen.” 
12 | Puzzel  
13 | De perikelen rond lijn 5  Margriet Klasen De buurten rond het Noorderplantsoen hebben gezamenlijk actie ondernomen tegen de route 
wijziging van lijn 5. 
14 | Oproep  Margriet Klasen Het bestuur kan versterking gebruiken. Gevraagd worden enthousiaste mensen die enige uren in de week zitting 
willen nemen in het bestuur “en op die manier willen bijdragen aan een betere leefomgeving”. 



15 | Kwijtschelding aanvragen? het kan nog steeds! (Nbg)  
16 | Advertenties  
17 | Wist u dat ...  Met o.a. De nieuwe zaak “Copy Corner” geopend op de hoek Nieuwe Boteringestraat- Violenstraat. 
18 | Parkeren in de schil Dick van der Plas  De werkgroep Parkeren in de schil heeft een tegennota geschreven waarin aangetoond wordt dat de 
bewoners niets hoeven te betalen. Opnieuw wordt de zaak door een onafhankelijk bureau doorgerekend. 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Juni 97 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Nieuwbouw RuG Margriet Klasen  “Op 4 juni werd het aangepaste stedenbouwkundig plan in de raadscommissie besproken. een aantal leden 
van het actiecomité Schaduw en het bestuur van de bewonersorganisatie kreeg daarbij de gelegenheid hun bezwaren nader toe te lichten. De 
RuG heeft wél een inventarisatie laten maken van de monumentale bomen maar weigert de “unieke stinzenflora” in kaart te brengen. Het plan 
voor nieuwe parkeerplaatsen in de tuin is definitief van de baan. 
5 | Advertenties 
6 | Dienstregeling GVB (lijn 2 en 5 ) Margriet Klasen Tijdens het verplaatsen van de haltes in de Boteringestraat maakte de aannemer gebruik 
van een tekening van een jaar geleden en maakte daardoor de halte nog breder dan hij al was. Omwonenden probeerden tevergeefs de aannemer 
op andere gedachten te brengen. Pas nadat de dienst RO hierover geïnformeerd werd, kon de fout worden hersteld. 
“De strijd om lijn 5 hebben we verloren.”  Er komt nu een zg servicebus die vanaf september gaat rijden.  “ In huize Bethel in de Bergstraat zijn 
nu al een paar activiteiten gestopt, omdat ouderen die hieraan meededen geen vervoer meer hebben. Het is niet aanvaardbaar dat de Gemeente dit 
heeft laten gebeuren! 
8 | Kleurplaat 
9 - 11 | Een wandeling door het Noorderplantsoen Jannie Visscher  Stadsecoloog Wout Veldstra vertelt over de plannen om het plantsoen op te 
knappen 
12 - 13 | Parkeren in de schil.  Dick van der Plas Na een hooglopende ruzie van de werkgroep ‘Parkeren in de schil’ met de Gemeente volgt er op 
4 juni een overleg Er komt meer duidelijkheid in de cijferbrij, met name bij de opbrengsten van de bekeuringen (die gaat voor een groot deel 
naar het rijk). 



14 | Foto Noorderplantsoen beter bekeken 
15 | Advertenties 
16 | Advertentie 
17 | Wist u dat.. Liesbeth Meijer Met o.a.: De oude Rijks H.B.S. is te koop 
18 | Puzzel 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Sept. 97 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  
4 | Nieuwbouw RUG, laatste nieuws  Margriet Klasen  Het overleg tussen buurt en RuG verloopt niet naar wens van de bewonersdelegatie. De 
RuG heeft geen deugdelijke inventarisatie van de tuin gemaakt. Wel heeft de RuG aan de architect de opdracht gegeven een definitief ontwerp te 
maken en paralel daaraan de opdracht aan groenbedrijf Oranjewoud voor herinrichting en beheer van de tuin. “We houden ons hart vast” 
6 - 7 | Verslag buurtschouw Hortusbuurt 13 mei  1997 Margriet Klasen Buurtbewoners en ambtenaren bespreken tijdens een jaarlijkse 
wandeling een aantal knelpunten: De algemene toestand van de trottoirs is “bedroevend”. De gevelbeplanting zorgt voor diverse problemen, 
gevaarlijk soms. En er wordt in het algemeen slecht geveegd. Bij de achteringang van de  Violenhof is de bestrating bij de inrit zeer slecht. Na 
de oplevering van de nieuwe rechtbank aan het Guyotplein volgt de herinrichting. De drugproblematiek blijft om aandacht vragen. In de 
Noorderhaven brengt de verbouwing van het Engelandpakhuis de nodige problemen met zich mee. De Kleine Leliestraat en de Nieuwe Kijk in 
’t Jatstraat worden na het gereedkomen van de rechtbank aangepakt. De Grote Rozenstraat heeft nog steeds last van wild geparkeerde fietsen. 
Bij de speelplek Nwe Kijk in’t Jatstraat / Noorderplantsoen wordt de combinatie van het basketbalveldje met een speelplek voor kleintjes als 
ongelukkig ervaren. Omwonenden worden opgeroepen ideëen te leveren. Op het kruispunt Nwe Boteringestr./ Kl. Kruisstraat gaan de trottoirs 
in zeer snel tempo achteruit. De papierbak op het kruispunt Kruisstraat/Nwe Kijk in ’t Jatstraat “blijft een bron van ergenis”   
“Alle problemen kunnen niet worden opgelost. Het is van belang dat u vervelende zaken blijft melden. Wij zullen die dan in de reguliere 
overleggen met de Gemeente aankaarten. U kunt daarvoor één van de bestuursleden bellen.” 
8 - 9 | Ontwikkelingen rond het Guyotplein Dick van der Plas  De politie gaat een overlastteam inzetten Bij de herinrichting van het plein wil de 
Gemeente een parkachtige setting, met bankjes en een hoge heg. De bewoners zijn bang dat de junks en daklozen zich daar “opperbest weten te 
vermaken”. Binnenkort beslist de raad over de plannen. 



10 – 11 | Noorderplantsoen op de schop Marc van der Zwet  Aankondiging  Lezing over de geschiedenis en herinrichting van het 
Noorderplantsoen in de blauwe zaal van de Oosterpoort door ontwerper/projectleider van der Zwet van bureau Copijn. 
12 | Advertenties 
13 | Puzzel  
14 - 15 | Banen voor werkzoekenden 40+ers als hulp in de huishouding (Nbg) 
16 | Advertenties 
17 | Afscheid van Janny van Ditmarsch Margriet  “Rond 1990 ging het niet goed met wat toen nog de Buurtgroep Hortus heette. Er was bijna 
niemand meer die de buurtvereniging in stand kon houden. Wanneer er geen buurtvereniging of bewonersorganisatie is, dreigt alles uit elkaar te 
vallen, er komt geen subsidie meer van de gemeente om nog iets te organiseren en ook de wijkkrant loopt gevaar. Gelukkig waren er een paar 
mensen in de Hortusbuurt, die de ernst van de situatie inzagen en die een nieuw bestuur hebben gevormd. Sinds maart 1990 maakte Janny als 
penningmeester deel uit van het bestuur.” 
18 | Wist u dat ...Liesbeth  Met o.a.: Het Kijk in’t Jathuis heeft weer een nieuwe bestemming nl. “Centrum voor oude muziek en dans” 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
  | Dec. 97 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Wist u dat... Met o.a.: Ieke en Dick gaan de buurt verlaten en in een boerdrijtje in Friesland wonen 
5 | Kruiswoordpuzzel  
6 - 7 | Parkeren in de schil: slot Dick van der Plas  Met het raadsbesluit van 19 november over het invoeren van het betaald ‘parkeren in de schil’ 
houdt de gelijknamige werkgroep op te bestaan. Bewoners met een auto gaan voorlopig ƒ80,- per jaar betalen en er komt een gratis 
bezoekerspas. 
   | Oproep  Nieuw redactielid gevraagd 
8 | Avondschouw Verslag van de op 18 november gehouden avondschouw.”Er mankeerde nogal wat aan de verlichting met name in de 
Leliestraat en de Rozenstraat.” 
9 -10 | Ontbreken 
11 | Activiteiten voor 50+ers in de buurt 



   | Suriname Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum. Toegang gratis 
12 | Uitnodiging Thema avond Hortusbuurtop 11 dec. in “de Bonte Koe” met gastsprekers van politie en Open Hof 
13 | Het wijkplatform 
14 - 16 | Advertenties 
 
 
  | Jan. 98 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 | Stedelijke Stuurgroep Vrijwillige Thuishulp (Nbg) 
5 | Assentamento: De goden vriendelijk verzocht Aankondiging Tentoonstelling in Volkenkundig Museum. 
6 - 7 | Peuterspeelzaal De Kleine Pinksterbloem (Nbg) 
8 | Afscheid van de Hortusbuurt en Kop d’r Veur Ieke Zwart  “ Ik woon sinds 1979 in de Hortusbuurt: begonnen als studente en de Zoutstraat, 
daarna de Nwe Boteringestraat en toen met Dick samen in de Violenstraat waar Dieuwke geboren is, en tot slot in de Nwe Kijk in’t Jatstraat 
waar Ids geboren is” 
  | Oudfriese winterpot recept 
9 - 10 | Ontbreken 
11 -12 | Informatie over kwijtschelding van vier belastingen (Nbg) 
13 | Afscheid Harry Spanjer Margriet Klasen Dankwoord voor Harry die zich meer dan 5 jaar heeft ingezet voor het bestuur. 
14 | Kleurplaat 
15 | Het Noorderplantsoen Margriet Klasen Er zijn klachten over de (gele) paden en de verlichting. 
16 | Een impressie van een buurtavond Ank Verdonk Verslag van een avond met een twintigtal bewoners over de drugsoverlast. De oplossingen 
liggen niet voor het oprapen volgens pastor Gerard ter Beek van de Open Hof. Jan Visser van de dienst OSW licht de integrale aanpak van de 
Gemeente toe.  
17 | Puzzel 
18 | Wist u dat...Met o.a.: Er verschijnen nieuwe reclame zuilen her en der op straat o.a. in de Ebbingestraat.  
19 - 20 | Advertenties 
 



 
   | April 98  
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie 
4 - 5 | Margriet , de koningin van de Hortusbuurt Ank Verdonk. {I}  
Velen van u zullen het gehoord hebben, ‘onze’ Margriet, de voorzitter van de bewonersorganisatie Hortusbuurt, gaat ons verlaten. Niet dat ze de 
buurt uit gaat, maar sommige functies zijn nu eenmaal niet te combineren. Margriet wordt raadslid, ze stond nummer 12 op de PvdA lijst, 
gelukkig voor haar, jammer voor ons: de PvdA heeft het goed gedaan bij de verkiezingen. 
Meerdere keren heb ik van verschillende mensen gehoord hoe belangrijk zij is geweest voor de buurt. Op het moment dat de buurtorganisatie 
behoorlijk in het slop zat, stapte Margriet het café op de hoek binnen, in verwachting een flink aantal bewoners te treffen. Helaas, zij was één 
van de weinigen en dacht even dat ze zich vergist had. Wie ze daar wel trof, was de buurtopbouwwerker!  Zijn stimulerende persoonlijkheid 
zorgde er uiteindelijk voor dat Margriet de kar ging trekken: ze werd voorzitter van het buurtcomité. Gelukkig heeft zij veel vrienden en 
kennissen en zo breidde het bestuur zich weldra uit. Ze haalde een echte secretaresse erbij, de penningen bleven in goede handen en samen met 
Harry, die echt alles van de buurt weet, bezocht ze alle mogelijke vergaderingen waar het wel en wee van de buurt ter sprake kwam. De 
werkzaamheden breidden zich steeds verder uit, op allerlei fronten, van gezellig knippen en plakken voor de buurtkrant tot overleg met de 
Gemeente. Margriet is zeker geen onbekende in ambtelijk en politiek Groningen! 
Wat Margriet zo speciaal maakt, is de ongedwongen manier waarop zij de boel organiseert. een vergadering zonder koekjes en nazit heb ik jaren 
niet meegemaakt. Ook al was het zo af en toe taaie kost en konden de stapels ingekomen stukken ons niet altijd boeien, toch waren het gezellige 
avonden. We zagen het al een tijdje aankomen: Margriet breidde haar netwerk steeds verder uit, werd voorzitter van het wijkplatform, werd 
gevraagd voor de parkcommissie en was betrokken bij allerlei wijkoverstijgende zaken. Kortom: ze groeide de wijk uit! Terecht Margriet, dat je 
na zoveel jaren minstens twintig uur onbetaalde arbeid per week, nu een bezoldigd politica wordt! Wij van de Hortusbuurt zien voor jou een 
glanzende carriere in de politiek weggelegd. Wij wensen je heel veel succes in je werk: jouw glans zal altijd een beetje op de Hortusbuurt 
schijnen! 
6 | 15 mei Buurtschouw Aankondiging “Wijkbewoners, die iets te melden hebben dat bij de buurtschouw kan worden behandeld (dit hoeft niet 
“groots” te zijn; een zaak als b.v. een gat in de stoep is ook van belang) kunnen dit opgeven bij de secretaris van de bewonersorganisatie: Rutger 
Lebbink, Kleine Appelstraat.” 
7 | Advertenties 



8 - 9 | Weggaan en toch blijven......Margriet Klasen  Afscheidswoord en terugblik. “Het eerste jaar was moeilijk, ik wist vrijwel niets van het werk 
van een bewonersorganisatie. Gelukkig doe je zoiets niet alleen, we hadden een opbouwwerker, Theo de Groot, die het bestuur ondersteunde. 
Niet alleen met zijn inhoudelijke kennis, maar ook op de momenten dat ik het soms niet meer zag zitten, wist hij mij altijd een hart onder de riem 
te steken.” 
10 - 11 | De nieuwe bestuursleden Zij stellen zich voor (met foto): Latzi Fresco (”De buurt verdient het dat er mensen zijn , die er voor opkomen, 
die de belangen van de bewoners en de historische waarden behartigen”) , Rutger Lebbink (“Aangezien het wel en wee van de buurt mij aan het 
hart gaat lijkt het mij een enorme uitdaging me in te zetten voor onze prachtige Hortusbuurt.”) , Piet Hein Schlebusch ( “Ik heb sinds een jaartje 
wat meer vrije tijd en ben toen actief geworden in de buurtvereniging. Dat blijkt leuk te zijn en nog zinvol ook”) en Hester Littink ( “Mijn 
sympathie voor zowel het krantje als de buurt wilde ik graag wat actiever betuigen, vandaar dat ik na een oproep voor nieuwe bestuursleden 
Margriet heb gebeld”) 
12 | Advertenties 
13 | Kwijtschelding Gemeente Groningen  (Nbg) 
14 | Pacific Inspirations  Aankondiging Tentoonstelling in Volkenkundig Museum  
   | Buurtcentrum Oranjewijk  Oproep “Kom naar onze knutselhoeve” 
15 | Training “initiatief” van Stichting Stiel (Nbg) 
16 | Kleurplaat 
17 | Puzzel 
18 | Wist u dat... Liesbeth  Met o.a. De kinderen van de Borgmanschool zijn begonnen in hun tuintje op de binnenplaats van de Ebbingepoort. 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Juni 98 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Van de redactie  
   | Lustrum tentoonstelling ”Bovenwerkelijk werk” Aankondiging  Tentoonstelling in Volkenkundig museum 
4 | Een nieuwe start  Piet Hein Schlebusch “Vanaf 16 mei moeten we het in de Hortusbuurt rooien zonder Margriet, Dick en Ieke. We hebben 
afscheid van hen genomen  op de gezellige buurtmiddag. In deze Kop d’r Veur kunt u merken, dat we nog moeten wennen”. 



   | Parkeren in de Hortus  Piet Hein Schlebusch Sinds kort betalen buurtbewoners 80 gulden per jaar voor het parkeren van hun auto. Bewoners 
die al een parkeervergunning hadden zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De regeling voorziet ook in een bezoekers: er kan voor tien 
euro een parkeerontheffing worden aangevraagd. 
5 | Drugsoverlast  Piet Hein Schlebusch  Het A kwartier onderneemt actie tegen drugsoverlast en wil dat in overleg met de Hortusbuurt doen. 
   | Veiligheid in de wijk  Latzi Fresco  In het kader van het Grote Steden beleid is men bezig een plan te maken over veiligheid in de wijken. Een 
aantal partijen worden uitgenodigd mee te denken en oplossingen aan te dragen. 
6 | Advertenties 
7 | Wist u dat ... Liesbeth  Met o.a. De halfharde stoepen in het plantsoen worden dan toch vervangen door een goede bestrating. 
8 | De wijkschouw Hortusbuurt Latzi Fresco  Een aantal deelnemende bestuursleden bespreken wandelend met ambteraren en mensen van de 
Huismeesters de stand van zaken: de slechte toestand van trottoirs en rijweg van de Nieuwe Boteringestraat, de gele toiletten “die het Nieuwe 
Kerkhof ontsieren”, de versmalling van de rijbaan op de Ebbingebrug, de situatie voor fietsers op de Spilsluizen en Noorderhaven en de situatie 
bij de Plantsoenbrug.”Het gezelschap bekeek verder in de omgeving van de Grote Rozenstraat en de Grote Appelstraat de (al-dan-niet illegale) 
voortuintjes en de gevolgen van de vermalling van de rijbaan, die deze veroorzaken”. De gemeente roept de bewoners op om de puien onkruid 
vrij te houden. het is toegestaan om planten en bomen een pui te hebbben, mits deze niet meer dan 45cm uitsteken. 
9 | Buurtschouw (2) Rutger Lebbink  Aangestipt worden: Parkeerbeleid, wild parkeren van fietsen, drugsproblematiek. 
“het is aan ons als bewoners de taak om te kijken of in de nabije toekomst daadwerkelijke actie wordt ondernomen door die instanties.” 
10 | Roerige tijden...Margriet Klasen  (eerste) column ? 14 april de dag van de installatie van de gemeenteraad. 
11 | Advertenties 
12 | Puzzel 
13 | Bouwplannen RUG Ans Verdonk, Fred Luider, Gert Jan Groenendaal  “Het is lange tijd stil geweest rond de bouwplannen van de universiteit in 
de Hortusbuurt. In stilte hoopten de omwonenden dat het misschien wel niet door zou gaan!”  De bouwaanvraag wordt na de zomervacantie in 
behandeling genomen. Oproep om protest aan te tekenen. 
14 | De Rijks H.B.S. Hester Littink  Het plan om de buitenkant intact te laten valt bij iedereen goed. 
15 - 16 | Advertenties 
 
  | Sept 98 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Van de redactie 



4 - 5 | Niet alleen maar heibel in de parkcommissie Latzi Fresco  De gemeente geeft toestemmig voor “een vlammenspectakel” op de 
openingsmanifestatie van Noorderzon. Vertegenwoordigers van de Parkcommissie zijn boos. 
6  | Gastouder worden iets voor u? (Nbg) Oproep 
7 | Advertenties   
8 - 9 | Oproep! aan alle bewoners van de Hortusbuurt  Een goep verontruste buurtbewoners keert zich tegen de drugsoverlast en de 
onveiligheid op straat en wil een actiegroep oprichten.Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op 16 sept. in de Bonte Koe. De eisen zijn : 
*Meer politie en strengere controles in de Hortus.  *Geen uitbreiding van de voorzieningen voor drugsgebruikers in de wijk. *Lik op stuk beleid 
door justitie  *Een veilige en schone straat voor alle bewoners 
10 | Advertenties 
11 | Wist u dat ... Liesbeth  Met o.a. Onze buurt heeft deze maand weer veel nieuwe studenten als bewoner gekregen 
12 | Drugsoverlast (2) Samen met het A kwartier wordt er stevig actie gevoerd. 
    | Parkeren (2)  Er wordt nog steeds vaak illegaal geparkeerd in de wijk. 
    | Sociaal- cultureel werk  Het wijkplatform gaat bekijken welk sociaal cultureel werk wordt ingehuurd. 
13 | Puzzel 
14 | Z.t.  (Nbg) Soefi-centrum De Poort in de Moesstraat heeft open dag. 
15 - 16 | Advertenties 
 
 
   | Dec. 98 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Redactioneel 
   | Bouwplan RUG  Na vier en een half jaar ligt er nu een plan op tafel waar alle drie partijen mee kunnen instemmen. T.a.v. de oorspronkelijke 
plannen is er veel verbeterd. Als er eerder en serieuzer met buurtbewoners was overlegd zou alles veel soepeler zijn verlopen.  
4 - 5 | Rijks HBS Rutger Lebbink Op 14 oktober was er een inspraakavond die bezocht werd door geïnterresseerde kopers en bezorgde 
omwonenden. Men vind de nieuwbouw te hoog en vreest voor minder licht in de achtertuinen. 
5 | Hulpdienst centrum en omstreken  (Nbg) 
6 | Groningen en gebruikersruimtes Piet Hein Schlebusch  Bezoeken aan gebruikersruimten in Apeldoorn, Arnhem en Rotterdam  toonden aan 
dat er aan randvoorwaarden voldaan moet worden. 



7 | Advertenties 
  | Oproep: Koninginnedag en 5 mei  Hulp gezocht bij kleinschalige activiteiten in het Noorderplantsoen 
8 | Column Margriet Klasen 
9 | Kleurplaat 
10 | Overhangende struiken en beplanting Dringend verzoek van de milieudienst de geveltuintjes wat beter bij te houden. 
   | Bladspiegels Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig museum. 
11 | Hortusbuurt in actie  Comité ’Hortusbuurt geen drugsbuurt’ schrijft brief naar wethouder Paas en verzoekt om een gesprek op korte 
termijn. Daarnaast organiseert ze een stil protest bij de opening van de nieuwe rechtbank. Het lijkt erop dat de overlast wordt teruggedrongen. 
Contactpersonen van het comité zijn Jan Kooistra en Seerp Hiddema. 
12 | Advertenties 
13 | Puzzel 
14 | Wist u dat.. Liesbeth Met o.a. : De nieuwbouw op de hoek van de Boteringesingel en de Boteringestraat is nog steeds niet begonnen. 
15 - 16 | Advertenties 
 
 
  | Feb 99 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Het bestuur van Kop d’r Veur wenst iedereen een heel gelukkig 1999 
   | Tigua in Groningen Aankondiging  Een tentoonstelling in het Volkenkundig museum. 
4 - 6 | De Hortusbuurt: een medaille met een keerzijde  Latzi Fresco   Lofzang op de buurt “je mag wel zeggen dat ik op de buurt gesteld ben”. 
De overlast door drugsgebruikers is afgenomen door de acties in de buurt en de aandacht in de media . De overlast heeft zich verplaatst naar 
andere buurten. Nog steeds dreigt de universiteit met nieuwbouw.  “De door de RUG gebruikte woonhuizen aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, 
de Grote Rozenstraat en de Grote Appelstraat moeten zo snel mogelijk hun woonfunctie terugkrijgen. Deze half of helemaal verwaarloosde 
panden, die er ‘s avonds somber en donker bij staan hebben een negatieve invloed op het woonklimaat en het sociale klimaat in de buurt.”  Het 
noordelijke gedeelte van de Nieuwe Boteringestraat verliest snel aan nivo; leegstaande panden, een growth-shop, fraaie herenhuizen die voor 
kamerverhuur gebruikt worden, fietswrakken, slecht onderhouden plaveisel.”Het is zaak om als bewoners en bewonersorganisatie de zaak scherp 
in het oog te houden” 
7 | Puzzel 



8 | Column Margriet Klasen “Ik vind het een fantastische buurt” 
9 | Advertenties 
10 - 11 | Hier kunt u zien hoe het speeltuintje en het basketballveld er ongeveer uit komen te zien: De gemeente  “Voor papa’s, mamma’s of 
wie dan ook komen er bankjes om op te zitten als ze niet mee willen spelen” 
12 | Persbericht  (Nbg) Oproep De W. A. van liefland Thuishulpcentrale zoekt vrijwilligers. 
13- 14 | Een terugblik... Piet Hein Schlebusch   Het is nog steeds wennen met het bestuurswerk. Ergenissen treden op  bij de confrontatie met 
zelfingenomenheid en slordigheid van (semi) overheid.  “Tegenover dat soort ergenissen staat ook de voldoening, dat er af en toe heel 
behoorlijke resultaten geboekt worden door mensen die zich actief voor hun eigen omgeving inzetten. Na dertig jaar gedonderjaag zijn de 
bewoners, de universiteit en de gemeente het eens geworden over de bouwplannen bij het Alfagebouw, en dat is uniek.”.  De komende tijd zal de 
buurtvereniging zich intensief bezig houden met het parkeerbeleid en de ontwikkelingen i.v.m de drugsproblematiek worden “in de gaten 
gehouden!” 
15 | Programma  Buurtcentrum Oranjewijk 
16 | Advertenties 
17 | Peuterochtend  Oproep Gezocht ouders die de Peutergroep willen voortzetten 
18 | Wist u dat...  Liesbeth Met o.a.  “De parkeergarage op de Ossemarkt, die in december geopend werd, schijnt de mooiste van Europa te zijn. 
dat allemaal in onze buurt.” 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | April 99 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon  
3 | Redactioneel 
4   Hebt u een minimuminkomen? (Nbg) 
5 | Aktiviteiten-agenda Hortusbuurt 
6 | Advertenties 
7 | Puzzel 
8 | Kleurplaat 
9 | Het gast/logeerproject zoekt gastouders (Nbg) 



10 | Overlast? Bel het meldpunt Overlast 
11 | Column Margriet Klasen 
12 | 6 mei Buurtvergadering Piet Hein Schlebusch Op 6 mei hebben bewoners de gelegenheid om hun mening te geven. “ U kunt dan met ons 
discussiëren over ons nieuwe werkplan”. De bijeenkomst vind plaats in het buurtpand (Grote Violenstraat 2) 
    | Een samenvatting van het werkplan  Onderzocht wordt of er initiatieven mogelijk zijn die het ondernemersklimaat  voor kleine 
zelfstandigen kunnen verbeteren. De aandacht voor de drugsproblematieke blijft. Meer aandacht voor ouderenwerk. Er bestaan plannen om een 
aantal buurtbewoners te interviewen/enqueteren. De (buurt) organisatie kan versterking gebruiken. In het contact met de officiéle instanties zal “ 
selectiever  geopereerd worden” 
13 | Advertenties 
14 | 27 April: Buurtschouw  Aankondiging Rutger Lebbink  
15 - 16 | Advertenties 
 
   | Juli 99 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Redactioneel 
   | Wie heeft of weet er een stukje tuin hier in de buurt? Oproep van de Borgmanschool 
4- 5 | Meldpunt Overlast: telefoon 5995155  In februari 1996 is de gemeente in stadsdeel Noord (Korrewgwijk, Oranjebuurt, oosterpark, 
Indische buurt en de Hoogte gestart met een meldpunt overlast. Vanaf 1997 ook voor de andere wijken. 
6 | Activiteiten agenda Hortusbuurt 
7 | Advertenties 
8 - 9 | Ontbreken 
10 | Verbouwde HBS  Grote Kruistraat, Woningen voor creatieve geesten  Afbeelding 
11 | Wist u dat.. Liesbeth  Met o.a.: “Bij de voorbereidingen van de bouw bij de R.U. kwam een oude waterput tevoorschijn van zo’n 300 jaar na 
Christus.” 
12 - 13 | Dierenbescherming: een diervriendelijke samenleving in de wijk ...en ver daarbuiten. 
14 - 15 | Ze doen wel wat, maar je merkt er zo weing van...Piet hein Schlebusch De buurtvereniging overlegt en bespreekt“van alles” zoals de 
buurtschouw, de buurtvergadering, het stadsdeelgesprek en de Notitie Bewonersbetrokkenheid  van het overkoepend overleg BOOG. Twee 
nieuwe leuke buurtactiviteiten worden “op poten gezet” 



16 | Computervirussen en ander besmettingen Margriet Klasen Column 
17 | Advertenties 
18 | Puzzel  
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Okt. 99 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Liesbeth en Emmeke, bedankt! Piet Hein Schlebusch Liesbeth Meijer en Emmeke Beeftink hebben hun vertrek aangekondigd. Liesbeth is al 
vanaf 1986 lid van de redactie. Kop d’r Veur kan hulp gebruiken. 
4 | Gerardus van der leeuwmuseum en de theologie-faculteit  PHS   Beide vertrekken uit de buurt. De krotten  in de Grote Appelstraat worden 
afgebroken. 
5 | 25 jaar geleden PHS  “ Het item van de stadsvernieuwing en grootscheepse woningverbetering speelt nu gelukkig niet meer zo”. 
6 | Wist u dat...  Met o.a. Er wordt af en toe getippeld in de omgeving van de Nieuwe Ebbingestraat 
7 | Advertenties 
8 | Cursus kunst en cultuur (Nbg) Voor mensen van 50 jaar en ouder van de stichting WING 
9 | Advertenties 
10 | Activiteitenoverzicht Buurtcentrum Oranjewijk 
11 - 12 | Heeft u een uurtje om een ommetje te maken en ondertussen te collecteren? (Nbg) Dierenbescherming zoekt collectanten.  
13 | Ken je die uitdrukking? “Een leeg en donker huis; eten voor de buis” Alleen wonende buurtbewoner op zoek naar vegatarische en 
ekologische mannen en vrouwen (40-55jr) die “het anders willen” 
14 | Wist u dat.. Met o.a. Boven de Tangosalon komt een Japans cultuurcentrum en wat er al is lijkt veelbelovend.  
15 | Collectanten gevraagd in uw eigen wijk (Nbg) 
16 | Puzzel 
17 | Impressies uit Liberia Aankondiging  Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
18 | Kleurrijk gemutst, mannenhoofdbedekkingen uit Noord West Kameroen  Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig museum. 
19 - 20 | Advertenties 
 



 
   | Dec. 99 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 - 4 | Van de voorzitter Piet Hein Schlebusch Bestuurswisseling: Ank Verdonk vertrekt en Romy Akkerman komt er bij.  “Het 
Noorderplantsoen is ontegenzeglijk opgeknapt” Maar: verslaafden houden zich er op, de vijvers stinken bij mooi weer, het grasveld wordt 
kapotgereden en de bijeengeharkte bladeren blijven wekenlang liggen. De gemeente ontwikkelt plannen voor de Diepenring. Voorkomen moet 
worden dat de Diepenring een alternatieve rondweg wordt. Vanaf kerstmis wordt het huisvuil niet meer gescheiden opgehaald. 
5 - 6 | Stinseplanten: Bolletjes en knolletjes in een museum  Ladzi Fresco   Bij de publicaties over de Nieuwbouw op het terrein van de oude 
Hortus worden regelmatig de Stinze planten(die behouden moesten worden) vermeld  “Met enige kennis” wordt een blik geworpen op deze 
merkwaardige vertegenwoordigers van de nederlandse Flora. 
7 | Zwaan  R.Akkerman gedicht 
8 | Advertenties 
9 | Het gast? logeerproject zoekt gastouders voor kinderen met ADHD en /of PDD-nos (Nbg) 
10 | Even voorstellen Romy Akkerman 
11 | Ouderen Akkerman-vd Schaaf  Op bezoek bij het ouderen clubje in de Violenstraat. Oproep aan 55 plussers om eens langs te komen. 
12 | Atelier voor Intuïtieve schilderkunst zoekt nieuwe ruimte Ankie Huizenga (Nbg) 
13 | Atelier voor intuïtieve schilderkunst  (Nbg)  advertentie? 
14 | Het einde van het jaar en het einde van de eeuw Margriet Klasen Column 
15 | Wist u dat... Liesbeth Met o.a.: Er zwerven weer steeds veel junks in de buurt die dealen en gebruiken. 
16 | Steward bij FC Groningen Stefan Csiba Buurtbewoner reageert op oproep ‘ om eens een stukje te schrijven” 
17 | Fc  Groningen - Dordrecht  Stefan Csiba (Nbg) 
18 | 2000 Roeken Aankondiging Installaties in het Natuurmuseum (Nbg) 
20 | Vegetarisch kertsdiner Kids for Animals (Nbg) 
21 - 22 | Het Nederlands Rode Kruis. afdeling Groningen / Haren zoekt huisbezoekers en wol (Nbg) 
23 - 24 | Advertenties 
 
 



  | April 2000 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Op donderdag 11 mei buurtschouw Aankondiging en uitnodiging  
   | Ook op donderdag 11 mei: jaarvergadering buurtvereniging met speciale gast Beno Hofman 
4 | Een samenvatting van het werkplan (zie april 99 nummer) 
   | Noorderplantsoen  en drugsoverlast: een gebed zonder eind  De overlast neemt weer toe . Junks verzamelen zich bij de muziekkoepel. 
Buurt en winkeliersverenigingen  trekken opnieuw aan de bel bij burgemeester en politie. 
5 - 6 | Het Diepenringoverleg  De uitgangspunten zijn geformuleerd 
7 | Woensdag 31 mei:culinaire zwerftocht door de Hortus  Aankondiging 
8 | De steward  Stefan Csiba 
9  | Het nieuwe bestemmingsplan komt eraan 
9 - 16 | Een duik  in de geschiedenis van de Hortusbuurt (deel 1 ) Rita Overbeek, Rianne Meinderts  “In een voorlopig concept van de toelichting 
bij het nieuwe bestemmingsplan wordt uitvoerig stilgestaan bij de geschiedenis van de Hortusbuurt”. Behandeld worden: prehistorie en 
Middeleeuwen, de eerste helft van de zeventiende eeuw: nieuwe vestingwerken, het straten patroon, de Openbare ruimte, wijzingen in de 
waterhuishouding, verkaveling, bebouwing en de Hortus. 
17 - 19 | Aanvragers kwijtschelding van belasting krijgen geld toe Sander vd Zwaag, gemeente Groningen  (Nbg) 
21 | Thuis Margriet Klasen Column 
22 | Wie kan mijn motor stallen? Hendrik Koster 
    | Kom op!  jeugdombudswerk (Nbg) 
    | 4 mei dodenherdenking (Nbg) 
    | 5 mei : Vier Vrijheid (Nbg) 
23 | Advertentie 
24 | Openbare bibliotheek organiseert elke zondagmiddag iets leuks (Nbg) 
    | La Passion, de passie, do  Tangosalon op zaterdag en zondag, vrijdags swingen en een japans cultureel centrum :  Nieuwe Boteringestraat 
64 
25 | Wist u dat ...Liesbeth Met o.a. Richards lijstenmakerij is verhuisd van de Oude Ebbingestraat naar de Noorderhaven 
26 | Grote Kunstmanifestatie in het Noorderplantsoen  Aankondiging 
27 - 28 | Advertenties 



 
Juni /juli ontbreekt  
 
 
  | Sept. 00 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 - 5 | Weer aan de slag! Piet Hein Schlebusch De Buurtschouw: “Dit jaar  werd er vooral gepraat over de toekomstige verkeerssituatie in de 
Noordpunt van de Hortusbuurt en over de onduidelijkheden m.b.t.de toekomst van het Boterdiep. Op de jaarvergadering zijn twee nieuwe 
bestuursleden formeel benoemd : Peter de Boer en Klaas Hofstra. De werkzaamheden voor Kop d’r Veur worden gedaan door Rob (Poort) en 
Stefan.  “Vanaf nu kunt u al uw stukjes en andere dingen die met dit blad te maken hebben kwijt in onze postbus .” 
8 - 10 | Een duik in de geschiedenis van de Hortusbuurt (deel 3 ) Rita Overbeek, Rianne Meinderts Wonen, handel en industrie en Onderwijs 
11 | Advertenties 
12 | Woelig Groningen R.Akkerman  Over het gelijknamige boek van Beno Hofman : “Ook heel leuk om cadeau te geven” 
13 - 14 | De steward  Stefan Csiba  (Nbg) 
15 - 16| Advertenties 
 
 
   | Dec. 00  
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Telefoonnummers 
3 | Adressen bestuur en redactie 
4 -6 | Bestemmingsplan gaat de inspraak in Piet Hein Schlebusch De buurt is positief. Onduidelijkheid over de nieuwe fietsroutes. Mogen 
bedrijven hier uitbreiden?  * Burgermeester Wallage neemt maatregelen tegen de drugsoverlast. 
7 | Puzzel 
8 | Veranderingen De redactie Oproep “Om de buurt meer bij het krantje te betrekken leek het ons leuk wanneer U als buurtbewoner eens met een 
idee kwam voor bijvoorbeeld een permanente voorpagina, een stukje wilt schrijven of ideëen heeft voor andere onderwerpen.” 



9 | Nieuw bestemmingsplan voor de Hortusbuurt  Het plan beoogt: -Handhaving van de bestaande ruimtelijke en functionele structuur. -
Inpassing van nieuwbouw in de stedenbouwkundige structuur. -Bescherming bieden aan het plangebied als onderdeel van het Beschermd 
Stadsgezicht Binnenstad. Het plan geeft aan binnen welke kaders de Hortusbuurt zich de komende 10 jaar kan ontwikkelen. Dat kan gevolgen 
hebben voor bijv. bedrijfjes die willen uitbreiden. Het plan ligt ter inzage bij de balie van de dienst RO/EZ  
10 - 11 | De steward  Stefan Csiba (Nbg) 
12 | Hortusbuurt Nieuwjaarsborrel Editha Vennik Aankondiging “Een aantal buurtgenoten kwam tijdens de zeer geslaagde Culinaire Zwerftocht 
van afgelopen mei op het idee een begin te maken met een maandelijkse buurtborrel, elke tweede zondag van de maand. Het bestuur van de 
Hortusvereniging reageerde positief en de eerste HortusBuurtBorrel werd dezelfde avond vastgelegd.: 14 januari 2001” 
    | Ook in 2000 deelt Mamamini weer uit Er is dit jaar 35.000 gulden beschikbaar 
13 | De Dogon, een volk uit Mali  Aankondiging: Tentoonstelling in Volkenkundig Museum 
14 - 16 | Advertenties 
 
 
   | Jan 01 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Telefoonnummers 
3 | Adressen en telefoonnummers van bestuur en redactie 
4 - 7 | Kop d’r Veur óók in 2001 Piet Hein Schlebusch “Door krachtdadig optreden van de politie is het rustig geworden in en rond het 
Noorderplantsoen”  *Op het conceptbestemmingsplan wordt positief gereageerd. *Op 24 november is er bezoek van het voltallige college van 
Burgemeester en Wethouders. *Romy Akkerman maakt een gedicht. Er werd gesproken over de plannen voor het CIBOGA terrein en de 
situatie rond de Ebbingestraat en Boterdiep.” De discussie met B & W verliep uiterst positief. Zij waren het met ons eens dat er ook nu al wat 
ondernomen zou moeten worden. Ze beseften ook  dat de komende drie jaar niet de makkelijkste jaren voor de Ebbingestraat en Boterdiep 
zullen worden”. *De nieuwbouw van de Universiteit en op het terrein van de voormalige RijksHBS is van start gegaan. *Een project van de 
gemeente: Schoon, heel en veilig 
8 | Wist u dat.. met o.a.: “Onze bekende buurtbewoonster en actievoerster Yvonne Rutgers  is op 21 december 70 jaar geworden.” 
9 | Een foto van:  foto: Klaas Hofstra en Piet Hein Schlebusch 
10 | Oud papier inzameldata 
11 | Wie helpt de vrijwillige hulpdienst? Hennie Mulder  (Nbg) 
12 - 14 | Oud en Nieuw en zo Margriet Klasen Column 



14 | Nieuwjaarsborrel Aankondiging 
15 | Beste Buurtbewoners Winy Wanders  “In november 2000 heb ik een Couture Atelier geopend in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 19” 
15 - 16 | Puzzel 
17 | Computercursussen voor ouderen (Nbg) 
18 - 20 | Advertenties 
 
  | Maart 01 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Telefoonnummers 
3 | Telefoonnummers en  adressen van bestuursleden en redactie 
4  - 6 | Het gaat goed met de Hortusbuurt, maar het kan nog leuker en beter.. Piet Hein Schlebusch Drugsoverlast is teruggedrongen, er ligt 
een prima bestemmingsplan, de ondernemers van de Nieuwe Ebbingestraat en Boterdiep hebben aandacht van de gemeeente gekregen, er komt 
een voorjaarsschoonmaak en het ziet er naar uit dat er in de hele buurt een maximum snelheid van 30 km per uur wordt ingevoerd. De gemeente 
nodigt bewoners uit om mee te praten over de toekomst van wijken  rond het Noorderplantsoen.  
6 | Hortusbuurtborrel in Lambik Aankondiging 
7 | Kinderrommelmarkt op 30 april  Het is nog niet bekend of de vergunning hiervoor komt 
   | De wereld van de inheemse volken Aankondiging  Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
8 | Voorjaarsschoonmaak 2001 in Hortusbuurt 
9 | Hortus Kookgroepje  Hans Schurink Oproep 
10 | Praat mee over de toekomst van het Stadsdeel centrum  Op internet kan gediscussiëerd over de spraakmakende visie van de gemeente 
“Groningen het stedelijk alternatief”. 
11 - 13 | Een summiere samenvatting van stadsdeelanalyse Voor gezinnen met een hoger inkomen is weinig plaats, daar moet verandering in 
komen. Het project Gold Raand moet het gebied, dat grenst aan CIBOGA en ligt tussen de Nieuwe Ebbingestraat, Boterdiep, Bloemstraat en de 
Korreweg een nieuwe impuls geven. In de Hortusbuurt wordt tweemaal zoveel ingebroken als de rest van de stad.  
14 - 16 | Help de milieudienst en openbare werken met de voorjaarsschonmaak 
16 -17 | Tweede afvalbrengstation Vinkhuizen geopend. 
18 | De Hortustuinentocht Rob Poort 
19 | Puzzel 
20 | Kleurplaat 



21 | Hortusbuurtborrel  18 maart Aankondiging. Met loterij en hapjes 
22 - 24 | Advertenties 
 
 
  | Mei 01 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Telefoonnummers 
3 | Telefoonnummers van bestuur en redactie 
4 | 23 mei Culinaire zwerftocht in de Hortusbuurt  Aankondiging 
5 - 6| Wat is er allemaal te doen tot de vacantie... Piet Hein Schlebusch Tot 6 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan bij de Dienst Ruimtelijke 
Ordening op het Zuiderdiep ter inzage. Een vergadering (Oproep) van de buurtvereniging op 30 mei. Buurtschouw op 14 juni. 
6 | Boek over Noorderplantsoen Uitgave van Uitgevrij Noordboek: Het Noorderplantsoen van dwingers tot park. 
8 -9 | Beste buren festival Noorderplantsoen 9 Juni  Aankondiging/programma 12.00 uur: Kinderrommelmarkt, buurtmarkt, lunchconcertjers, 
theaterprogramma, muziek. Vanaf: 14.00 u Start workshop programma, excursie, handlezen enz. 
10  -11 | De wereld van het Boedhisme Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum. En: Een doos vol dieren en de museum 
reiskoffer. (Kinderactiviteiten) 
12 - 13 | Puzzel 
14 | Tuinentocht Aankondiging Wandeling langs een vijftal tuinen, een paar hofjes, een aantal kunstateliers en andere karakteristieke plekken in 
de Hortusbuurt. 
14 - 15 | Lente Margriet Klasen Column 
16 | 20 mei Hortusbuurtborrel in Lambik  Aankondiging 
     | Kinderrommelmarkt 30 april?  Ging niet door. 
17 | Hortuskookgroep Oproep “De groep is klein, er kunnen best een paar kokers bij” 
18 - 20 | Advertenties 
 
 
2 | Mei 01 Culinaire special 
 



1 - 16 | Doe mee met de Culinaire zwerftocht op 23 mei .”Bij het ene restaurant krijgt u een voorgerecht, bij het volgende etablissement wacht 
u het hoofdgerecht en weer elders wordt u een dessert voorgeschoteld. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel in café ‘De 
Minnaar’“. Kosten ƒ37,50 p.p. Deelname door negen restaurants uit de buurt: De Groene Weijde, Rigoletto, Golden Palace, Lee Garden, De 
Zevende Hemel, de Stalhouderij, De Kleine Moghul, Fortuna, Lambik 
 
 
  | Juli 01 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Telefoonnummers, vuilnis, wijkverpleging enz 
3 | Adressen en telefoonnummers van redactie en bestuur  
4 | Van de redactie:  “Er is weer een hoop gebeurd in de Hortusbuurt”. 
   | Inhoudsopgave 
5 - 10 | Piet Hein Schlebusch Van de voorzitter: Het mooiste plekje van Nederland. *Kort verslag van de tuinentocht (“het prachtige 
geveltuintje van mevrouw Prins”). *Een kort verslag van de culinaire zwerftocht waarin de “Wisselbeker” dit keer werd gewonnen door de 
Golden Palace. *Het plantsoenfeest (‘Heeft u touwens dat leuke artikel gelezen in de Volkskrant over ons prachtige plantsoen?”). *Onze 
buurtborrels (“Als u voor half vier komt krijgt u door ons een drankje aangeboden”). *De buurtvergadering van 30 mei: “Sinds een jaar houden 
we ons meer bezig met het organiseren van buurtactiviteiten van en voor bewoners, en steken we wat minder energie in onze contacten met de 
gemeente en andere officiële instellingen. Die buurtactiviteiten blijken goed in de smaak te vallen. En als ons bestuur bevalt de nieuwe aanpak 
overigens uitstekend, want het is natuurlijk veel leuker dan de vaak frustrerende ervaringen met politici en ambtenaren”. *Plannen van de 
Universiteit om een aantal panden in de Grote Rozenstraat te slopen: “Onze grootste zorg betreft een beeldbepalend pandje (met gevelinscriptie 
van Chemisch Laboratorium). Daar moeten ze wat ons betreft van afblijven.” *Brommers die door het plantsoen crossen. *Buurtschouw: “We 
konden gelukkig constateren dat er weinig te klagen viel”. *Het winkel aanbod in de Ebbingestraat verschraald.  *“Over een paar jaar komt er 
wel een compleet nieuwe buurt bij aan de Oostkant (Het Ciboga-terrein) en dat heeft hopelijk een gunstige invloed op Ebbingestraat en 
Boterdiep” Er komt een “heel grote” parkeergarage aan het gedempte Boterdiep. “Het Cibogaterrein zelf wordt autoluw, en een plaats in de 
parkeergarage is niet goedkoop.“Hoe kunnen we voorkomen dat de Hortusbuurt over een een paar jaar vol komt te staan met auto’s van Ciboga 
bewoners en bezoekers?” 
11 | Stadsdeelvisie 2010 Peter de Boer “De stadsdeelvisie 2010 wil een beeld geven van het Centrum (incl.Hortusbuurt) in het jaar 2010. De 
bewonersorganisatie is betrokken geweest bij de beraadslagingen. Eerste conclusie is dat er veel gaat veranderen en dat die veranderingen 
positieve gevolgen zullen hebben voor de Hortusbuurt.” 



12 - 13 | Hortustuinentocht Peter de Boer verslag De tocht van drie uren voerde langs: “het kleinste tuintje van de buurt (1 stoeptegel breed, maar 
uitbreiding is naar verluid op handen) van mevr. Prins, de wilde klinkertuin van van Zoest (met fortune-cookies), de zorgvuldig opgebouwde 
tuin van Santing/ Kielen (open en toch besloten), de boomgaard van vd Bos/vd Beek(met versnaperingen), de achtertuin in het hofjesparadijs aan 
de Grote Leliestraat (met gastvrijonthaal door Rutgers) en niet te vergeten de eeuwenoude, in traditie herstelde tuinen van Bijma/Jeltema (met 
prachtverhaal en gastenboek) 
14 - 15 | Een stille vrijwilliger Ladzi Fresco Na een mooie dag in het Noorderplantsoen is er heel wat op te ruimen. Er zijn enkele bewoners van 
straten rond het park die op eigen initiatief geregeld rommel opruimen. Eén van hen is Titus Kloos. “Hoeveel tijd besteedt u hieraan, meneer 
Kloos? ‘Dat is ongeveer drie uur per week. Het kost me steeds een paar wegwerp-werkhandschoenen en een rol vuilniszakken. Ik voer de troep 
af in een wandelwagentje’ U doet dat helemaal alleen? ‘M’n zoontje David gaat wel met me mee, maar hij is nog wat te jong om een echte 
bijdrage te leveren.’” 
16 - 17 | Puzzel 
18 - 20 | Het allereerste Beste Buren Festival Fleur Woudstra “Op initiatief van Editha Vennink uit de Hortus en ondergetekende hadden 
Schildersbuurt, Oranjebuurt, Plantsoenbuurt, Hortus en A-Kwartier de handen ineen geslagen en had de gemeente dit met een geldige 
vergunning én een flinke startsubsidie beloond.” Datum: zaterdag 9 juni. Plaats: Noorderplantsoen. Muziek, dans, workshops, stroopwafelman, 
handlezen, sjoelen en “over een marktje struinen”. “Het was zó leuk, dat iedereen het over één ding eens is: dit moet traditie worden” 
21 | Computercursussen voor Senioren in het najaar (Nbg) 
22 - 23 | Margriet Column Margriet Klasen 
24 - 28 | Advertenties 
 
 
   | Sept 01 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Telefoonnummers, vuilnis, wijkverpleging enz 
3 | Adressen en telefoonnummers van redactie en bestuur  
4 | Van de redactie: “Dit keer een Kop d’r Veur vol ingezonden bijdragen” Oproep aan mensen uit de buurt om bijdragen aan te leveren.  
   | Inhoudsopgave 
5 | De Hortusbuurt in 2010  Peter de Boer (Secretaris bewoners organisatie Hortusbuurt) Commentaar In het rapport stadsdeelvisie centrum 2010  
wordt ook een visie op de Hortusbuurt gegeven. Hoewel er binnen de Hortusbuurt zelf nagenoeg geen planologische wijzigingen zijn gepland 
kunnen de veranderingen in de naaste omgeving (CiBoGa en AZG) de verkeerssituatie nadelig beïnvloeden. De vraag is ook of  de toename van 



het aantal bewoners en de toename van de studenten populatie kan leiden tot ongewenste effecten. Een z.g. restrictief toewijzings beleid zou een 
idee kunnen zijn... In de visie 2010 staat over het plantsoen dat in de huidige situatie wordt voorzien in de recreatieve mogelijkheden. “Al met al 
weinig om op te bogen als park met recreatieve allures”.. Ideeën genoeg: een gezellige uitspanning, een kiosk en een structureel aanbod voor 
muziek en cultuur”  
7 | Kijk in’t Jatstraat De bewoners van Nieuwe Kijk in’t Jatstraat 114, 116 & 123 “Beste buurtbewoners” Oproep om bezwaar in te dienen tegen de 
bouw van een appartementencomplex met vier woonlagen aan het eind van de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. 
8 | Hortus Theo van Batenburg Bij plannen voor grotere Nieuwbouw in de Grote Rozenstraat is er nu al meer ruimtegebrek voorzien. 
“Vooruitlopend op een gunstige beoordeling van deze sloop en nieuwbouwplannen en het verkrijgen van de benodigde middelen heeft de 
faculteit PPSW besloten het afschuwelijk lelijke noodgebouwtje (De repro) in de Hortus voorlopig niet af te breken. Hiermee wordt de 
oplevering van de Hortus in oude luister voor onbepaalde tijd uitgesteld. Om een indruk te geven hoe de Hortus er de komende tijd uit zal gaan 
zien de volgende tekening. ( ontwerpschets binnentuin Hortusterrein)  Het herstel van de Hortus in oude luister was voor veel bewoners een 
reden om met de plannen akkoord te gaan en de enorme bouwoverlast te tolereren. Ik voel me dan ook bekocht”. 
9 | Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid  Advertentie 
10 | Ik heb de oorlog getekend , Foto’s van de chinese kunstenaar Gao Zhanxiang en vergezichten van Myanmar (Burma) Aankondiging 
Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum. 
11 | Vrijwillige Thuishulp Groningen   Oproep (Nbg) 
12 | Wushu vereniging BAO TRIEU/ BLIJD  Advertentie Na 12 jaar in de buurt (Boterdiep 46) vertrekt Earl Blijd uit de buurt  opent men op 
een nieuwe lokatie in de Spicastraat. 
13 | Collecte Dierenbescherming Oproep (Nbg) 
14 - 15 | Beste buurtbewoners Advertentie/ I.M. Tangosalon La Pásion opent haar deuren 
16 | Puzzel 
17 | Margriet column Margriet Klasen 
18 - 19 | Wist u dat ...Met o.a.: Er zijn schildpadden te zien in het plantsoen.ter hoogte van de Leliestraat en Akkerstraat. 
20 - 24 | Advertenties 
 
 
  | Dec. 01 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
0 | Telefoonnummers, vuilnis, wijkverpleging enz 



1 | Adressen en telefoonnummers van redactie en bestuur  
2 | Van de redactie: /inhoudsopgave 
3 - 7 | Van de voorzitter Piet Hein Schlebusch Carolien Eijkelboom versterkt de redactie. Hortusbuurt wordt kleiner? het laatste stukje 
Ebbingestraat voorbij de Korreweg “hoort misschien wel meer bij de Rode weg en Korreweg”. Bouwwerkzaamheden in de buurt  * B&W 
hebben inmiddels de stadsdeelvisie goedgekeurd. Bewoners kunnen hun mening geven. 
7 - 9 | Even voorstellen: een nieuw bestuurslid Carolien Eijkelboom Carolien stelt zich voor en maakt reclame voor haar Kijk in’t Jathuis (voor 
concerten, lezingen, recepties, diners, toneel of muziekrepetities, cursussen en vergaderingen) 
10 - 11 | Hortusbuurt Kroegen klaverjas Drive op woensdag 21 november! Aankondiging/programma 
12 - 14 | Diepenring in discussie  Het Diepenringoverleg bestaat uit bestuursleden van buurtorganisaties Binnenstad Oost, De oude Sint Jan, 
Hortus, Schilderswijk en A-Kwartier. Op 30 augustus vond er een debat plaats. Hierbij ging het vooral over het stuk vanaf de verlengde 
Visserstraat tot en met de Steentilbrug. De uitgenodigde politieke partijen konden zich op de hoogte stellen van de ideëen van de 
buurtorganisaties. Ad Prins stelde in zijn inleiding dat de Diepenring veel meer zou kunnen zijn dan alleen en verkeersroute. Er kan veel 
verbeterd worden aan de aankleding en ze biedt vele toeristische en recreatieve mogelijkheden. Aandacht ook voor de verkeersveiligheid (in 7 
jaar hebben zich er 1319 ongevallen voorgedaan. De buurtorganisaties presenteerden een lijstje met uitgangspunten. Zowel het Nieuwsblad en 
als het Groninger dagblad hebben verslag gedaan van het debat. 
15 | Ook in 2001 deelt Mamamini weer uit dankzij de groninger bevolking 
    | Meldpunt overlast Nieuw telefoonnummer 
16 - 18 | Activiteiten overzicht buurtcentrum Oranjewijk 
19 | 2001 Internationaal jaar voor Vrijwilligers: Aandacht op maat. (Nbg) 
20 | Vrijwilligers in de Hortusbuurt. Mevr. E van Dal doet nu al weer elf jaar vrijwilligerswerk in de Ebbingepoort 
21 | Eetpunt “De Ebbingepoort” advertentie/i.m. 
22 | Advertentie 
23 | 18 november Hortusbuurtborrel in café Lambik ! Aankondiging 
24 | Spreekuur bordtonderzoek  i.m. (Nbg) 
25 | Theater te Water met ‘Zadelpijn advertentie/i.m. (Nbg) 
26 | Arya Acharya aankondiging Tentoonstelling in het volkenkundig museum. 
27 - 28 | Gezellig naar de bibliotheek advertentie/i.m .(Nbg) 
29 - 30 | Margriet Margriet Klasen Column 
31 - 34 | Advertenties 
 



 
   | Jan. 2002 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois met toevoeging: !!!!!!!!!!!!Nieuwjaarsborrel 27 januari!!!!! 
   | Telefoonnummers 
1 | Telefoonnummers bewonersorganisatie en redactie 
2 | Van de redactie:  “Ook vinden wij het nog steeds leuk als u een bijdrage kunt leveren voor de buurtkrant in de vorm van een verhaal, kleine 
reportage of iets anders. Twijfelt u of uw bijdrage iets is voor de buurtkrant, neem dan gerust even kontakt op met de redaktie” 
3 | Nieuwjaarsborrel Uitnodiging/ aankondiging. 
4 – 5 | Bij de open haard: Piet Hein Schlebusch *Veul zegen in t nijjoar! Tevreden terugblik op de feestjes, buurtborrels en een culinaire tocht. 
*De Rijks HBS is “omgetoverd tot een prachtig appartementencomplex”. *”En na meer dan dertig jaar gesteggel is dan eindelijk de nieuwbouw 
van de universiteit gerealiseerd. Het resultaat valt beslist niet tegen.” Het z.g reprogebouw roept ergenis op. “De Rijksuniversiteit heeft indertijd 
in een convenant met de buurt plechtig beloofd, dat de Hortustuin in oude luister zou worden hersteld en dat het repro gebouwtje afgebroken 
zou worden”. In de Ebbingstraat verschraalt het winkelaanbod steeds meer  “Er moet wat gebeuren, en dat kan echt niet wachten tot het nieuwe 
CIBOGA terrein helemaal bewoond en ingericht is !” 
 6 | Over Gironingen   Het broedseizoen loopt tot 1 juli. De stadsecoloog en de milieudienst voeren onderzoeken uit naar de schade die door het 
massale karakter van de GIRO veroorzaakt kunnen worden. “ Onze opstelling is als volgt: laat de Gironingen fietsen door de Hortusbuurt, graag 
zelfs. Zelfs door het Noorderplantsoen wat ons betreft. tenzij....de onderzoeken aantonen dat er sprake zal zijn van grote schade aan het park.” 
7 | Het café De barvrouw verhaal/column  
8 - 9 | Puzzel  
10 | Meldpunt overlast (Nbg) 
11 | Winterkleurwedstrijd 
12 | Advertentie 
13 - 15 | Werkgroep Noorderplantsoen Martijn Reneman en Ada de Boer De Werkgroep van  omwonenden is in 1994 ontstaan. Het park en de 
aanwezige natuur wordt bedreigd door grootse ambities van de organisatoren van festivals en culturele evenementen. “De werkgroep heeft in de 
afgelopen jaren vaak van zich laten horen. Onze kritiek en voorstellen zijn bestemd voor de parkcommissie, het college van B&W, de 
gemeenteraad en soms ook de media.” Er zijn ook resultaten geboekt (o.a. geen 5 meifestival meer in het plantsoen). Er wordt een website 
opgezet met veel foto’s ,informatie en een forum. 
16 | Margriet Column 
17 | Senior Web Computer cursussen (Nbg) 



     | Oproep; Vrijwilligers gezocht! project ‘Zorg voor Chronisch zieken (NbG) 
18 | De kleur van de huid Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
19 - 20 | Advertenties 
 
 
   | Maart 02 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
0 | Telefoonnummers, vuilnis, wijkverpleging enz 
1 | Adressen en telefoonnummers van redactie en bestuur  
2 | Van de redactie 
   | Inhoudsopgave 
3 | Aan de stamtafel  Piet Hein Schlebusch  *Het einde van de Hortus ? “ Maar helaas: ook dit oudste stuk Hortustuin wordt bedreigd. De 
universiteit klaagt steeds harder over ruimtegebrek, en ze wil daar maar al te graag nieuw bouwen en noodgebouwen laten staan. We zullen er in 
ieder geval op letten dat de universiteit zich ook echt aan het convenant houdt!”.  * De jaarlijkse buurtvergadering vind dit keer plaats 
voorafgaand aan de buurtborrel. De opkomst van de laatste jaren viel tegen .”Er was te weinig animo om het bestuur eens flink aan de tand te 
voelen” * “Sinds kort hebben we een nieuwe vertegenwoordiger in de Parkcommissie “ Hij heet Wouter Joenje, hij is bioloog en woont in de 
Kijk in’t Jatstraat.  * Er wordt een  schoonwaterpersleiding aangelegd onder het parkeergedeelte van de Noorderbinnensingel. Ook de Kijk in’t 
Jatstraat moet het nodige gebeuren. De gemeente wil alles in één keer aanpakken. * Op 11 mei komt de Giro door onze wijk”. * Op 11 mei is er 
“de onderhand traditionele Culinaire Zwerftocht.  
5 | Hortustuinentocht  Peter de Boer Aankondiging Geprolongeerd vanwege succes: (misschien een begin van een nieuwe traditie) De 
Hortustuinen tocht op 26 mei 
6 | Noord-Nederlands liedjes-festival “ Waarom we er in de Kop d’r Veur hier even aandacht aan besteden, is wel het grote gehalte van 
bewoners uit onze Hortusbuurt die hieraan meewerken.” 
7 - 8 | Toen het Noorderplantsoen nog het einde van de wereld was... H.  Boekbespreking/impressie “ De tovertuin” geschreven door Henny 
Prins, voormalig mede eigenaar van Antiquariaat Sphinx. Bijna 40 jaar later komt de schrijver door een toevallige samenloop van 
omstandigheden op de geliefde plek van zijn  verboden verkenningstochten als jongetje: De achtertuinen van de deftige herenhuizen vóór aan de 
Ebbingestraat. 
8 | Buurtenfeest op 9 juni Aankondiging 
   | Meldpunt Openbare Werken (Nbg) 



9 | Grand (dans) café la Pasión Programma (advertentie?) 
10  - 11 | Puzzel 
12 | Advertentie 
13 | Hulpdienst Groningen Centrum (Nbg) 
   | Wie kwijtschelding krijgt, bespaart vele euro’s! (Nbg) 
   | Aktiviteiten Buurtcentrum Oranjewijk Ook voor Hortusbuurtbewoners. 
14 | Het land van integere mensen en Siberisch Slochteren Aankondiging Tentoonstellingen in het Volkenkundig museum. 
   | Welzijnsprogramma 2002 gemeente groningen (verkrijgbaar op CD-Rom, maar ook op Internet) 
15 - 16 | Advertenties 
 
 
3 | Mei 02 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
2 | Colofon 
3 | Doe mee met de culinaire zwerftocht op 8 mei  Hoe je mee kan doen, de kosten (18 euro, maar: “U krijgt voor uw bonnen een hoofdgerecht 
ter waarde van ongeveer 20 gulden, en een voor en nagerecht in de prijsklasse tot een tientje”). Deelnemende restaurants: De Groene Weijde, 
Rigoletto, Macedonië, Athene, Golden Palace, Lee Garden, De Zevende Hemel, de Stalhouderij, De Kleine Moghul.. Kies het leukste restaurant 
van de Hortus “Bij de afsluitende borrel van de culinaire zwerftocht in café de Minnaar kunt u “s avonds uw  favoriete Hortus restaurant kiezen. 
Niet de sjiekste of lekkerste eetgelegenheid, maar gewoon het restaurant waar u het liefst naar toe gaat. We stellen een wisseltrofee beschikbaar, 
in de hoop dat de restaurants weer net zo hun best zullen doen als voorgaande jaren!” 
6 -7 | Advertenties 
1 - 2 | Gemengde berichten PHS  De traditionele jaarvergadering: “ Buiten het bestuur waren er deze keer wel zeventien personen op 
afgekomen, en dat hadden we in jaren niet meegemaakt.” *Door de extra aktiviteiten en uitgebreidere Kop d’r Veurs is de bewonersorganisatie 
in financieële moeilijkheden gekomen. “We zullen dan ook bij de gemeente om meer subsidie vragen. *In de laatste stadsdeelvisie over de 
binnenstad ziet de gemeente de Nieuwe Ebbingestraat vooral als winkelstraat ten behoeve van de aangrenzende buurten (Hortus en binnenkort 
CIBOGA). Op 23 april vind er weer een wijkschouw plaats; “U bent om 9 uur van harte welkom in ons buurtpand”. 
3 | Hortustuinentocht 2002 zondag 26 mei Peter de Boer  Oproep Er kunnen nog meer tuinen bij. Geef u op. 
4 | Voorjaarsborrel Aankondiging  
   | Mini cryptogram 



5 | Siberisch Slochteren Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
6 | Studiemaatjesproject (Nbg) 
7 | 9 juni Noorderburen Aankondiging De 2e editie van het buurtenfeest in het Noorderplantsoen! Oproep: wil je spulletjes verkopen, kun je 
zingen rappen, dansen, muziek maken? Geef je op. Ook gevraagd: vrijwilligers voor het begeleiden van diverse activiteiten.  
8 - 16 | Advertenties 
 
 
   | Juli 02 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Colofon 
1 | Telefoonnummers bestuur en redactie 
2 | Van de redactie/ inhoudsopgave Het eerste deel van “Winkels in de Nieuwe Kijkin ’t Jatstraat” is verschenen in het Nieuwsblad. Voor de 
volgende twee delen was toen geen plaats. In Kop d’r Veur is daar natuurlijk wel plaats voor. 
3 - 5 | Gemengde berichten PHS Plezier: Voorzitter kijkt met trots terug op de afgelopen periode: het Noorderburenfestival, de Giro (Gerriet 
Postma ‘kalkte’ op de straat voor zijn atelier: Ida je t’aime!), de culinaire tocht, en de tuinentocht. Ergenis: Er is een open verbinding tussen de 
Appelstraat en de brandgang van de RijksHBS. Dat geeft rotzooi. En de lantarens bij het Nieuwe Kerkhof kunnen wel een likje verf gebruiken.  
Verder: Het opknappen van de Kijk in’t Jatstraat, de riolering tussen de Ebbingestraat en het Boterdiep, de Diepenring, geld voor de 
Ebbingestraat en de 30 km. 
5 | Zomer borrel Hortusbuurt Aankondiging 
6 | Hortustuinentocht Peter de Boer  Verslag Een geslaagde editie met 40 bezoekers. De tocht voerde langs “een computergestuurd dakterras, een 
traptuin, een ateliertuin, grote achtertuinen, hoftuinen en stoeptuinen” 
7 | Herinrichting Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat  Carolien Eijkelboom “Na ’t één en ander aan geharrewar met de gemeente is er dan op 13 Mei een 
pracht van een inspraakavond in de OB gekomen voor de straatbewoners.” 
8 - 9 | Winkels in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat Deel 1 Edward Houting  Ooit waren er zo’n 50 winkels in de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat. Met 
een foto van mevr. Zijlstra uit het begin van de de 20ste eeuw van o.a het Kijk in ’t Jathuis. 
10  - 11| Noorderburen  9 juni 2002 Foto’s:  voor meer foto’s zie www.Schilderswijkgroningen.nl 
12 | Luie verhaaltjes in de brandgang Ladzi Fresco De brandgangkwestie (achter de voormalige RijksHBS) is vijf jaar lang aangekaart door de 
bewonersorganisatie en is (wat blijkt uit eigen onderzoek) verkeerd voorgelicht door het ambtelijk apparraat. 



13 - 14 | De Nieuwe Kerk Carolien Eijkelboom Er gaat meer gebeuren in de Nieuwe kerk: concerten, lezingen en rondleidingen. De Vereniging 
Vrienden van de Nieuwe kerk is opgericht. Oproep om lid te worden en te doneren.  
“ Laten we er als buurtbewoners samen voor zorgen dat de Nieuwe kerk niet alleen geografisch maar ook sociaal en cultureel een centrale plaats 
in de buurt krijgt.” 
14 - 15 | The Northern Consort in het Kijk in ’t Jathuis Aankondiging Concert op 3 augustus 
16 | Kinderen  Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
17 | Margriet Column Margriet Klasen  
18 - 22 | Advertenties 
 
 
   | Sept. 02 
 
 V | Afb.: Kaart van Haubois 
  | Telefoonnummers bewonersorganisatie en redactie 
2 | Van de redactie/inhoudsopgave 
   | Najaarsborrel Hortusbuurt 
3 - 4 | Gemengde berichten PHS  Met o.a.: Leven en laten leven. Lawaaioverlast en het leven in de stad.  
5 | Vervolg herinrichting Nieuwe kijk in ’t Jatstraat Carolien Eijkelboom Er wordt een nieuwe waterleiding gelegd, wanneer met de riolen 
begonnen wordt is onduidelijk 
6 | Hortusbuurt 30 km zone ? Peter de Boer Ook de Boteringestraat wordt 30 km zone. Er moet daar meer gedaan worden aan de 
verkeersveiligheid, de bewonersorganisatie wil aanvullende maatregelen. 
7 - 9 | Winkels in de Nieuwe kijk in ’t Jatstraat deel 2 Edward Houtig Algemeen beeld van de straat en enkele herrinneringen van mevr. 
Zijlstra. Plattegrond en lijst met 46 voormalige winkels (circa 1950). 
10 | Oud in Ghana Aankondiging Tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
11 | Puzzel 
12 | Margriet Column Margriet Klasen 
13 - 18 | Advertenties 
 
 
  | Nov. 02  



 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Telefoonummers 
1 | Telefoonnummers bewonersorganisatie en redactie 
2 | Van de redactie/inhoudsopgave 
  | Sinterklaasborrel Aankondiging 
3 - 4 | Gemengde berichten  PHS  Onlangs verschenen de nota’s parkeren in de schil en een nota over parkeer plekken. Op het Boterdiep wil de 
Gemeente 137 plaatsen weghalen. * de universiteit heeft weer bouwplannen. *Naderend afscheid: Piet Hein Schlebusch en Rommy Akkerman 
verlaten het bestuur. 
5 | Het groen en grijs Ladzi Fresco Verslag. In het beheersoverleg overlegt de bewonersorganisatie met ambtenaren van openbare werken, de 
Milieudienst en woningbouwverenigingen over de toestand in de buurt. “Door ons werd opgemerkt dat op een aantal plaatsen teveel onkruid op 
en langs de weg staat.” Verder werd nog o.a. gesproken over: het stukje ‘onland’ in de Appelstraat, de brandgang achter de voormalige 
RijksHBS en de vuilnis op straat. 
6 | Bouwplannen RUG/ Hortusbuurt  Stieneke van heerikhuizen, Janny Visscher “ PPSW bouwt weer. De sociale faculteit gaat weer bouwen. Aan 
de westkant van de Hortustuin wordt binnenkort een nieuw gebouw gerealiseerd, dat 1300 m2 moet opleveren. kosten 2,8 miljoen euro. Dat was 
de kop in de Universiteitskrant van 5 september, waardoor mensen uit de buurt opgeschrikt werden” Op de bijeenkomst voor omwonenden 
waren 20 buurtbewoners aanwezig. en “bijna evenveel buurtbewoners hadden gereageerd”. Er zijn veel vragen. Zijn er geen alternatieven 
denkbaar, gaan er bomen gekapt worden, wat is de waarde van het convenant dat de Buurt en RUG in december 1998 met elkaar sloten en 
waarin afspraken gemaakt zijn over bescherming, inrichting en gebruik van de Hortustuin? Actie door buurtbewoners: Een brief naar het college 
van bestuur van de RUG. Een brief naar verschillende raadsfracties. Er worden handtekeningen verzameld van bewoners aan de 
Noorderbuitensingel. “Verder wordt door verschillende mensen uitgezocht hoe de procedures precies zijn en worden de mogelijkheden voor 
publiciteit nader onderzocht” Er komt ook een informatieavond van de RUG voor medewerkers van de universiteit en voor betrokken 
buurtbewoners. 
“RUG wees creatief, zoek een alternatief en RUG gebruik je verstand, houd de HORTUSTUIN in stand “ 
9 | Kapvergunning ??? Voor een aantal bomen aan het eind van de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat tegenover het Museum is een kapvergunning 
afgegeven terwijl er officieeel nog geen bouwplan is ingediend. Er kan nog bezwaar worden aangetekend. 
  | Oproep bewonersorganisatie Wie zou wel eens actief willen worden in de buurt? “We zijn vooral op zoek naar bijv. jonge ouders, ondernemers 
en 55+ers, want we willen ons scala aan activiteiten graag uitbreiden” 
10 - 11 | Wat slikt de buurt  Jarenlang overlast door werkzaamheden. Barvrouw zet alle verhalen die ze hoorde op een rijtje. 



11 | Winkels in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat deel 3 Edward Houting  Het kaartbeeld anno 2001. Sinds 1991 maakt de Hortusbuurt samen met het 
Noorderplantsoen deel uit van het ‘beschermd stadsgezicht Binnenstad’. “Samen met de beschermde groengebieden zoals het Nieuwe kerkhof, 
het Guyotplein en de verborgen binnenhoven van de hofjes zal deze wijk nog eeuwen vooruit kunnen. de diversiteit in het winkelapparaat is 
verdwenen maar de diversiteit in de mogelijkheden van wonen is zelfs toegenomen.” 
14 | Ethiopie Aankondiging tentoonstelling in het Volkenkundig museum  
  | Aanvragen Fonds Kringloop bedrijf Mamamini  
  | Puzzel Een mini-crypto 
15 | Collecte Kankerbestrijding 2002  (Nbg) 
   | Kado en kerstkaarten verkoop in zorgcentrum de Ebbingepoort 
16 | Margriet Column Margriet Klasen 
   | Yvonne Rutgers houdt open atelier Aankondiging 
17 - 22 | Advertenties 
 
  
   | Jan 03 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
  | Telefoonnummers 
1 | Van de redactie/ inhoudsopgave 
   | Aankondiging buurtborrel 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra  “ Een ander iets dat ik thuis heb geleerd is het je betrokken voelen bij de buurt waarin je woont (mijn ouders 
waren beiden bestuurslid van de buurtvereniging). Het was dan ook niet meer dan logisch dat ik, toen ik ruim drie jaar geleden in de hortus 
kwam wonen, mij bij het bestuur meldde.” 
3 | Nog éénmaal de herinrichting van de Nieuwe Kijk Carolien Eijkelboom  Het vele zand en de modder die de werkzaamheden met zich mee 
brachten laten hun sporen na op de met glanzend zweeds rode lakverf geschilderde vloer van het Kijk in’t Jathuis. 
4 | Bouwplannen RUG/Hortusbuurt  Stieneke van Heerikhuizen, Jannie Visscher Dagblad van het Noorden van 16 november: ”Buurt in verzet 
tegen bouwplan oude hortustuin”. *Diverse acties hebben inmiddels plaatsgevonden (affiches, brieven, handtekeningen). *De buurt en RuG zijn 
sinds de vorige keer voor overleg twee keer bijelkaar gekomen. De buurt vind dat het convenant nageleefd moet worden. De RuG denkt daar 
anders over. *Intussen is een sloopvergunning aangevraagd voor het vakwerkhuisje. Er bestaat onduidelijkheid of het vakwerkhuisje een 
monument is.  *In de raadscommissievergadering van 12 december is de brief van het actiecomité besproken. De wethouder gaat uitzoeken wat 



de status van het vakwerkhuisje is, zodat “geen onomkeerbare wegen worden ingeslagen”. De meeste partijen vonden het zorgelijk dat de RUG 
zich niet aan het convenant hield. “De wethouder is opgedragen om hierover met de RuG te gaan praten en met de uitkomsten terug te komen in 
de raadscommissie.”. *Als een donderslag bij heldere hemel is bij alle omwonenden  op 12 december (!) een brief bezorgd waarin stond dat er 
een kapvergunning verleend is voor 12 bomen in de Hortus. Het actiecomité en de bewonersorganisatie gaan daar bezwaar tegen maken en 
roepen de lezers op dit ook te doen. Hulp bij het schrijven wordt geboden (bellen naar Editha Vennik, “zij heeft ook een kant en klaar 
bezwaarschrift voor u”) 
7 | Hortuslaid liedtekst: Carolien Eijkelboom en Jan van der Zee  Vier coupletten op de wijs van “Grunnens Laid” (uitgevoerd op de buurtborrel van 
26 januari) Tweede couplet: “Daar zit de  rechtbank en de RuG. Hun bouwen is niet pluis. Wij willen o-onze-e Hortus terug, Het vakwe-
erkhuisje incluis. ’t Moet nu maar even rustig zijn. In ’t voorjaar is de tuin zo fijn. De Hortustuin, ja wisjutal, Is ’t centrum van ’t heelal. 
8 | Humanitas (Nbg) 
   | Hallo Hortusbewoners en klanten van cafetaria Mamma Harry, Janny, Carla, Huub  De cafetaria is in andere handen overgegaan “ We hopen 
dat jullie de fam. Sim ook blijven waarderen.” 
9 | Margriet Column Margriet Klasen  
10 - 14 | Advertenties 
 
 
   | Maart 03 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
  | Telefoonnummers 
1 | Van de redactie  
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra “We hebben inmiddels ook contact gehad met het Platform Ebbingestraat over hun nieuwbouwplannen voor 
de Ebbinge, het Boterdiep en daartussen.” 
3 - 5 | Bouwplannen RUG/Hortusbuurt (3) Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher  
Kop uit het Dagblad van het Noorden (5 maart): ‘RUG mag niet uitbreiden in der Hortustuin. De nieuwbouw van de Rijksuniversiteit in de 
Hortustuin kan niet doorgaan. het plan past niet in het bestemmingsplan. Bewonersorganisaties beweren dit al langer. Wethouder Willem Smink 
heeft het Universiteitsbestuur gisteren uitgenodigd voor een gesprek over alternatieven” De dreiging van kappen, slopen en bouwen is voorlopig 
van de baan. *Acties van de afgelopen tijd: Er zijn 60 bezwaarschriften ingediend tegen de kapvergunning.  *De buurtorganisaties hebben 
bezwaar aangetekend tegen de sloop van het vakwerkhuisje. *Er is een advocaat ingeschakeld die een brief heeft geschreven naar de RUG.  



*De informatieavond van de RuG werd bezocht door ongeveer 35 buurtbewoners. De heer de Jong van de RUG vertelde over de geschiedenis 
van het bouwen in de Hortusbuurt. Na de pauze liet architectenburo Skets een maquette zien “waaruit bleek dat het gebouw nog groter wordt dan 
veel mensen hadden gedacht.”  
*Op 25 februari is er door het actiecomité en de bewonersorganisatie een informatie bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden en RUG 
mensen. *Op dinsdag 4 maart worden omwonenden opgeschrikt door activiteiten in de Hortustuin. Na heen en weer gepraat belde  aan het einde 
van de middag Wethouder Smink met de mededeling dat de bouwvergunning niet verleend zal worden. *Op 5 maart worden er in de 
vergadering van de raadscommissie aandacht aan de kwestie besteed. Wethouder Smink krijgt kritische vragen te verduren: ”Hoe kan het nu dat 
u vier weken geleden nog zeker wist dat het bouwplan wel in het bestemmingsplan past, terwijl u nu zeker weet dat het er niet in past? Verder 
werden veel vragen gesteld over de gang van zaken en over de communicatie tussen gemeente en buurt.” De buurt krijgt complimenten. Hoe het 
verder gaat blijft onduidelijk.”We moeten afwachten wat de RUG gaat doen.” 
6 | Simplon alweer één jaar open  Cultuur podium Simplon richt zich op jongerencultuur in de breedste zin van het woord. Het afgelopen jaar 
kregen verschillende cultuurstromingen aandacht: Hip hop, Punk en dance. Gestreefd wordt naar 40.000 bezoekers per jaar. “Alle buurtbewoners 
zijn in ieder geval van harte welkom op ons feestweekend op 20 maart.” 
7 | 1 Juni 2003 Noorderburen Aankondiging De derde editie van het buurtenfeest in het Noorderplantsoen. Muziek, theater, workshops, 
zolderopruiming, kraampjes, eten en drinken rond de vijver bij de Muziekoepel  
8 | De koning en de koningin gedicht: Anja Wassenaar illustratie: Jasper Huizinga  
9 | Feestelijke activiteiten in het jubileumjaar De bibliotheek viert haar 100 jarig bestaan (Nbg) 
10 | Van de bar  aflevering: Het neusje van de zalm column / kort verhaal  
11 - 12 | Wie kwijtschelding krijgt, bespaart vele euro’s  (Nbg) 
13 | Cryptofilippine  
14 | Bereikbaarheid Sozawe (Nbg) 
15 | Margriet Column Margriet Klasen 
16 | Wie wil ons vrijwilligersteam komen versterken? Oproep De Ebbingepoort 
    | Korte agenda Atelierroute, tuinentocht, buurtborrels e a. 
17 - 22 | Advertenties 
 
 
    | Mei 03  Met bijlage culinaire zwerftocht 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 



   | Telefoonummers 
1 | Van de redactie en bestuursmededelingen Op 23 maart was de jaarvergadering van de bewonersorganisatie. De opkomst viel tegen. Klaas 
Hofstra is benoemd tot voorzitter. 
2 | Hortustuinentocht zondag 15 juni   Peter de Boer Oproep  “Wegens groot succes geprolongeerd!” 
   | Korte agenda Volleybaltoernooi Noorderplantsoen, Buurtschouw, buurtborrel e.a. 
3 - 4 | Bouwplannen RuG/ Hortusbuurt (4)  Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Vischer De universiteitskrant van 27 maart: “Universiteit vecht 
voor bouwplannen. De RuG verzet zich tegen de afwijzing van een vergunning voor nieuwbouw in de voormalige Hortustuin. De universiteit 
tekent bezwaar aan en stapt desnoods naar de rechter”. De kapvergunning wordt aangehouden en het actiecomuité vind dat een vreemde zaak. 
De advocaat van de buurt heeft een dagvaarding naar de RuG gestuurd. De Universiteit heeft het overleg met de buurt opgeschort totdat de 
bezwaren en de procedure bij de rechter zijn afgehandeld. 
4 | Bouwplannen Kijk in’t Jatstraat 115-121 Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de kapvergunning en de bouwvergunning. 
   | Wij en de ander Aankondiging De allerlaatste tentoonstelling in het Volkenkundig Museum 
5 | 1 Juni 2003 Noorderburen Aankondiging/oproep 
6 | Culinaire cryptofilippine 
7 | Grote schoonmaak Noorderplantsoen 25 omwonenden maakten het plantsoen “grondig schoon” 
8 | Wist u dat...Ladzi Fresco  Onacceptabel gedrag op straat. 
9 - 13 | Advertenties 
bijlage: Culinaire special Bewonersorganisatie organiseert voor de vierde keer “een culinaire zwerftocht” 
 
 
   | Juli 03 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
  | Telefoonnummers 
1 | Van de redactie/inhoudsopgave 
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra  “Wat is het toch leuk om in de één na mooiste buurt van Nederland te wonen”. *De  bewonersvereniging is 
betrokken bij de plannen van het Platform Ciboga: ”Over die herinrichting verschillen we weliswaar (soms) van mening met de ondernemers, 
maar het gezamenlijke doel is duidelijk. Een zo goed mogelijk winkelaanbod binnen onze wijk.”  
3 | Kamerverhuur Violenstraat Peter de Boer Voor de z.g. Haarlemmerschool is een verzoek neergelegd bij de gemeente om er grootschalige 
kamerverhuur in te vestigen. De gemeente heeft onlangs besloten tot verruiming van het kamerverhuurbeleid. ”Daarbij is de norm onder het 



oude beleid (een maximun van 9 procent van de zelfstandige woonruimte is bedoeld voor kamerverhuur) toepasbaar verklaard op alle Groningse 
Wijken. Behalve....voor het centrum en de binnenstad, waartoe ook de Hortusbuurt behoort.”  Dat betekent dat de wet het toestaat dat elk huis 
verbouwd kan worden tot studentenhuis /kamerverhuurbedrijf. Deze verruiming van het kamerverhuurbeleid is de gemeente voornamelijk 
ingegeven door pressie uit de onderwijswereld, zowel onderwijsinstellingen als studenten. Op inspraak avonden zijn bezwaren van de 
bewonersorganisaties aangehoord maar de beleidsmakers hebben daar niets mee gedaan. De besluiten van de gemeente staan in strijd met de 
visie zoals die is vastgelegd in de nota Stadsdeelvisie (die ze dus zelf hebben geschreven) waarin wordt gesproken over een evenwichtige 
bevolkingsopbouw. “De bewonersorganisatie is blij met de huidige aantal kamerbewoners en studenten in de buurt; zij maken de buurt eveneens 
tot wat die is.” 
 4 - 6 | Bouwplannen RuG/Hortusbuurt (5) Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher Stilte voor de storm? De RUG heeft bezwaar 
aangetekend tegen de de weigering van de gemeente om een bouwvergunning te verlenen. De commissie beroep- en bezwaarschriften die een 
advies hierover moet uitbrengen organiseert een hoorzitting. *De kapvergunnig wordt aangehouden (dus niet ingetrokken). *Namens de 
bewonersorganisatie en actiecomité is er een dagvaarding gestuurd naar de RuG om te zorgen dat de RUG zich aan het convenant houdt. *De 
RUG heeft aangegeven niet meer met de buurt te willen overleggen zolang de juridische procedures lopen. *De gemeenteraad heeft wethouder 
Smink gevraagd om de zaken eens op een rijtje te zetten. Dit gebeurd middels een z.g. quick scan die naar de raadscommissie Ruimte en verkeer  
en bewonersorganisatie is gestuurd. Veel vragen worden daarin beantwoord. 
7 - 8 | Invoering 30 km Peter de Boer De bewonersorganisatie heeft er bij de gemeente op aan aangedrongen de 30km zonering ook in de 
Boteringestraat in te voeren. Nu wil de gemeente wel... maar pas in in 2004. Tien concrete voorstellen van de bewonersorganisatie. (o.a.: het 
kruispunt Nieuwe Boteringestraat/Marktstraat/ Guyotplein: “In de voorstellen van de gemeente worden er op dit kruispunt geen extra 
maatregelen getroffen. Ons voorstel: verhoog dit kruispunt, waardoor snelheid beperkt wordt.”) 
8 | Noorderburen gezellig druk Verslag “Er was een vleermuisexpeditie, een workshop djembé, een workshop swingpeuters, een workshop 
Egyptische dans en een workshop’Adem, water,klank’ (stressrelease)” 
10 | Culinaire zwerftocht Latzi Fresco Verslag 193 “buurtgenoten” bezochten 8 restaurants en kozen de 7e hemel als favoriete 
restaurant.(“verfijnd, rookvrij, mooie muziek”). 
11 | Verslag derde Hortustuinentocht  Peter de Boer Verslag “Overigens is het elke keer weer merkwaardig hoe desoriënterend het werkt 
wanneer je ineens in tuinen staat en in een omgeving die je vanaf de straatkant nooit ziet.” Dit keer waren er 45 deelnemers. De Hortusbuurt kent 
een echt woud: Alleen al op de kruising van Kleine en Grote Rozenstraat en Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat staan 21 verkeersborden. “Een wijk van 
borden” 
12 | Puzzel 



13 | Lief en leed in het Pieternella Gasthuis deel 1 Tjitske Bouma en Trijntje van den Bos  Schrijfsters hebben het plan opgevat ons wat meer te 
verdiepen in de geschiedenis van de mensen die tegenwoordig wonen in dit Hofje uit 1872. Dit keer een interview met de heer Bos (92 jaar oud) 
, oud schipper. 
14 | Advertentie 
15 | Noorderzon 2003 Aankondiging De 13e editie “Noorderzon is in de loop der jaren uitgegroeid tot het onbetwiste culturele hoogtepunt van het 
zomerse  culturele klimaat in Groningen.” Dit jaar o.a. het Luminarium: een grote veelkleurige tent die met luchtdruk op spanning wordt 
gehouden. Bezoekers dwalen door gangen en ruimtes in wonderlijke kleuren,lichten en zachte muziek. 
16 | Margriet Column Margriet Klasen   
17 - 22 | Advertenties 
 
 
   | Sept 03 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Adressen en telefoonnummers  
1 | Van de redactie:  
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra  Met o.a.: Voorzitter stoort zich aan de benaming Binnenstad Noord ” Goed, ik leg het nog een keer uit. Het 
Heet Hier Hortusbuurt!! Wat is daar nou zo ingewikkeld aan? Sukkels!” 
3 | Dertig kilometer Klaas Hofstra  “ Op dinsdag 2 september had de gemeente een inspraakavond belegd over de invoering van de 30 kilometer-
zonering in de Hortusbuurt. Aangezien er geen individuele bewoners waren gekomen, zijn we er vanuit gegaan dat men ons hierin namens de 
buurt liet optreden.” Enkele suggesties van de bewonersorganisatie zijn overgenomen en opgenomen in het uiteindelijke plan. Bezwaren kunnen 
voor 18 september nog worden ingediend. 
4 | Hortuskunstentocht (op zondag 23 november) Peter de Boer aankondiging/ oproep “ De bewonersorganisatie roept buurtbewoners op: A Om 
kunst-van eigen hand en allerhande vorm en inhoud te tonen via de Hortuskunstentocht en B: Om mee te lopen met de Hortuskunstentocht.” 
5 | Geert gedichten Thuis en Noorderzon 
6 | Bouwplannen RUG/ Hortusbuurt (6) De strijd is nog niet gestreden Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher Een overzicht:  *Het 
convenant:. De universiteit houdt zich daar niet aan. Een rechtzaak lijkt onvermijdelijk.. *De gemeente heeft vele steken laten vallen (onjuiste 
procedures gevolgd, brieven niet of te laat beantwoordt en  onzorgvuldige berichtgeving) Dit is onderzocht door een z.g. quickscan die in de 
raadscommissie Ruimte en Verkeer  op 17 september zal worden besproken. Het actiecomité gaat van de inspraakmogelijkheid gebruik maken 
omdat men het niet overal mee eens is. *De gemeente blijft beweren dat het vakwerkhuisje geen monument is terwijl het op een kaart van het 



bestemmingsplan als monument aangemerkt wordt. *De sloopvergunning blijft aangehouden. Zowel de universiteit als het actie comité hebben 
bezwaren ingediend tegen de uitspraak van de rechter over de bouwvergunning. Op 18 september behandelt de beroep- en 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente deze zaak. Misschien wordt het bezwaarschrift van het actiecomité niet ontvankelijk verklaard 
omdat alleen de aanvrager van de bouwvergunning als belanghebbende kan worden aangemerkt. *Er zijn 60 bezwaren ingediend tegen de 
kapvergun-ning voor 12 bomen waaronder bomen die met naam en toenaam worden vermeld in het convenant. Daarin staat dat in overleg over 
de toekomst van die bomen moet worden besloten De bezwaarschriften worden ook op 18 september behandeld. 
9 | Zomergasten Theo van der Laan. Elk jaar keren de gierzwaluwen terug naar hun domicilie: de door Jan Doevedans geplaatste nestkasten die 
rond de Violenhof zijn opgehangen. “ Jan nam me deze week mee op een rondgang langs de nestkasten. Het bleek, gezien de sporen op de 
aanvliegplankjes, dat 19 van de 21 kasten bezet zijn door gierzwaluwen” “In onze wijk is meer plaats voor nestkasten” (Oproep) 
10 | Puzzel  
11 | Zingen in het Pieternella Gasthuis  Oproep Yvonne Rutgers organiseert zangochtenden Bij een kop koffie met een plak koek erbij worden 
er “allerlei oude liedjes gezongen” 
12 | Ganzen in het Noorderplantsoen  Marjolein Ludeman en Ada de Boer(namens der Dierenbescherming) De gemeente wil een aantal ganzen uit het 
plantsoen halen. Er worden maatregelen genomen om de vervuilig die de ganzen veroorzaken (met algenvorming als resultaat) te verminderen. 
13 - 14 | Lief en leed in het Pieternella gasthuis deel 2 Tjitske Bouma en Trijntje van den Bos Albert Bos kreeg als in 1960 werk bij de PTT als 
verwarmingsmonteur “Mevr. Bos werd echter na enige tijd dement en moest door haar man verzorgd worden” 
15 | Margriet Column Margriet Klasen  
16 – 22 | Advertenties 
 
 
    | Nov. 03 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Adressen en telefoonummers 
1 | Van de redactie 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra Met o.a.: *Het Dagblad  van het Noorden beoordeelt buurtkranten.: Kop d’r Veur op de vierde plaats. *Er is 
een website: www.Hortusbuurt.nl (“In het begin zullen we nog even zoekende zijn”) *Op 28 november komt het college van Burgemeester en 
Wethouders op bezoek. ‘We zullen het met ze hebben over de naam, de begrenzing en de status van de Hortusbuurt.” 
3 | Hortuskunstentocht op zondag 23 november  (herhaalde) oproep/aankondiging 



4 | Bouwplannen RUG /Hortusbuurt (7) Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher De spanning stijgt  Op 17 september was er een 
vergadering van de raadscommissie Ruimte en Verkeer, waarin de quick scan werd besproken. Veel buurtbewoners zaten op de tribune. Groen 
Links, D66, de stadspartij en de SP gingen in hun betogen in op de byzondere status van de Hortustuin. VVD en PvdA wilden geen standpund 
innemen. * Op de hoorzitting op 18 september werd duidelijk dat de gemeente de bouwvergunning had geweigerd met als voornaamste reden 
dat een gebouw in de Hortus volgens het bestemmingsplan niet hoger mag zijn dan 1 bouwlaag. De advocaat van de RUG bestreed dat. De 
bedoeling van het bestemmingsplan volgens hem was een onderwijs gebouw met maximaal 4 bouwlagen. *Op de andere hoorzitting daarna over 
de kapvergunning hield Stieneke van Heerikhuizen een gedegen betoog tegen de verlening van de kapvergunning. Op veel punten houden 
B&W zich niet aan de regels die ze zelf hebben opgesteld. Uitspraak over twee maanden. *De advocaat E.Tj.van Dalen heeft namens de 
bewonersorganisaties en een aantal omwonenden een dagvaarding naar de RUG gestuurd om te zorgen dat de Universiteit zich aan het 
convenant gaat houden.  
6 - 7 | Hortussjokinfo Harmke Eisen Oproep Op 22 november wordt er een sponsorloop gehouden ten bate van het actiecomité “geen schaduw 
over de Hortus” Na afloop is er een loterij. Een tiental ondernemers heeft toegezegd prijzen ter beschikking te stellen. 
8 - 9 | Pieternella Gasthuis deel 3 Trijntje van den Bos en Tjitske Bouma. “Het verhaal van de heer De Boer met een leven vol hartstocht voor 
paarden, maar ook met veel verdriet om de vroege dood van zijn kinderen”. 
10 - 11 | Verkeersveiligheiod in en rond de Hortusbuurt 3VO heeft dit jaar de ~Hortusbuurt uitgekozen voor hun actie rond fietsverlichting. 
Vooral in de Ebbingestraat vonden veel ongevallen plaats. Goede verlichting kan veel ongelukken voorkomen. *Inlegvel met puzzel en bon 
12 | Muziek in de Nieuwe Kerk Carolien Eijkelboom  
13 | Symfonieorkest “de Harmonie” laat van zich horen!  Aankondiging Concert in de Nieuwe kerk op 15 november. 
14 | Puzzel: Geheimschrift Ladzi Fresco 
    | Geert Gedicht Hortusbuurt 
15 | Margriet Column Margriet Klasen  
16 - 22 | Advertenties 
 
 
| Jan. 04 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Telefoonnummers en adressen 
1 | Van de redactie  
   | Aankondiging Nieuwjaarsborrel 



2 - 3 | Ontbreken 
4 | Foto’s De kunstentocht 
5  - 7 | Bouwplannen RUG/ Hortusbuurt (8) Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher  
*De totale opbrengst van de sponsorloop ten bate van het het actiecomité inclusief giften is €1500 
*De civiele rechtszaak van de buurt tegen de RUG is door de buurt gewonnen. Ook de rechter, die op 12 november al uitspraak doet, vindt de 
bouwplannen in strijd met de afspraken in het convenant. Helaas loopt het convenant, dat de buurt en de RUG in 1998 sloten over het beheer 
van de Hortustuin, af per 4 september 2004. De RUG “zet haar troeven in op jurische mogelijkheden om de nieuwbouwplannen toch door te 
zetten.” 
8 | Prijswinnaars puzzel 3VO 
9 | Geert | Gedicht 
10 | Verrassende kennismaking met ‘CoVer’ Jannie Visscher Studentenvereniging wil het contact met de buurt verbeteren en een vruchtbaar 
gesprek met de bewonersorganisatie en Jannie Visscher is het gevolg. 
11 | Advertentie 
12 - 13 | Lief en leed van het Pieternella Gasthuis deel 4 Trijntje van den Bos en Tjitske Bouma Het leven van mevrouw Gorter (Frekie) is niet 
altijd over rozen gegaan. “Tot vorig jaar ging Frekie elk jaar ook nog een weekje naar de camping Electra, waar Ina (Mensinga) s zomers zit” 
Uiteindelijk verhuisd ze naar een verzorgingshuis. 
14 - 15 | Puzzel Buurtcrypto “Parkevenement dat altijd weer stilletjes verdwijnt” 
16 - 22 | Advertenties 
 
  
   | Maart 04 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
  | Telefoonnummers en adressen 
1 | Van de redactie/inhoudsopgave 
   | Aankondiging Jaarvergadering 
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra 
3 | Culinair zwerven door de Hortusbuurt Aankondiging 
4 - 5 | Verruiming kamer verhuurbeleid Peter de Boer De bewonersorganisatie heeft een brief naar B&W geschreven waarin wordt aangegeven 
dat het loslaten van de z.g. 9%-norm nadelige gevolgen heeft voor de Hortusbuurt. Het aantal kamerbewoners dreigt naar de 40 % te kruipen. 



Het antwoord van B&W is teleurstellend. De hoop is nu gevestigd op de commissie Ruimte  en Verkeer om de kwestie politiek aan te kaarten. 
*“Overigens moet u weten dat politiek en ambtenaren niet altijd weten tot welke stadsindeling een wijk of buurt behoort. Dit werd tijdens het 
bezoek van B&W afgelopen maand november door Burgermeester Wallage bevestigd, waarop de burgemeester aangaf er voor te pleiten 
voortaan in gemeentelijke beleidsnota’s precies aan te geven om welke buurten en wijken het gaat. wat wel duidelijk is dat de Hortusbuurt voor 
de vele beleidsterreinen onder evenzovele indelingen valt. Zo lijkt het: net als het de gemeente uitkomt. Tijdens de vergadering van de 
commissie Ruimte en Verkeer over subsidieëring van kamerverhuurpanden is de kwestie van de Hortusbuurt nog aan bod gekomen in een debat 
met wethouder Smink. De wethouder betichtte de Hortusbuurt er van daar ingedeeld te willen worden waar de Hortusbuurt maar het beste 
uitkomt; de wethouder betichtte de Hortusbuurt van opportunisme! Ons breekt de klomp”. 
5 | high-koe Gedicht Klaas Knillis Hofstra 
6 | Bouwplannen RUG/ Hortusbuurt (Aflevering 9) Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher  B&W besluiten om nog geen beslissing te 
nemen over de bezwaarschriften tegen de kapvergunning. “Maar als de RUG met een mooier bouwplan zou komen, dan willen B&W mogelijk 
een vrijstelling geven van het bestemmingsplan. ‘De bezwaarmakers worden zolang op afstand gehouden’ schreef het Dagblad treffend.” *De 
RUG heeft normaal overleg met de buurt al een jaar afgezworen en bijt zich vast in juridische procedures *Een medewerker van PPSW, de heer 
Steglich van sociologie schrijft in een brief naar het bestuur van de RUG dat hij het niet eens is met de opstelling van het bestuur tegenover de 
buurtbewoners. In de Universiteitskrant verscheen een artikel hierover. 
8 | Schoon de lente in! Aankondiging Grote Plantsoenschoonmaak  
   | Excursie IVN in het Noorderplantsoen Aankondiging Thema: met name Stinzeplanten 
9 - 11 | Lief en leed van het Pieternella gasthuis deel 5 Tjitske Bouma en Trijntje van de Bos  Griet Morel woont al 14 jaar op dit hofje. Ze vertelt 
over van alles: over haar huwelijken en over haar vriendin die naar een nieuw bejaarden complex is verhuisd. Maar Griet blijft liever in het 
hofje:.”het leeft hier meer, en je kunt zo naar de stad lopen”. 
11 | Ingezonden Yvonne Rutgers en Geert Hensen [i] “Naar aanleiding van het artikel “lief en leed in het Pieternella Gasthuis, deel 4” delen wij 
mee dat de uitlating van de ex-bewoner, dat “veel bewoners vies en smerig zijn” beledigend overkomt en de waarheid geweld aandoet. In het 
gasthuis wonen normale fatsoenlijke mensen. Dat de bewoners nauwelijks met elkaar praten slaat ook nergens op. Integendeel: in het gasthuis 
vinden gezamenlijke activiteiten plaats als samenzang en koffieochtenden.” 
12 | Barend van den Brink Rob Elzinga Tekst bij tekening Sinds 4 februari wordt Barend van den Brink vermist. Tot nog toe geen spoor van hem 
gevonden. Barend had een mooie kop om te tekenen en zat regelmatig model in de tekencursusssen van Rob Elzinga.  
   | Oproep voor oudere senioren Gespreksgroep in Selwerd 
13 | Geert Gedicht Kiek in ’t Jat 
14 | Crypto-fillippine puzzel 
15 | Opera ‘Abu Hassan’ door symfonieorkest De Harmonie  De laatste uitvoering vindt plaats in de Nieuwe Kerk 



16 | Margriet Margriet Klasen Column 
17 - 22 | Advertenties 
 
 
   | Mei 04 (met culinaire special) 
 
V | Afb.: Kaart van Haubois 
   | Telefoonnummers en adressen 
1 | Van de voorzitter Klaas Hofstra Met o.a.: De aanpassingen voor de 30km zonering worden vanaf 26 april aangebracht. Dankzij overleg met 
de bewonersorganisatie is de Nieuwe Boteringestraat in de plannen meegenomen. * Op 13 mei wordt er een conferentie belegd met de z.g 
schilwijken over het los laten van de 9% norm (kamerverhuur) om te kijken of er een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen 
2 | Hortustuinentocht zondag 13 juni  Aankondiging/oproep Peter de Boer  
3 | Bouwplannen RUG/Hortusbuurt (Aflevering 10) Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher Het actiecomité heeft een nieuwe advocaat (van 
het advocatenkantoor Ebbingestraat) *Op 18 maart zendt OOGTV een acht minuten durende special uit over de Hortustuin met buurtbewoners, 
een medewerker van PPSW en Wethouder Smink. De Universiteit wil niet meedoen. *Het standpunt van Groen Links in de krant van Groen 
Links: “Wij vinden dat de universiteit zich moet houden aan de afspraken die met de buurt zijn gemaakt.”  
4 - 5| Van de buurtagent Jaap Wallinga Tips om inbraak te voorkomen. O.a. tip 5: “Verstop uw huis niet achter bomen, struiken, schuttingen, 
schuurtjes en andere obstakels.” 
5 | Kunst en boeken in de Nieuwe Ebbingestraat: 5 juni Braderie Aankondiging 
6 | Geert Gedicht Bon 
7 | Concert Diletto Musicale in de Nieuwe Kerk Aankondiging 
8 - 9 | Advertenties 
   | Margriet Margriet Klasen Column  
special:Doe mee met de vijfde culinaire zwerftocht 
 
 
   | Juli / Aug 04 
 
V | Tekening: Yvonne Rutgers  De Nieuwe Kerk 
2 | Colofon/telefoonnummers 



3 | Van de redactie Rob Elzinga Kop d’r Veur heeft een nieuwe voorkant: de komende zes nummers zijn dat tekeningen van Yvonne Rutgers die 
ze van de buurt maakte. 
   | Blijf op de hoogte met www.hortusbuurt.nl 
2 | Verhuisbericht Peter de Boer 
   | Geert Gedicht Vacantie 
3 | Van het bestuur Klaas Hofstra Met o.a.: Peter de Boer verhuist naar ‘het Heitelân’. ”We zijn op zoek naar een opvolgerster of opvolger. 
Leeftijd geen bezwaar, maar met name ook studenten worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Je moet fautloos Nederlands kennen. * de 
volgende buurtborrel is op zondag 25 juli in de Minnaar.” 
4  - 5 | Bouwplannen RUG (aflevering 11) Piet Hein Schlebusch  Vlak voor de kwestie in de gemeenteraad behandeld zou worden komt B&W 
met de verklaring: “Het ligt, gelet op de opvattingen van de raadscommissie, in de rede dat ons college zal besluiten geen vrijstelling van het 
bestemmingsplan te verlenen. Uiteraard verandert deze positie indien de rechter ons daartoe dwingt” •Er vind jaarlijks overleg plaats over het 
beheer van de Hortustuin tussen omwonenden en de beheerder. Ook deze keer verloopt het overleg in een heel prettige sfeer. •Wethouder Smink 
wil de buurt bijpraten over zijn gesprek met de RUG. • √oor het laatste nieuws:www.hortusbuurt.nl. 
5 | Studentenhuisvesting laatste nieuws Klaas Hofstra Een motie (geen maximum aan aantal kamerverhuurpanden per wijk)  wordt ondersteund 
door Student en Stad, D’66, Groen Links en VVD. 
6 - 7 | De Tuinentocht Peter de Boer Verslag Met o.a een rondleiding in de Nieuwe Kerk en een prieeel in een grote stadstuin aan de 
Noorderhaven. 
8 | Culinaire tocht weer een succes! Verslag Latzi Fresco Aantal deelnemers dit jaar 185. Met reacties van deelnemers. o.a.”Leuke folklorische 
entourage, heerlijke dame blanche met prima warme chocoladesaus.(Macedonië)”. 
9 - 10 | Aanpassingen 30 km zone pas na 17 augustus Gemeente bericht Overzicht van de werkzaamheden .I.v.m. het EK skeeleren is het 
schema aangepast. 
11- 13 | Lief en leed in het Pieternella Gasthuis: Yvonne Rutgers Trijntje van den Bos en Tjitske Bouma De oude en de nieuwe groep bewoners, 
Yvonnes levensloop, haar verhuizing naar Groningen en de bewonerscommissie op het hofje. 
14 | Advertenties 
15 | Margriet Column Margriet Klasen 
16 -22 | Advertenties 
 
 
    | Sept./okt 04 
 



V | Tekening Yvonne Rutgers Noorderhaven 
0 | Colofon 
1 | Inhoud 
2| Website Hortusbuurt nu nog verder uitgebreid Piet Hein Schlebusch 
3 | Van het bestuur Klaas Hofstra 
4 | Hortus kunstentocht op zondag 7 november Latzi Fresco Oproep 
5 - 6 | Bouwplannen RUG/ Hortusbuurt (aflevering 12)  Stieneke van Heerikhuizen en Jannie Visscher De RUG wil het convenant niet verlengen.  
7 - 8 | Ossenmarkt wordt Bossenmarkt Herman van der Tuyn Bewoner van een riant dakappartement aan de Ossenmarkt maakt zich zorgen over 
de bomen die geplant zijn. Kan hij over een paar jaar zijn druiven ook nog oogsten? In de oorlog stond hier een bankgebouw dat vernield is. De 
flat op de huidige plek is gebouwd in 1953. 
9 | Margriet column Margriet Klasen 
10 - 14 | Advertenties 
 
 
  | Nov /dec 04 
 
V | Tekening Yvonne Rutgers Hoek Kijk in ’t Jatstraat/ Grote Lelie 
0 | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van het bestuur Klaas Hofstra De invoering van de 30 km zone lijkt in de Nieuwe Boteringestraat niet erg goed gelukt. Op een hoorzitting op 
5 oktober over studentenhuisvesting wordt duidelijk dat er in 2005 en 2006 circa 1500 panden in de hele stad bijkomen. Dat betekent in de 
praktijk dat vooral de binnenstad (inclusief de Hortusbuurt) met deze toename te maken zal krijgen. Er wordt wel geld uitgetrokken voor 
flankerend beleid. 
3 | Even voorstellen De nieuwe secretaris stelt zich voor: José 
  | Een viswinkel in de buurt? Jet en Bert van Eijck Buurtbewoners roepen iedereen op om door te geven hoevaak zij bereid zouden zijn 
daadwerkelijk vis te kopen in een viswinkel in de buurt. 
4 - 5 | RUG tóch naar de rechter Piet Hein Schlebusch De RUG heeft het besluit van B&W om geen vrijstellingsprocedure te verlenen op 27 
oktober met succes bij de rechtbank aangevochten. Omwonenden zaten op de publieke tribune met speciale t shirts en konden toekijken (want ze 
waren geen partij in deze zaak). De uitspraak was op 8 november. Dat betekent dat de vrijstellingsprocedure kan worden gestart. De rechter is 
wél van mening dat het bouwplan in strijd is met het huidige bestemmingsplan. 



6 -7 | Hortus Kunstentocht 2004 Latzi Fresco Verslag Met o.a.: “Tenslotte het Bauhaus-huis (of Rietveld-huis.(wat je maar wilt) aan de Grote 
Leliestraat. De architect Johan van der Beek vertelde over de geschiedenis en de ideëen erachter”. 
8 | Lode | Wegen Rob Elzinga Verslag Titia Lodewege presenteert haar gedichtenbundel in La Nueva Pasión  
   | Gewikt en gewogen Gedicht Titia Lodewegen 
9 - 11| Lief en leed in het Pieternella gasthuis afl 7: Wil  Trijntje van den Bos en Tjitske Bouma  Wil de Jong is als zestigjarige éen van de jongere 
bewoonsters. Ze schrijft haar eigen verhaal. 
12 | De parkcommissie Hanneke de Hoog Na een schouw zijn er een paar besluiten genomen. Er is een plek bepaald voor twee betonnen bankjes 
voor skate-boarders en er is een tijdelijk hek aangebracht bij de muziekoepel om het pas ingezaaide gras meer kans te geven. 
13 | Eigen wijze Buurtprijs  (Nbg) Landelijke wedstrijd om meer sociale cohesie in de buurt te bewerkstelligen. 
14 - 22 | Advertenties 
23 | Margriet Column Margriet Klasen 
24 - 26 | Advertenties 
 
 
   | Jan. Feb 05  
 
V | Tekening Yvonne Rutgers 
0 | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra Overleg met RO/EZ over de 30 km zonering levert niets op. “Kortom er verandert niks, in elk geval niet door 
hen. Pas als er echte ongelukken gebeuren, dan willen ze er wel naar kijken. Vrijwilligers om onder een bus te gaan liggen?” 
3 - 5 | Never ending story Bouwplannen RuG /Hortusbuurt (Aflevering 14)  De vrijstellingsprocedure is gestart en het bouwplan van de RuG 
ligt ter inzage. De advocaat van de bewonersorganisatie en het actiecomité dient een uitgebreid bezwaarschrift in namens beide organisaties. 
Ook komen er bezwaren van individuele burgers. In een vergadering (raadscommissie vergadering op 15 dec) zegt wethouder Smink dat hij hoe 
dan ook vrijstelling wil verlenen. Anders dreigt er een schadeclaim van de universiteit. Later wordt Smink minder stellig. *Op 19 januari geeft 
de raadscommissie van Ruimte en verkeer haar mening over de zaak. Bewoners worden opgeroepen daar bij aanwezig te zijn voor een 
overtuigend optreden. Een lange juridische strijd ligt in het verschiet: welke beslissing ook wordt genomen in de raadscommissie. *Intussen is de 
RUG voor alle zekerheid in beroep gegaan bij de Raad van State in de hoop dat deze het bouwplan binnen het bestemmingsplan vindt passen.  
6 | Marcanti maakt plaats voor Read Shop annex Postkantoor  
   | Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Cybicle een winkel voor beachcruisers, choppers en lowriders 



7 | Gezocht toneelspelers Harriët Geertjes en Klaas Hofstra Voor het spelen van een toneelstuk worden spelers gevraagd 
8 - 9 | Het geheim van het Middengasthuis Jan Willem de Lange Kleine dorpskern strijdt al jaren voor behoud Hortustuin. Student journalistiek 
de Lange beschrijft het gasthuis, haar bewoners en de buurt: ”Net buiten de grachten, in de Groningse Hortusbuurt, bevindt zich een wirwar van 
hofjes. Het Midden Gasthuis is er zo’n eentje. Gekenmerkt door knusse woningen en een overvloed aan rust. Alleenstaande bejaarden hebben er 
plaatsgemaakt voor een betrokken groep dertigers.” 
10 | Wist u dat..  Latzi Fresco Met o.a.: “Iemand van ca. 20 jaar oud aan mij, 67 jaar oud, in café de Minnaar vroeg: ’mijnheer, mag ik vragen wat 
u hier doet; dit is toch een studentenkroeg?’.” 
11 - 18 | Advertenties  
19 | Margriet column Margriet Klasen 
20 - 21 | Advertenties 
 
 
   | Maart / April 05 
 
V | Tekening Yvonne Rutgers 
0 | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra “In mijn voorwoord van juli 2003 heb ik het gehad over onze contacten met het platform Ciboga over de 
invulling van de Nieuwe Ebbingestraat en het boterdiep. Toen heb ik ook uitgelegd dat we een gezamenlijk doel hebben, namenlijk een zo goed 
mogelijk winkelaanbod binnen onze wijk. En met onze wijk bedoelde ik de Hortusbuurt, inclusief het gehele Boterdiep. dat was de tijd dat we 
ageerden tegen de benaming binnenstad-noord die toen even opgeld deed. ik dacht eerlijk gezegd dat we dat pleit gewonnen hadden. Dat het 
platform zichzelf vervolgens omarmde tot Goln Raand(wat daar fout aan is heb ik al uitgelegd in januari 2004), het zij zo.  
Maar wat ze nu weer bedacht hebben. Omdat ze in Middelstum niet weten wat Goln Raand is, hebben ze besloten dat het hele bedoelde gebied 
Ebbingestraat moet heten (het staat zelfs al op een kaart vermeld). dat zou geen verwarring scheppen. Nou ik weet het niet, maar bestaat er niet 
ook zoiets als een Oude Ebbingestraat? En als het westelijk gedeelte van de binnenstad A-kwartier heet, waar zou dan het Ebbingekwartier 
liggen? (Eén voordeel het valt mooi samen met binnenstad noord..) En nou heb ik niks tegen afscheidingsbewegingen, België mag wat mij 
betreft morgen gesplitst, Fryslân gaat ook zijn gang maar, en zelfs voor Baskenland en Vrijheid kan ik enige begrip opbrengen. Maar dit zou 
geen verwarring opleveren? Een duidelijke naam? Dames en heren: Het heet Hier Hortusbuurt. Al 350 jaar lang. Winkelen in de Hortusbuurt, ja 
gezellig. Koopt bij onze adverteerders!” 



3 | Studentenhuisvesting Klaas Hofstra De bewonersorganisatie ‘kreeg niet wat ze hebben wilden’ in de vergadering van de raadscommissie 
Ruimte en Verkeer. Voor een flankerend beleid is 125.000 euro beschikbaar gemaakt. Groen Links en Christen Unie komen met voorstellen, z.g. 
STOP en KAP maatregelen. 
4 - 5 | Hoe verder?  Bouwplannen RUG/Hortusbuurt (aflevering 15)  Piet Hein Schlebusch In de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en 
Verkeer op 2 februari spreken alle partijen (behalve PvdA en S&S) zich uit tegen het bouwen in de oude Hortus. Op 15 februari besluiten B&W 
na een juridisch wegen dat er geen aanleiding is om de procedure te staken en vraagt een verklaring van geen bezwaar aan bij het college van 
Gedeputeerde Staten. Voor de buurt komen er nog mogelijkheden bezwaar te maken tegen de bouw-, sloop- en kapvergunning. 
6 | Zonder titel Aankondiging De Hortus Toneel Groep geeft haar eerste voorstelling. 
   | Buurtschouw 22 maart Aankondiging 
   | Culinaire zwerftocht in aantocht 
7 | De Oude Hortus- NU ! Carolien Eijkelboom Oproep Plannen voor een een festijn waar de oude Hortus centraal staat. 
8 | Advertenties 
9 | Grote voorjaarsschoonmaak Oproep Gerrit Kamstra 
   | Delfziel Gedicht Klaas Knillis Hofstra 
10 - 14 | Advertenties 
15 | Margriet Column Margriet Klasen 
 
 
   | Mei / Juni 05  Met culinaire bijdrage 
 
V |  
0 | Colofon  
1 | Inhoud  
2 | Bestuursmededelingen 
3 | 1 April de redactie De aangekondigde bomenkap in de Hortustuin blijkt een 1 april grap. De voorzitter maakt al snel bekend dat hij zelf deze 
grap heeft verzonnen. Niet iedereen is blij.  
  | Huisvuil ondergronds  Joke Feldbrugge Binnenkort in de buurt. De gemeente organiseert een informatiemarkt. 
4 | Opnieuw naar het stadhuis Bouwplannen RuG/Hortusbuurt (aflevering 16) De bezwaarschriftencommissie gaat zich opnieuw buigen over 
een aantal zaken. Buurtbewoners worden opgeroepen naar de hoorzitting te komen op 10 mei. 
5 | Ebbingepoort bestaat 15 jaar  Kop d’r Veur gaat mee op een rondleiding 



6 | Atelierroute Groningen 2005 40 kunstenaars uit de buurt doen mee. 
7 | Toneel in de Hortusbuurt Rob Elzinga Verslag De Hortus toneel Groep speelde op 22, 23 en 24 april de voorstelling Zonder Titel: Elf korte 
scenes van Harold Pinter onder regie van Klaas Hofstra. 
8 | Wijkmilieuplan Binnenstad / Hortusbuurt De gemeente gaat een plan voor de binnenstad en Hortusbuurt maken en wil dat in overleg met 
de bewoners doen. 
9 | Oude Hortus -Nu (Open Hortusdag) Carolien Eijkelboom Het programma: een klassiek lunchconcert, een botanische rondleiding, een lezing 
(de tuin als inspiratiebron), iets met kinderen en een high tea. 
  | Viswinkel “Mocht u niet gereageerd hebben (op de oproep voor een viswinkel in de buurt); het is nu nog makkelijker, er is namelijk e-mail: 
bert.van.eijck@zonnet.nl” 
10 - 14 | Advertenties 
15 | Margriet Column Margriet Klasen  
Bijlage: Doe mee aan de zesde culinaire zwerftocht 
 
 
   | Juli / Aug. 05 
 
V | Tekening Yvonne Rutgers Noorderhaven  
0 | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra met o.a.: “Was u ook zo opgewonden over de bijlage van het dagblad over de wijken rond het 
Noorderplantsoen? van de 13 redactionele pagina’s gingen er 5 min of meer over het  plantsoen en 6 over de Oranjewijk. Niks over de 
Hortusbuurt, ja een pagina over doodskistenmaker Van Dijk. verder, wel een aantal restaurants genoemd, maar geen woord over de Culinaire 
Zwerftocht. Niks over de Hortustuin, niks over Kop d’r Veur, geen bewoner geportretteerd, de luchtfoto waar een deel niet op staat, et cetera.“ 
3 | Hortusfeest afgelast Carolien Eijkelboom Vanwege de sloop van het vakwerkhuisje nu even geen feest. 
4 | Ondergronds huisvuil Klaas Hofstra Overzicht van plaatsen waar de ondergrondse vuilcontainers geplaatst gaan worden en hoe het werkt. 
5 | Het verzet groeit Bouwplannen RuG / Hortusbuurt (aflevering 17) Piet Hein Schlebusch Bij de zitting van de ambtelijke bezwaarcommissie 
op 10 mei blijkt dat de aanvraag voor de kapvergunning niet correct is. De universiteit moet een nieuwe aanvraag indienen. En er onbreken nog 
allerlei documenten bij de  aanvraag voor de bouwvergunning. Desondanks verstrekt de gemeente op 25 Mei alle vergunningen die de 
Universiteit nodig heeft! Het actiecomité stapt meteen naar de rechter. Op 27 mei is de zitting. ‘s Ochtends wil men alvast beginnen met de sloop 
van het Vakwerkhuisje. Alerte bewoners houden dat tegen. ’s Middags tijdens de zitting blijkt dat de vergunning al twee jaar eerder is verleend. 



De buurt voelt zich misleid. Een half uur na de uitspraak wordt het vakwerkhuisje alsnog gesloopt. Op 22 juni doet de rechter een uitspraak over 
de nieuwe kapvergunning: Er mag voorlopig niet gekapt worden. Eerst moet met de gemeenteraad gepraat worden en de bezwaren moeten 
fatsoenlijk worden afgehandeld. Inmiddels haalt de buurt 4000 handtekeningen op. 
7 | Actievoeren kost geld  Oproep om geld te doneren 
   | Hortustuintocht 2005 Oproep  
8 | Advertenties/oproep  
9 | Culinaire zwerftocht 6 Verslag Alle deelnemers (76) vulden hun evaluatieformuliertje in. 
10 - 11 | Groninger Welvaart Aankondiging 
12 -18 | Advertenties 
19 | Margriet Column Margriet Klasen  
20 -22 | Advertenties 
 
 
  | Sept / Okt. 05 
 
V | De Nieuwe Kerk foto Paul Oud 
   | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra 
3 | Monument in de buurt Nieuw omslag van Kop d’r Veur: Tekst (op de achterkant) van Beno Hofman en foto’s op de voorkant van Paul Oud 
   | Hortus Tuinentocht Oproep 
4 | Bezem door de buurt Actie mogelijk gemaakt door het stedelijk initiatief Schoon, heel, veilig 
5 | Buurtcentrum Oranjewijk ook voor de Hortusbuurt 
   | Hondenpoep (op het muurtje bij de Nieuwe kerk) 
   | Oproep aan hondenbezitters Yvonne Rutgers 
6 - 8 | Berichten uit de frontlinie  Hortustuin aflevering18 Piet Hein Schlebusch Er zijn meer dan 5600 handtekeningen opgehaald en in 
ontvangst genomen door het college van Bestuur van de RuG. op 5 september.  *De vergaderingen van het actie comité worden door gemiddeld 
15 mensen bezocht. *Er zijn steenmarters gesignaleerd rondom het afgebroken vakwerkhuisje. *Op 30 augustus wordt het hoger beroep, dat de 
Universiteit heeft aangespannen, behandeld bij de Raad van State. Hoewel de actievoerders formeel juridisch geen partij zijn, krijgt de advocaat 



van de buurt toch het woord. *Op 28 september is er een hoorzitting van de ambtelijke beroeps- en bezwaarcommissie. Er zijn meer dan 200 
bezwaren ingediend tegen in totaal vijf verleende vergunningen. 
9 | Willem wordt wakker liedtekst Klaas Knillis Hofstra 
10 | Keltische muziek ten bate van de oude Hortustuin Harmke Eisen aankondiging Jake Walton en Eric Liorzou geven  een benefiet concert in 
het Kijk in ’t Jathuis. 
11 | Hortuskunstentocht Klaas Knillis Hofstra Aankondiging/oproep  
   | Vrouwenmiddag Humanitas (Nbg) 
   | Hortus Toneelgroep In het nieuwe seizoen wordt het stuk The Good Doctor van Neil Simon op de planken gebracht. de repetities starten in 
october. 
12 - 13 | De vereniging Vrienden van de Nieuwe kerk De vereniging heeft tot doel de kerk te benutten voor meer dan kerkdiensten alleen. 
Lezingen, concerten, diploma-uitreikingen etc. In de week van de geschiedenis staan o.a. een rondleiding en speurtocht voor kinderen op het 
programma( O.l.v. Pieter Boomsma) en een lezing van Warmold Brouwer over “De buren van de Nieuwe kerk door de jaren heen” 
14 | Hoe het was Dorien van Rheenen  Boekje van Kees van der Hoef met oude foto’s van de buurt. 
15 | De leukste straat van Groningen Oproep 
16 - 26 | Advertenties  
A | De Nieuwe Kerk Monument in de buurt Beno Hofman 
 
 
   | Nov. / Dec. 05 
 
V | Noorderhaven foto Paul Oud 
   | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra 
3 | Afscheid Carolien Eijkelboom 
4 | Even voorstellen Pascal Nieuwland en Petra Drijver Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor 
   | Oproep Nieuwe redactieleden gezocht 
5 | Kunstentocht Oproep / Aankondiging 
6 | Een hete herfst? Hortustuin (aflevering 19) Piet Hein Schlebusch Voorafgaand aan de opening van het Academisch jaar worden de 5600 
handtekeningen aan het voltallige college van het bestuur van de RuG aangeboden. Dit verloopt in een prettige sfeer. “Voor het eerst kregen we 



de indruk dat men misschien ook naar andere mogelijkheden zou willen kijken.”  *De populieren in de Hortustuin zouden levensgevaarlijk zijn, 
volgens het boombedrijf Arbor dat door de RuG is ingehuurd. En in dat geval kan per direct een kapvergunning worden verkregen. Het 
actiecomité vraagt advies aan Quercus, (ook)een deskundig bedrijf. Deze komt tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is te kappen. De 
gemeente besluit uiteindelijk op 27 september dat er alleen getopt mag worden maar niet gekapt. *Op de hoorzitting van de beroeps- en 
bezwaarschriftencommissie op 28 september worden de RuG en de actievoerders in de gelegenheid gesteld om de bezwaren toe te lichten. *De 
faculteit van Gedrags en Maatschappijwetenschappen heeft laten weten meer heil te verwachten van alternatieven die voor omwonenden ook 
aanvaardbaar zijn. En de Universiteit heeft inmiddels toch andere woonruimte gezocht en gevonden voor de interfacultaire vakgroep 
Kunstmatige Intelligentie, die tot nu toe als de bewoners voor de beoogde nieuwbouw werden gezien. *De Raad van State spreekt zich uit: de 
bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan. Een lange procedure (artikel 19 ) is nu noodzakelijk om de bouwplannen door te zetten. 
*Actiecomité werft geld voor “weerstandskas”. 
8 | Hortustoneelgroep zoekt repetitieruimte 
   | Senioren gespreksgroep Oproep (Nbg) 
   | Kaartenactie succes Alle 80 kaarten-setjes zijn verkocht. De setjes bestonden uit 6 kaarten van kleurrrijke spandoeken tegen de afbraak van 
de Hortustuin. 
   | Koorleden gezocht (Nbg) Buurtkoor Kooranje zoekt nieuwe leden  
9 | De Nieuwe Kerk en haar buren Piet Hein Schlebusch  Verslag van de lezing van Warmold Brouwer die gehouden werd in het kader van de 
landelijke week van de geschiedenis.  Over de kerk zelf en de begraafplaats, over Fongers ,Niemeijer en Sichterman en over de plannen voor dit 
gebied die (gelukkig) niet doorgingen. 
10  - 12| Geridderd Harmke Eisen “Het centrum voor Oude Muziek en Dans (in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat) bestaat dit jaar 15 jaar en vierde 
dat onlangs met twee jubileumvoorstellingen. Reden om eens te gaan kijken en zo toog de kersverse redacteur Harmke Eisen voor Kop d’r Veur 
naar de tweede avond, nietsvermoedend van wat zich die avond zou gaan afspelen.” Op het eind van de avond kreeg Carolien Eijkelboom van 
locoburgemeester van Schie te horen “dat haar verdiensten dusdanig waren, dat het hare majesteit had behaagd haar te ridderen in de orde van 
Oranje Nassau”. 
13 | Rondje Ciboga Rob Elzinga Twee tips 1.Rondje Ciboga is een bijzondere website met foto’s van het tijdelijke landschap dat hier is ontstaan. 
2.Ciboga, van stadsrand tot stadswijk Boek van Beno Hofman nu in de winkel. 
14 | Advertenties 
15 | Buurtcentrum Oranjewijk programma 
16 -22 | Advertenties 
23 | Margriet Column Margriet Klasen 
24 – 26 | Advertenties 



A | Noorderhaven 23-23a Monument in de buurt Beno Hofman 
 
 
   | Jan. / Feb. 06 
 
V | Foto: Paul Oud Ossenmarkt 
   | Colofon 
1 | Nieuwjaarsborrel Aankondiging 
2 | Van het bestuur Pascal Nieuwland 
   | Thuis Klaas Knillis Hofstra Gedicht 
3 - 4 | Monter het nieuwe jaar in (Hortustuin aflevering 20) Piet Hein Schlebusch De commissie bezwaarschriften krijgt uitstel tot eind januari 
om zich uit te spreken over de verleende sloop, kap, monument en bouwvergunningen. Dan is er nog gelegenheid om daarop te reageren en 
vervolgens wordt er een advies aan B&W uitgebracht. En daarna kan er nog naar de bestuursrechter gegaan worden en nog later naar de Raad 
van State. * Milieudienst verwijdert affiches, spandoeken en foto’s bij het hek van de tuin in de Grote Rozenstraat. Achteraf had alleen het 
spandoek weg gehaald mogen worden. 
5 | Partir est mourir un peu Dorien van Rheenen (hoofd)Redactrice Dorien van Rheenen verhuist uit de buurt. Zij en haar vriend kunnen geen 
geschikte woning in de buurt vinden, zelfs na 15 jaar inschrijving. Ze gaan de buurt missen. Kop d’r Veur werd bij haar komst nog gemaakt door 
het bestuur. De bedoeling was om een onafhankelijke redactie te vormen en dat is gelukt. 
6 - 7 | Advertenties 
8 - 9 | Grote Rozenstraat 24 Studentenhuizen deel 1 Harmke Eisen Nieuwe serie waarin redactrice Harmke Eisen verslag doet van haar bezoeken 
van diverse studentenhuizen in de buurt.  
10 | Advertenties 
11 | Lentekriebels (Nbg) 
    | Rechtswinkel Groningen: Voor al uw problemen! (Nbg) 
12 - 14 | Advertenties 
15 | Margriet Column Margriet Klasen 
16 - 17 | Advertenties 
A | Sichermanhuis Monument in de buurt Beno Hofman  
 
 



   | Maart / April 06 
 
V | Foto Paul Oud Pakhuis Engeland 
   | Colofon 
1 | Redactioneel 
   | Inhoud 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra 
3 | Jaap van Dijk leidt verzoeningspoging Hortusbuurt en Rijksuniversiteit Joke Feldbrugge Het universiteitsbestuur is bereid is bereid met de 
bewonersorganisatie te overleggen over alternatieven Er is een werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van oud gedeputeerde van Dijk, 
waarin een delegatie van de buurt en van de universiteit zitting nemen. Op 8 februari komt de werkgroep voor het eerst bijelkaar  
4 | Mogelijke alternatieven voor de RuG in de Hortusbuurt Piet Hein Schlebusch 1 De huisjes aan de Grote Rozenstraat nr 19 t/m 27 sneuvelen 
voor de Nieuwbouw 2. het Heymansgebouw krijgt eén bouwlaag meer 3. H et gebied achter Hendrick de Cock. 4. De lokatie ‘Gerardus van der 
Leeuw’. 
5 | Bomen gekapt in verborgen tuin Pieternelle Gasthuis Piet Hein Schlebusch De rigoreuze aanpak maakt bewoners aan het schrikken. En had 
er geen kapvergunning moeten worden aangevraagd? 
   | Hondenpoep Vincent van der Heiden  Bij het voetballen in het park rolt de bal heel vaak in een drol. Honden graag op het andere veldje. 
   | Ebbingekwartier gaat los met nieuw infocentrum Het centrum is een samenwerkingsverband tussen de ondernemers van het 
Ebbingekwartier en de Hanzehogeschool en is gevestigd in het voormalige Readshoppand. 
6 - 7 | Twinkle en de allure van de Nieuwe Boteringestraat Henriëtte van Arkel Het pand aan de Boteringestraat 45 wordt al door vijf 
opeenvolgende generaties bewoond. Derk Sportel betrekt in 1922 dit pand en vestigt zich als ‘aan huis werkende’ opticien. Tijdens de oorlog 
worden er ondergrondse acties tegen de Duitse bezetter geraamd. De optiekzaak kende hier tot in de jaren zeventig een goede tijd. Na de oorlog 
blijft achterkleinzoon van Dick Marrink hier wonen nadat hij zijn winkel elders vestigt. Zijn vrouw runt er nu een kadowinkel. Het interieur is 
grotendeels behouden; de houten ladenkasten, de toonbank met kassa, de linoleum vloerbedekking. 
8 | Advertenties  
9 | SP verhuist maar blijft in de buurt Henriëtte van Arkel  Op een miezerige zaterdag trekt een stoet met muziek en bakfietsen vol ballonnen 
door de Boteringestraat. Het nieuwe pand van de SP wordt geopend. 
10 | Advertenties 
11 | Ouderensoos Harmke Eisen Ongeveer 17 jaar geleden kwam het clubje van ongeveer 12 mensen voor het eerst bijelkaar in een bovenzaaltje 
aan de Violenstraat. 
   | Tjechisch concert Aankondiging van de Harmonie in de Nieuwe kerk  



   | Kunst aan de Noorderhaven Aankondiging Galeries, kunsthandels en kunstenaars openen op 1 en 2 april de deuren 
   | Noorderpasen Aankondiging Activiteiten in het teken van natuur en milieueducatie 
12 – 15 | Werfstraat 11a  Studentenhuizen deel 2 Harmke Eisen Bezoek aan een Vindicathuis 
16 -22 | Advertenties 
23 | Margriet Column Margriet Klasen 
24 | Gedichten en de Hortusbuurt Rob Elzinga Een nieuwe rubriek. Dit keer twee gedichten van Marja van der Veen. 
25 | Agenda 
26 | Pakhuis Engeland Monument in de buurt Beno Hofman 
 
 
   | Mei /Juni 06  met speciale bijlage culinaire zwerftocht 
 
V | Foto Paul Oud Guyotplein 3 
   | Colofon  
1 | Inhoud 
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra   Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt de buurt ongeveer zo: (wat reken- en natte vingerwerk van Klaas 
Hofstra): PvdA 8 (12), VVD 7 (5), Groen Links 5 (5), D66 4 (2), Student & Stad 3 (1), CDA 2 (3), Stadspartij 2 (2), Christen Unie 1 (2), PvhN 0 
(0), NCPN 0 (0) 
Jannie Visscher (SP) krijgt bij de totale uitslag 950 voorkeursstemmen en wordt wethouder. 
3 | De Hortus gered!  Petra Drijver Op 24 april is er een informatieavond voor de buurt over de bouwplannen van de RuG (in overleg met de 
bewonersorganisatie.) Gert Jan Groenendaal (werkgroeplid namens de buurt) speelt een belangrijke rol. Het gepresenteerde plan wordt unaniem 
door de aanwezigen positief ontvangen. Het plan omvat twee extra lagen boven de bestaande kantine/bibliotheek. Een dag later besluit het 
college van bestuur van de RuG het voorstel over te nemen. De plannen worden in een overeenkomst vastgelegd. *Een voorstel over een 
werkgroep Hortustuin wordt positief ontvangen. 
4 | Studenten opgelet !!! Oproep Studentenborrel in Het Heerenhuis op 8 Mei 
   | Doe mee met de verkiezing van de leukste straat van Groningen 2006  
5 | Geliefd klimrek Noorderplantsoen gaat aan eigen succes ten onder Joke Feldbrugge Door intensief gebruik is het klimrek versleten en heeft 
de gemeente de constructie voor de helft gesloopt. Pas volgend jaar kan het worden opgeknapt. Kan het niet eerder? 
6 | Advertenties 



7 | Vivat Marja van der Veen Al zo’n 25 jaar adverteert Jos de Lange in Kop d’r Veur. Op 25 juni viert hij zijn 65e verjaardag. Zijn vader en diens 
broer hadden hier ook al een winkel (om de hoek). De één in foto’s en de daarbij passende artikelen, de ander in exotische dieren (slangen en 
apen) 
8 | Advertenties 
9 | Noorderburen 2006 Oproep De voorbereiding van het kleinschalig en laagdrempelig feest zijn begonnen. “De gemeente tekent voor de helft 
van de financiering, het andere deel komt van de organiserende buurtverenigingen” 
10 - 13 | Kleine Kruisstraat 12: “Randael” Studentenhuizen 3 Harmke Eisen Een kijkje in het studentenleven van (opnieuw) een Vindicathuis. 
14 -15 | Hortus Toneelgroep speelt Pinter en Simon Henriëtte van Arkel Verslag  
16 | Advertenties 
17 | Afscheid van de Hortusbuurt met Gerrit Krol Marja van der Veen Gerrit Krol leest in de Nieuwe kerk voor uit eigen werk. 
18 | Behoud van de Hortus kost geld.. Oproep Het actiecomité zit met een tekort van 2000 euro en “doen een beroep op de vrijgevigheid” van 
de lezers. 
19 - 22 | Advertenties 
23 | Margriet Column Margriet Klasen  
24 | Boteringebrug gedicht Bart FM Droog 
25 | Hortusbuurtagenda 
A | Guyotplein 2-3 Monument in de buurt Beno Hofman 
 
 
   | Juli / Aug. 06 
 
V | Foto: Paul Oud Noorderplantsoen 
   | Colofon 
1 | Inhoud 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra 
3 - 4 | Jacques Wallage en zijn nieuwe ploeg op bezoek in de Hortusbuurt Bob Offers  In het kader van de wijkenronde bezoeken B&W de 
hortusbuurt. Piet Hein Schlebusch schetst namens de actiegroep de laakbare houding van ‘de gemeente’. Burgermeester Wallage gaat bekijken in 
hoeverre er mogelijkheden zijn de buurt financieeel te helpen i.v.m. de gemaakte juridische kosten. Pascal Nieuwland brengt de 30km zone rond 
de Nieuwe Boteringestraat onder de aandacht. “Later op de middag konden Karin Dekker, Jaap Dijkstra. José van Schie, Jannie Visscher, Peter 



Verschuren, Frank de Vries en Jacques Wallage met eigen ogen het knelpunt aanschouwen”. Ook wordt de informatiewinkel van het 
Ebbingekwartier bezocht. 
5 | 1 Wat een feest! Carolien Eykelboom Verslag Een geweldig feest in de Hortustuin met van alles te doen. Kinderen van de Nassauschool hebben 
wilde dieren geschilderd die overal in de tuin staan opgesteld. Verder een verhalenvertelster, klassieke muziek, eten en drinken, excursies en 
lezingen. 
6 | 2 Verzoendag Wil de Jong Verslag Het feest in de Hortustuin. 
7 - 8 | Overeenkomst RuG en Hortusbuurt Petra Drijver In de overeenkomst zijn de bouwplannen voor de korte en langere termijn vastgelegd. 
Het bouwplan op de korte termijn omvat de realisering van 1600 vierkante vloeroppervlak meter boven op de kantine/bibliotheek van het 
bestaande Heymansgebouw. De bewonersorganisatie zal zich onthouden van juridische acties en neemt de verplichting op zich om ervoor te 
zorgen dat de omwonenden ook zullen instemmen met de bouwplannen. Op de lange termijn kan 470 vierkante meter bruto vloeroppervlak 
worden gerealiseerd op de lokatie Rozenstraat 17 t/m 27. Het bouwplan hiervoor zal onderwerp van overleg zijn tussen beide partijen. De 
toegankelijkheid van de Hortustuin blijft gegarandeerd gedurende kantoortijden. Er worden twee overlegvormen in het leven geroepen. Eén over 
het beheer en gebruik van de tuin en een ander (met het College van Bestuur) over parkeren, gemeentelijk beleid, ontwikkelingen m.b.t. 
huisvestingen en “ad hoc punten die door een of beide partijen van belang worden geacht.” ook wordt er een werkgroep in het leven geroepen 
die voorstellen gaat doen voor (culturele)activiteiten in de tuin. 
9 | Vet gaaf, we kunnen weer klimmen|  Het klimrek in het plantsoen is toch snel gemaakt. Chesnon Karim (op de foto) juicht. 
   | De studentenborrel van 8 mei Verslag Maartje De borrel met optreden van EQD-Comedie was een succes. 
10 | Afval naast de vuilcontainers? Altijd bellen!  Bericht van de Milieudienst (Nbg) 
11- 13 | Het burenfeest in het Noorderplantsoen Henriëtte van Arkel Verslag  Zondag 25 juni. Rond de vijver staan overal kraampjes, er is 
muziek, Kop d’r Veur is vertegenwoordigd en er is een demonstratie van hofdansen. De rommelmarkt stelde niet veel voor en er was weinig te 
eten. 
14 - 16 | House of Justice Studentenhuizen deel 4 Harmke Eisen Deze keer wordt een meidenhuis aan de Nieuwe Ebbingestraat 80a bezocht. 
17 | Bericht van de vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk Elke zaterdagmiddag is gedurende de hele zomer de kerk geopend. Ook staan 
er de komende tijd diverse concerten op het programma. 
18 | Advertenties 
19 | Voortreffelijke culinaire zwerftocht Joke Feldbrugge (Kort)Verslag  
20 – 27 | Margriet Column Margriet Klasen 
28 | Noorderplantsoen gedicht Kasper Peters 
29 | Hortusbuurtagenda 
A | Het Noorderplantsoen Monument in de buurt  Beno Hofman  



 
 
   | Sep. /Oct. 06 
 
V | Foto Paul Oud Sikkenspoortje 
   | Colofon 
1 | Inhoudsopgave 
2 | Bestuursperikelen Klaas Hofstra 
3 | Noorderzon is weer Noorderplantsoen Wil de Jong 
   | Toneelspelers gezocht 
4 | Advertenties 
5 | Vader en dochter exposeren samen in galerie Z.T. Harmke Eisen De expositie van schilderijen van Ton Rohde en dochter Yette 
(buurtbewoners) wordt feestelijk geopend. Kop d’r Veur is erbij. “Tulip 4” deed iets met Harmke. 
6 | Advertenties 
7 | Sterrenconcert in de Muziekkoepel Marijke Kamphuis Het Grieg Pianoduo gaat op 16 september van 21.00 uur tot 21.30  een stuk van de 
etse componist Urmas Sisask ten gehoren brengen. Het stuk, “The Spiral Symphonie”, is geinspireerd door sterrenstelsels. De plek waarvoor is 
gekozen is een bijzondere: De muziekkoepel in het Noorderplantsoen. ‘Onder de sterrenhemel’. “Eigenlijk zonde dat de koepel teveel werkloos 
in het park staat”. 
8 | Georgisch- Russisch zangkoor in Nieuwe kerk  Marijke Kamphuis Naast het het klassieke russisch repertoire staan volksmuziek en  
religieuze liederen  uit Rusland, Georgië en Armenië op het programma. 
9 - 12 | Huize Kraakzicht Studentenhuizen deel 5 Harmke Eisen Boterdiep 7a : Opnieuw een inkijkje in een Vindicathuis.  
13 - 18 | Advertenties 
19 | Margriet Column Margriet Klasen 
20 | Café in de Rozenstraat gedicht Kasper Peeters 
21 | Hortusbuurtagenda 
A  | De vesting en het Sikkenspoortje Monument in de buurt  Beno Hofman 
 
 
 
   | Nov. / Dec. 06 



 
V | Foto Paul Oud Rijks HBS 
   | Colofon  
1 | In dit nummer 
2 | Van de Voorzitter Klaas Hofstra 
3 | Hortus Toneelgroep zoekt repetitieruimte 
   | Viswinkel in de buurt 
   | Zangworkshop met Iris Flicker in Kijk in ’t Jathuis 
   | Hortusbuurt on line 
   | Paul Oud in kunztgang 
4 – 5 | Hortusbuurtagent Wallinga: “Ik sta altijd open voor wat er in de buurt speelt Marijke Kamphuis  Buurtagent komt bij redactrice op de 
koffie. 
6 |Advertentie 
7 | Kunstentocht op 26 November Aankondiging 
   | Filosoferen en gluren Wil de Jong  
8 | Advertenties 
9 - 11 | Hortusbuurt herbergt één van de gezelligste stamcafé’s in stad Bob Offers “Waar nog wordt in een gezellig bruin café het gemopper 
van de kaarters, het geklots van de biljartballen en het gesprek aan de bar niet overstemd door een dreunende geluidsinstallatie?.. Een portret van 
één van de oudste horecagelegenheden van Groningen, Café de Jong in de Nieuwe Boteringestraat” 
12 - 15 | Hoek Grote Leliestraat/ Havenstraat Studentenhuizen deel 6 Harmke Eisen Over o.a.: Bierspelletjes, Walking dinners en de vissen Piebe 
en Bliksem. 
16 – 22 | Advertenties 
23 | Margriet Column Margriet Klasen 
24 | De kinderen uit de Rozenstraat Han G. Hoekstra gedicht Dit gedicht zorgde in 1974 voor enige commotie in de Rozenstraat. 
25 | Advertenties 
26 | Rijks-HBS Beno Hofman 
 
 
   | Jan. / feb. 07 
 



V | Foto Paul Oud Pakhuis Albion 
   | Colofon 
1 | Wij wensen onze adverteerders, onze bezorgers, onze veurzitter enz ...een goed 2007  
   | In dit nummer Inhoudsopgave  
2 | Bestuursperikelen Klaas Hofstra  
3 | Even voorstellen Anouk Doornbos Nieuw bestuurslid  
   | Theater te water speelt: Dames Eén Aankondiging Toneelstuk over voetbal in Buurtcentrum Oranjewijk 
3 | Verdwenen poes terecht  
4 | Stand van zaken rond de Hortustuin Piet Hein Schlebusch De buurt dringt aan op een grondig onderzoek naar de handelswijze van (het 
vorige) colege van B&W. *Er is wat vertraging gekomen bij de realisatie van de nieuwbouw. 
4 - 5 | Overleg Petra Drijver, Klaas Hofstra In de overeenkomst met de RuG zijn er drie soorten vervolgoverleg afgesproken die naar verwachting 
voor Pasen plaatsvinden. Er gaat ook een brief naar de raadsfracties over de gang van zaken rondom de afhandeling van het conflict over de 
Hortustuin. “Dit naar aanleiding van het bezoek van B&W aan onze buurt, een vervolggesprek met wethouder Frank de Vries en de brief die we 
daarna hebben ontvangen” 
5 | Hortuskunstentocht 2006  Verslag Wil de Jong  
6 | Advertentie 
7 | Schildercursus voor kinderen Harmke Eisen Rikka Horn geeft workshops in haar atelier in de Violenstraat. 
   | Swing it out bij Ocho! Marijke Kamphuis Rookvrij dansen in de Hoekstraat. 
8 | Advertenties 
9 - 11 | Jan, Tineke en Bert Hoogakker Bob Offers Portret van een familieslagerij. En een stukje historie van het pand “of liever gezegd de 
lokatie”. Ooit stonden hier tussen 1880 tot 1910 de paardenstallen van de ernaast gelegen remise van de paardentram. 
12 - 15 | Big Apple number 9 Studentenhuizen deel 7  Harmke Eisen Grote Appelstraat 9  “Het speeltuintje hier in de Appelstraat. Daar mogen ze 
wel iets aan doen” 
16 - 22 | Advertenties 
23 | Margriet  
24 | De Nieuwe kerk Gedicht Gerrit Krol 
25 | Advertenties 
A | Pakhuis Albion Beno Hofman 
 
 



   | Maart / April 07 
 
V | Foto  Paul Oud Spilsluizen 1 - 3 
   | Colofon 
   | Jaarvergadering Aankondiging 
1 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 
2 | Van de voorzitter Klaas Hofstra Voorzitter doet een steekproef en bezorgt 10 brieven met eigen adres op een verkeerd adres. Resultaat: 5 
brieven worden opnieuw bezorgd. 
3 | Drie x drie Aankondiging Voorstelling van de Hortustoneelgroep op 31 maart 
   | Natuurkunde in de muziek Aankondiging Lezingencyclus in het Kijk in ’t Jathuis  
   | Leguaam Speedy overleden Piet Hein Schlebusch 
4 | Lentekriebels Voor een schone, hele en veilige stad oproep 
5 | Studentenhuis in actie Harmke Eisen Het studentenhuis aan de Grote Appelstraat ‘Big Apple’ doet mee aan een wedstrijd/programma van 
Oog tv in het kader van schoon, heel en veilig. 
6 -7 | De Ebbingestraat stelt zich open voor de buurt Henriëtte van Arkel  Karel Eggen (lokaal manager) vertelt wat de Ebbingepoort allemaal te 
bieden heeft. 
8 - 9 | Advertenties 
10 – 11 | Passie voor zingen en folkfeesten Henriétte van Arkel Jantien Schaap uit de Kleine Appelstraat geeft zangworkshops in het Kijk in ’t 
Jathuis en organiseert z.g. bal folk avonden. 
12 -15 | Nieuwe Boteringestraat 77 Studentenhuizen deel 8  Harmke Eisen  
16 - 23 | Advertenties 
24 | Zielen|Kieren Rob Elzinga Titia Lodewegen presenteert haar tweede gedichtenbundel 
   | Zielenschoon Gedicht Titia Lodewegen 
A | Spilsluizen 1-3 Beno Hofman 
 
 
   | Mei / Juni 07 
 
V | Foto Paul Oud Middengasthuis 
   | Colofon 



3 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 
4 | Buurtschouw Klaas Hofstra Met o.a. “Enkele losse tegels in de Kleine Rozenstraat worden herlegd” 
5 | Van de redactie Lezeres voelt zich bedreigt in haar persoonlijke levensfeer n.a.v. de ‘postactie’ van de voorzitter en stuurt een “gepeperde 
brief’. (die overigens niet wordt gepubliceerd). De redactie is benieuwd naar de reactie van meer mensen en doet een oproep aan de lezers. 
   | Hortusbuurt hofjesbuurt Hofje volgens Google 
   | Wie mist een lief zwart poesje?  
   | Ester Visser Bezorgster van Kop d’r Veur is plotseling overleden 
6 | Nieuwbouw RuG start dit jaar nog  Petra Drijver en Joke Feldbrugge Overleg tussen Bewonersorganisatie Hortusbuurt met het College van 
bestuur van de RuG over de geplande nieuwbouw. De tekeningen die bij de bouwaanvraag horen worden op de Website van de 
bewonersorganisatie geplaatst en de aanvraag is te lezen in de Gezinsbode. De eerste paal gaat waarschijnlijk na de bouwvakantie de grond in. 
Verder wordt er een tuinwerkgroep opgericht. 
7 | Onderzoek naar handelswijze Gemeentebestuur Piet Hein Schlebusch Er wordt een onderzoek gestart over de handelswijze van de gemeente 
in de Hortustuinkwestie. De klacht van de bewoners dat ze om de tuin zijn geleid en dat de Gemeente zich niet heeft gehouden aan beloftes 
wordt onderzocht door het onafhankelijk bureau Intraval. Een begeleidingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeente, 
universiteit en bewoners en staat o.l.v. Jaap van Dijk,( “die indertijd met succes bemiddeld heeft in het conflict tussen de RuG en de 
buurtbewoners”). 
   | Studentenhuis in actie Harmke Eisen Studenten uit de Appelstraat zijn aan de slag gegaan voor OOG-Tv en voeren actie tegen fietsen overlast 
in de Grote Rozenstraat. De buurtvereniging zorgt voor appels, de studenten bakken appeltaarten. 
8 - 9 | Nieuwe Boteringestraat dertig! Peggy Limburg Gemeente en politie komen in actie tegen de onveilige situatie op de Nieuwe 
Boteringestraat. Gedurende een half jaar gaat de politie regelmatig controleren. Op 14 maart gaf Karin Dekker het startsein. 
10 - 11 | Nieuwe perspectieven voor Ebbingestraat, Boterdiep en Ciboga Piet Hein Schlebusch Interview met wethouder Dijkstra “We 
verwachten een positieve impuls van de creatieve sector” en “Dat moeten we uitbouwen en versterken” 
12 - 13 | Buurtschilder Scheffer Henriëtte van Arkel Gerrit Scheffer en zijn partner Martin zijn dit jaar 25 jaar bij elkaar en wonen twaalf jaar in 
de buurt. 
14 | Advertenties 
15 | Hortustoneelgroep voor de derde keer succesvol Piet Hein Schlebusch “ Het is natuurlijk altijd leuk om bekenden toneel te zien spelen.” 
16 | Hunsingo Studentenhuizen deel 9 Harmke Eisen Boterdiep 38 -3 Het pand lijkt van binnen een doolhof. Er was ooit de eerste Groninger 
glasfabriek gevestigd. De duitsers hadden er in de oorlog een schutterspost. De boom voor het huis mag wel weg. De studenten praten verder 
over het Cibogaterrein, hun huisbaas, overlast en vooroordelen, de huisbaas, hoe het huishouden functioneert en de grappen die worden 
uitgehaald. 



17 - 24 | 8e culinaire zwerftocht  (Special op gekleurd papier) Aankondiging “Negen deelnemende restaurants hebben aangegeven dat ze er zin in 
hebben” 
25 - 28 | Hunsingo vervolg  
29 | De Ebbingepoort aan het woord  Column Karel Eggen  
30 - 31 | Atelierroute 2007 Henriëtte van Arkel Twee deelnemende kunstenaars, Harriét Geertjes en Rob Elzinga belicht. 
32 -36 | Advertenties 
37 | Margriet Column Margriet Klasen 
38 | Z.t. gedicht Ester Visser 
39 | Advertenties 
40 | Middengasthuis Kleine Rozenstraat 14 t/m 44  
 
 
   | Juli / Augustus 
 
V | Foto Paul Oud  Middengasthuis 
   | Colofon 
3 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 
4 | Van de voorzitter Klaas Hofstra “Bewonersorganisaties hebben nu als voornaamste taak het informeren van de bewoners en krijgen daarvoor 
een vast bedrag per inwoner en huishouden. Vanaf volgend jaar moeten ze bewoners niet alleen informeren, maar ook activeren. Naast een klein 
vast bedrag zullen ze dan per activiteit afgerekend worden.” 
5 | Nieuwbouw RuG  Er zijn nu foto’s beschikbaar 
   | Kunstmarkt Katjee start kunstroute door A-Kwartier én Hortusbuurt. 
   | Kop d’r Veur zoekt: 1. Bezorgers 2. Columnschrijver 
   | Latzi Fresco weer bestuurslid 
6 | Advertentie 
7 | Hortusbuurt Hofjesbuurt  Klaas Hofstra/Wikipedia  
8 | Advertentie 
9 | Negatieve score Hortusbuurt vraagt om nader onderzoek Bob Offers In de enquete Leefbaarheid en veiligheid die de gemeente heeft laten 
uitvoeren is de Hortusbuurt (Incl. Ciboga) voor het eerst afzonderlijk onderzocht. De buurt scoort in positieve en negatieve zin hoog: Hoewel het 



aantal geweldsdelicten drie keer hoger ligt dan het stedelijk gemiddelde zijn de bewoners verknocht aan hun wijk. Een grafiek laat zien dat het 
aantal autoinbraken in de buurt tweemaal zo hoog is als in de rest van de stad. 
10 | Advertenties 
11 | Noorderplantsoen anno 2007 op z’n mooist Henriette van Arkel  Verslag van een lezing met rondleiding door het Noorderplantsoen. “Na 
honderdentwintig jaar is het noorderplantsoen anno 2007 op z’n mooist” 
12 - 13 | De buurtwinkel Wil de Jong Ina Mensinga sloot in 1988 voorgoed de deuren van de laatste echte buurtwinkel. Wil de Jong schrijft haar 
verhalen op en eindigt met de wens dat de buurtwinkel terugkomt in de buurt. 
14 | Advertenties 
15 | Societeit De Kroon Rob Elzinga Eigenaar/directeur Johan van Wijk van het pand aan de Nieuwe Boteringestraat 72  wil geen 
geluidsoverlastveroorzaken in de buurt. Eind 19e eeuw woonde er de beroemde Pieter Roelof Bos. 
16 - 17 | Foto met bijschrift Rob Elzinga Genomineerd ontwerp met spraakmakende dakopbouw aan de Nieuwe Boteringestraat 33. 
18 | Advertenties 
19 | De Ebbingepoort aan het woord Column Karel Eggen 
20 - 24 | Advertenties 
25 | Margriet Column Margriet Klasen 
26 | Drie Hortusbuurt haiku  gedichten Henny Prins Spilsluizen, Antiquariaat Sphinx en Boterdiep 
27 | Advertenties 
28 | Middengasthuis Grote Leliestraat Beno Hofman  
 
 
   | Sept. / Okt. 07 
 
V | Foto Paul Oud Middengasthuis Grote Leliestraat 
   | Colofon 
3 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 
4 | Van de voorzitter Klaas Hofstra De tuin van het hofje waar de voorzitter woont wordt opgeknapt. 
5 | Kunstentocht 2007 Aankondiging/oproep 
   | Hortus Toneel Groep Klaas Hofstra Nieuwe spelers gezocht 
   | Nieuwe Column Natasja Hoekstra is twintig jaar, studeert commerciële economie, werkt daarnaast bij de KPN, is lid van de roeivereniging 
en gaat columns schrijven voor de buurtkrant. 



6 | De nieuwbouw Piet Hein Schlebusch “De gekozen oplossing heeft twee grote voordelen: De tuin blijft gespaard en de buurtbewoners rondom 
de Hortustuin behouden hun uitzicht”. Inmiddels is de werkgroep Hortustuin voor het eerst bijelkaar geweest.  
   | Emmeke Beeftink  Buurtbewoonster plotseling overleden  
8 | Advertenties 
9 | Deelnemers gezocht voor onderzoek Buurtbewoonster Katrien Colman doet onderzoek met het scannen van hersenen en zoekt langs deze 
weg naar gezonde rechtshandige vrijwilligers. 
   | Many faces of the Caribbean persbericht / aankondiging Carla Durville exposeert foto’s in Sociëteit de Kroon. 
10 | Advertenties 
11 | Handel in vrijwilligerswerk op Groningse beursvloer (Nbg) 
12 - 15 | Huize hefboom Studentenhuizen deel 10  Harmke Eisen Het eerste studentenhuis dat zichzelf voor deze serie aanmeld: Nieuwe 
Boteringestraat 38 a. 
16 | Advertenties 
17 | Huize Roos Column Natasja 
18 | Advertentie 
19 | De Ebbingepoort aan het woord Column Karel Eggen 
20 - 24 | Advertenties 
25 | Margriet Column  Margriet Klasen 
26 | Nieuwe Boteringestraat gedicht Dichtkring Rondrijm ft. Paul M.Borggreve 
27 | Advertenties 
28 | Sint Martinusgasthuis Grote Leliestraat Beno Hofman 
 
 
   | Nov. / Dec. 07  
 
V | Foto Paul Oud  
2 | Colofon 
   | Redactie zoekt medewerker De verhalen die Beno Hofman ter beschikking stelde voor publikatie in Kop d’r Veur zijn op. De redactie wil 
de geschiedenisrubriek voortzetten en zoekt iemand uit de buurt om dit vorm te geven. 
3 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 



4 | Van de voorzitter Klaas Hofstra *Rond de Open hof is het de laatste tijd weer onrustig. *Op 27 november is er weer een 
buurtbeheervergadering. *De Kunstentocht gaat niet door: Er hebben zich te weinig uitvoerende kunstenaars gemeld. 
5 | Lofzangen tijdens opening Vice consul van de Domincaanse Republiek en voorzitter van de bewonersorganisatie Hortusbuurt houden beide 
een speech bij de opening van de expositie van de foto’s van Carla Durville in sociéteit de Kroon. 
   | Vuurwerkloze jaarwisseling  Johan Meyering (van ondermeer de Tango salon La Pasion) voert een gevecht voor een eenmalige 
vuurwerkvrije jaarwisseling in de Stad.  
   | Schoenmaker in de buurt Nieuw: De Hele Zool, Ebbingestraat 18 
6 | Het onderzoek Piet Hein Schlebusch De direkte aanleiding van het onderzoek naar de rol van de gemeente in de Hortustuinkwestie was de 
gang van zaken rond de sloop en sloopvergunning van het vakwerkhuisje in mei 2005.  
  | De Nieuwbouw Piet Hein Schlebusch De gemeente geeft de universiteit toestemming voor de nieuwbouw. Over de kantine van het 
Heymansgebouw wordt een nieuwe vleugel gerealiseerd. De tuin blijft zodoende ongemoeid. 
7 | De steenmarters Piet Hein Schlebusch Een curieus bericht uit de Universiteitskrant: er blijken zich steenmarters genesteld te hebben in de 
Grote Rozenstraat 38. Volgens een medewerker van de RuG kwamen de steenmarters uit het vakwerkhuisje (dat gesloopt is) 
8 | Advertentie 
9 | Bedrijvigheid op de stadswal Foto met bijschrift Rob Elzinga De contouren van ‘Trezoor’ op het Cibogaterrein. 
10 | Advertenties 
11 | Kroegkwis Verslag Harmke Eisen Wie schreef de negerhut van oom Tom? En hoe heet de fictieve stad waar “Goede tijden. slechte tijden zich 
afspeelt?  Tien verschillende groepjes met namen als ‘Wise Guys’ en ‘Kop d’r Achter’ strijden twee uur lang om de punten. 
12 | Aardappelen met mosterdstip Harmke Eisen De redactie gaat uit eten in de Ebbingepoort en doet verslag. 
13 | Stoelendans Joke Feldbrugge Penningmeester stopt  
   | Nieuw: De Boteringe suite Elles van der Heiden en Siebert Nix  Grieg pianoduo verhuist naar Nieuwe Boteringestraat 50 en organiseert 
(kleinschalige) concerten aan huis. 
14 | Advertenties 
15 | Picknick voor medewerkers van Kop d’r Veur Carolien Eijkelboom Op de fiets naar Wierumerschouw. 
16 -21 | De jeneverhut van oom Tom Studentenhuizen deel 11  Harmke Eisen Een studentenhuis met 10 jongens op het Boterdiep 14. 
20 | Advertenties 
22 | Advertenties 
23 | Lingo Column Natasja 
24 | Advertenties 
25 | De Ebbingepoort aan het woord Column Karel Eggen 



26 | Advertenties 
27 | Voetbal en vlees Henriëtte Van Arkel Interview met Bobbi Mileski, eigenaar van restaurant Macedonië 
28 | Advertenties 
29 | Margriet column Margriet Klasen 
30 | Verknal het niet Gedicht Titia Lodewegen 
31 | Bewonersorganisatie Hortusbuurt Adressen en telefoonnummers 
    | telefoonnummers 
32 | Het BIM tankstation Rob Elzinga 
 
 
|Jan./ Feb. 08 
 
V | foto Paul Oud Pieternella Gasthuis 
2 | Colofon 
   | Het is mooi geweest Rob Elzinga Vormgever/redacteur Rob Elzinga stopt met zijn werkzaamheden voor Kop d’r veur en wenst zijn opvolgers 
veel plezier en succes. 
   | Personalia: Paul Oud (fotograaf) stopt ook. Margriet en Diederik zijn de nieuwkomers. 
   | Toneelspeler gezocht De Hortus Toneelgroep zoekt een mannelijke speler 
3 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 
4 | Van de voorzitter 
   | Advertentie: Kop d’r Veur zoekt hoofdredacteur en vormgever 
5 | Groningen groeit Nieuw boek van Beno Hofman belicht stadsuitbreidingen 
   | Nieuwbouw gestart  
   | Buurtbewoners uit de 18e eeuw in museum Levensgrote, 18de eeuwse portretten van Sichterman en familie (van de Ossenmarkt) in het 
Groninger Museum. 
6  - 9 | Gemeente erkent blunders Piet Hein Schlebusch De gemeente had de actievoerders herhaaldelijk beloofd dat er geen sloopvergunning zou 
worden afgegeven voor het vakwerkhuisje voordat er een definitieve bouwvergunning lag.  Die afspraak is door de gemeente geschonden. En de 
bewoners zijn misleid door een z.g. spookbrief waarin stond dat men de behandeling van de sloopvergunning uitstelde. Bureau Intraval 
onderzocht de klachten. “De conclusies waren vernietigend. Het rapport maakt melding van een tiental ‘onzorgvuldigheden, vergissingen en 
blunders’ door de gemeente. Bij de presentatie van het rapport deed huidige wethouder Frank de Vries nog een zwakke poging om de zaak 



enigszins recht te praten. Hij zei dat er volgens het rapport geen sprake was geweest van opzet. Maar hij werd daarin direct gecorrigeerd door 
burgemeester Wallage: het rapport had geen opzet kunnen aantonen. Buurtbewoner Fred Luider ging nog een stapje verder in zijn conclusies: 
Hij dacht dat de knulligheden in sommige gevallen bewust gebruikt zijn omdat het de ambtenaren wel erg goed uitkwam. ‘blijkbaar is er door 
ambtenaren binnen RO/EZ alles aan gedaan om de sloopvergunning te realiseren. Dat is dus gelukt”  
In de raadsvergadering op 19 april wordt het politieke oordeel geveld. “Fred Luider mocht inspreken en ging vooral in op de dubieuze rol die 
wethouder Smink indertijd had gespeeld. ‘Het is niet alleen de dienst RO/EZ die wat ons betreft in het beklaagdenbankje thuishoort. Het gaat 
niet alleen aan om bij de schipbreuk alleen de bemanning de schuld te geven en de rol van de kapitein buiten beschouwing te laten. Het is 
misschien onduidelijk of deze kapitein hen doelloos liet dobberen en zwalken, dan wel bestek en koers verkeerd bepaalde. Hoe het ook zij, in 
beide gevallen valt de toenmalige wethouder niet van schuld vrij te pleiten.’ Daarna was de raad aan de beurt. Zonder uitzondering was de 
kritiek op de Dienst RO/EZ en de voormalige wethouder spijkerhard. En het college van B&W gaf volmondig toe  dat er sprake was van een 
opeenstapeling van fouten, blunders en miscommunicatie. Op de PvdA na stemde iedereen voor een motie om de Hortusbuurt een vergoeding te 
geven voor de gemaakte kosten. En ook wil men het bestemmingsplan zo wijzigen dat er hierna in de Hortustuin niet meer gebouwd kan 
worden. Men vind ook dat de gemeente naar ons toe haar excuses moet aanbieden.”  
10 | Advertentie 
11 | De laatste pijp  Stichting de Laatste Pijp wil de laatste oude fabriekspijp op het Boterdiep niet alleen behouden als een cultuurhistorisch 
industrieél monument, maar er ook een kunstwerk van maken. 
12 | Advertenties 
13 - 18 | Marktstraat 9 Studentenhuizen deel 12 Harmke Eisen Vijf meiden melden zichzelf aan voor deze laatste aflevering. Op het eind blikt 
redactrice en schrijfster Harmke Eisen terug op de 12 afleveringen: “ De studenten hebben meer belangstelling voor de buurtkrant gekregen- en 
daarmee een beetje voor de buurt- omdat ze zelf ook eens aan bod kwamen en de andere bewoners hebben via de Kop d’r Veur een kijkje in 
studentenhuizen kunnen nemen en daardoor de mogelijkheid gekregen om meer begrip voor hun op te brengen. 
19 | Lionella Delcampo Beeldend kunstenaar in de buurt houdt open huis en stelt zich voor 
20 | Advertenties 
21 | De Ebbingepoort aan het woord Column Karel Eggen  
22 - 24 | Advertenties  
25 | Margriet Column Margriet Klasen 
26 | De oude hortus J.J.A.Mooij Gedicht 
27 | Telefoonnummers / namen en adressen Bewonersorganisatie  
28 | Pieternella-gasthuis Monument in de buurt Beno Hofman 
 
 



   | Maart / April 08 
 
Omslag: | foto B. Kramer Kleine Rozenstraat. Collectie RHC Groninger Archieven 
2 | Colofon 
   | Van de redactie (nu zonder Rob) Het team van de redactie is versterkt met “een paar nieuwe, zeer enthousiaste buurtgenoten” en is het 
gelukt ondanks het vertrek van Rob, een nieuwe Kop d’r Veur te maken. 
3 | In dit nummer o.a. Inhoudsopgave 
4 | Jaarvergadering & Buurtborrel op zondag 30 maart (Bestuursperikelen) Uitnodiging “Na afloop van de vergadering, om circa vijf uur, 
houden wij een Buurtborrel. Ook daar is er gelegenheid met ons en elkaar van gedachten te wisselen.” 
   | Politieberichten Cor Cremer is de nieuwe wijkagent 
   | Culinaire zwerftocht woensdag 21 mei  Aankondiging 
5 | Nieuwe Boteringestraat 30 km  Klaas Hofstra  In het overleg tussen gemeente, politie en het bestuur van de bewonersorganisatie zijn een 
aantal ideëen ontwikkeld die nu op hun haalbaarheid onderzocht worden. 
6 | WWW.Hortusbuurt.nl “Onze website www.Hortusbuurt.nl zal vanaf heden weer wekelijks bijgehouden worden” 
   | Vierendelen Aankondiging Vierde productie van de Hortus Toneelgroep. “De uitvoeringen zijn traditiegetrouw telkens op een andere plaats. 
Dit keer zullen de uitvoeringen plaatsvinden in de recreatiezaal van De Ebbingepoort” 
   | Huizenserie De redactie heeft plannen om aandacht te besteden aan “huizen die op één of andere manier onze aandacht hebben getrokken” en 
hoopt op medewerking van de bewoners. 
   | Dank. Dank Rob Elzinga en Joke Feldbrugge worden bedankt voor het vele werk voor de buurt tijdens “de helaas niet drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie” op 27 januari. 
7 | Ciboga: Wordt het nog eens wat? Foto’s met tekst “In de garage (32000 vierkante meter) is straks plaats voor 1300 auto’s, bestemd voor de 
bewoners die er ‘boven’ komen te wonen. Dus niet voor Jan-Alleman!” 
8 - 10| Molens in de Hortusbuurt Diederik van der Meide De stad kende vroeger meer dan twintig molens. Vier daarvan stonden in de 
Hortusbuurt. De geschiedenis voor 1800 en na 1800, De Noordstar en de brand. 
11 | Noorderplantsoen voorjaarsschoonmaak Aankondiging  
   | Stinzenplantenwandeling (IVN) Aankondiging 
12 - 13 | De heer en mevrouw van Ringen Buurtbewoners Elly van Unen  Bewoners van de Boteringestraat 102 vertellen over hun leven, het huis, 
de winkeltjes van vroeger en de speeltuin: “Ook het speeltuintje is te zien vanuit hun ramen. Vroeger was de speeltuin veel groter, deze liep tot 
aan het geasfalteerde pad, zonder basketbalveldje. Er stonden zeker wel 30 á 40 schommels in en er was een heus clubgebouwtje. Daar kon je als 



moeder je kind voor een dubbeltje afleveren bij de oppas. Ook werden er bruiloftfeesten gegeven. De speeltuin had een grote houten omheining 
die tijdens de oorlog compleet werd gesloopt voor de houtkachels” 
13 | A-Kwartier de Kunstroute  Aankondiging Op 20 april met een tiental deelnemers uit de Hortusbuurt. 
   | Kunst aan de Noorderhaven Aankondiging Op 15 en 16 maart 
14 - 15 | De Heemskerck Henriëtte van Arkel Schipper Kars Thaden overlijdt aan boord van zijn schip, (een replica van Abel Tasman’s schip, de 
van Heemskerck) Omdat er niet meer wordt gepompt komt het schip scheef te liggen en dreigt te kapseisen Er is een stichting die het schip wil 
redden en die de ideëen en plannen van Kars verder wil ontwikkelen. Over de kwaliteit van de replica van de Heemskerck waaraan Kars bezig 
was, wordt verschillend gedacht. Het schip wordt uiteindelijk weggesleept door de gemeente. 
16 | Advertentie 
17 | Minder belasting betalen (Nbg) 
18 - 19 | Studentenhuizen: een terugblik Harmke Eisen De redactie meent dat de opzet van de serie ‘Studentenhuizen’ is geslaagd: de 
buurtbewoners zijn geïnteresseerd geraakt in het studentenleven en de studenten hebben meer oog voor de buurt. Tijd voor een (persoonlijke) 
terugblik en een oproep voor een vervolg: “Misschien is een studentenhuizentocht in de buurt een idee. De studenten hoeven dan alleen maar 
koffie te zetten en koekjes of taart te serveren, ha ha.”. Konklusie: Studenten horen bij deze buurt. De vooroordelen over studenten en overlast 
zijn onterecht. 
20 | De Ebbingepoort aan het woord Column Karel Eggen  
22 | Advertentie 
23 | Lente-, jubileum-, zomer-, en wandel-concerten in de Boteringe Suite! Programma/aankondiging 
24 | Advertenties 
25 - 26 | Goed nieuwsshow vanuit de Hortustuin Piet Hein Schlebusch  Een feestje: Hoogste punt van de ‘RuG-nieuwbouw’ bereikt. 
*Vanwege de bouwwerkzaamheden is de tuin afgesloten. *De lelijke schutting aan de Rozenstraat wordt vervangen door een smeedijzeren hek. 
*B&W is (op verzoek van de gemeenteraad) begonnen met de voorbereidingen om het bestemmingsplan aan te passen. *De gemeente vraagt de 
ombudsman of ze onderzoek wil doen welke (financieële) genoegdoening er op zijn plaats is aan de actievoerders in de Hortus. *Linda 
Voorman, raadslid voor Groen Links heeft afscheid van de stad genomen. “Ze vertelde dat ze de activiteiten rond de de nieuwbouwplannen van 
de RuG zo ongeveer als haar belangrijkste raadswerk beschouwde” *Feestje sociologie “Maar de Rozenstraat was wel weer bezaaid met fietsen” 
27 | Advertenties 
28 | Regiotram Projekt RegioTram ? Er wordt onderzocht welke tracé’s een kans maken voor de eerste lijn (Hoofdstation – Zernike.) “Regio Tram 
kan dan op zijn vroegst in 2014 op de rails staan.” 
29 | Margriet Column Margriet Klasen  
30 | Huiswaarts Gedicht Rense Sinkgraven 



31 | Telefoonnummers / Bestuur  
   | Jaarvergadering Aankondiging 30 maart  
 
 
   | Mei / Juni 08 
 
V | Boterdiep (Foto G.A.) 
   | Van de redactie N.a.v. het overlijden van redactielid Bob Offers wordt stil gestaan bij zijn inbreng. *De redactie krijgt veel positieve reacties 
op het laatste nummer. 
3 | In dit nummer o.a. Inhoudsopgave  
4 | Bob Offers 1942 - 2008 Rob Elzinga  In memorial. “In zijn eigen artikelen verstond hij de kunst ingewikkelde zaken scherp, sfeervol en 
eenvoudig te beschrijven.” In 1980 kreeg Bob als journalist bij de Winschoterkrant het voor elkaar om Rinus Michels te interviewen. 
5 | Noorderhaven steeds minder vrijplaats Er komt een verbeterplan voor de Noorderhaven. Ook worden er maatregelen genomen om andere 
knelpunten rond de Diepenring aan te pakken “De woonarken dragen volgens het college niet altijd even goed bij aan de gewenste 
beeldkwaliteit” Er wordt overlegd met diverse schippersverenigingen.  
6 - 7 | Het Hoog(s)tepunt Margriet ter Steege Verslag van het bereiken van het hoogste punt van de Nieuwbouw aan het Heymansgebouw.“Onder 
luid applaus werd ook nog een lading sierslierten afgeschoten en was de feestvreugde compleet” 
8 | Ciboga, balkons en Silogebouw  
   | Hondengraf + verjaardagsfeest (van internet geplukt zie site van Noorderplantsoen) 
9 | Hofjestrip met concert Paulien Ex doet de rondleiding. Het Grieg pianoduo zorgt voor de muziek 
   | Hoeveel bekeuringen passen er op een autoruit? Poolse geparkeerde auto op de Noorderbinnensingel 
   | Een goede titel is nooit weg Gesprekken met Hans Alders in een boekje met de opmerkelijke titel: Kop d’r Veur (!) 
10 | Geen vrij parkeren in de Boteringestraat Het bestuur De bewoners zijn gepolsd.  
11 | Centrum voor Oude Muziek en Dans geworteld in de Hortusbuurt Katrien Holman 
12 - 14 | De heer en mevrouw van der Veen (deel 1 De oorlog) Elly van Nunen Joop is geboren in de Noorderkerkstraat en woont nu met zijn 
vrouw in een aanleunwoning in de Violenstraat. Hij zit vol anecdotes uit de Hortusbuurt ten tijde van de oorlog. De speelplekken uit zijn jeugd, 
de schuilkelders, de mensen die zijn weggevoerd en de straatgevechten tijdens de bevrijding. 
15 | De Kleine Rozenstraat Diederik van der Meide De foto die op het omslag van het vorige nummer prijkte wordt alsnog van informatie 
voorzien. 
16 | Advertentie  



17 | De Ebbingepoort aan het woord Karel Eggen Column 
18 | Advertenties 
19 | Het Boterdiep Diederik van der Meide Uitgebreide beschrijving van de foto uit 1917  
20 | Advertenties 
21 | Buurtschouwer worden ? Vrijwilligers gezocht 
   | Wie heeft er nog oude ansichtkaarten Oproep Redactielid Harmke Eisen verzamelt oude ansichten. 
22 | Nog maar enkelen Gedicht Tineke Legger 
23 | Telefoonnummers / bestuur 
  
 
   | Juli /Aug 08 
 
V | Tekening Oude Schouwburg in de Kijk in ’t Jatstraat 
2 | Colofon 
   | Van de redactie  
3 | In dit nummer o.a.: Inhoudsopgave 
4 | Van de voorzitter In het nieuwe convenant tussen de gemeente en bewonersorganisaties krijgen de laatste inspraak bij alle wijkgebonden 
beleidsonderwerpen maar hebben daarbij de verplichting zoveel mogelijk bewoners bij activiteiten te betrekken en te informeren via alle 
mogelijke middelen. *”Ook was ik bij de verplaatsing van de silo op het Ciboga-terrein. Leuk om zo’n dieplader te zien. Wel vind ik het jammer 
dat wij niet meer betrokken worden bij de ontwikkeling van het Ebbingekwartier, toch een deel van de Hortusbuurt.” 
5 | Zomerborrel op ’t Nieuwe Kerkhof  
   | Eerste Ebbinge Gist (Uit bewonersbrief van gemeente) Bijeenkomst met als doel van het Ebbingekwartier een creatieve, borrelende stadswijk te 
maken. De aanwezige partijen (kunstenaars, kennis- en kunstinstellingen, vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente) gaan vaker 
bijelkaarkomen. 
6 | Vierendelen Klaas Hofstra  Bij de voorstelling in de Ebbingepoort waren meer toeschouwers verwacht. Toch een succes en daarom gaat de 
groep door. 
   | Fietsfabriek geopend in de Ebbingestraat 
   | Prijsvraag: waar hangt de rookworst? 
7 | Lieveheersbeestjes Er zijn veel larven gesignaleerd in de buurt. 
   | Frans Koopal breidt uit 



   | Kop d’r Veur zoekt paar nieuwe bezorgers 
8 | Advertenties 
9 | Hoofdstuk 31: de presentatie Margriet ter Steege In opdracht van de tuinwerkgroep heeft een aantal studenten van de Hogeschool Van Hall 
Larenstein plannen gemaakt om de tuin te beheren. “Het plan behelst dat de tuin zal worden hersteld in oude glorie d.w.z. in de toestand van 
voor de verhuizing naar Haren in 1966, toen de tuin nog recreatieve, educatieve, natuurlijke en historische waarden had.” 
10 - 12 | Gepkienes Brouwer Verborgen bedrijvigheid in de buurt  Harmke Eisen Start van een nieuwe serie in Kop d’r Veur van kleine bedrijfjes in 
de buurt. Deel 1:Restauratie- en decoratieschilder Brouwer woont met vrouw en kind in de buurt en heeft uitzicht op het Noorderplantsoen. Zijn 
vak behelst diverse vaardigheden zoals het aanbrengen van lambrizeringen, inlegwerk, marmeren, trompe de l’oeil en wandschilderingen. 
13 | Noorderzon 2008 Pascal Nieuwland De organisatie probeert de overlast te beperken “In ieder geval beleeft de hele stad ieder jaar weer veel 
plezier aan het festival en als buurtbewoners van de Hortusbuurt zijn wij natuurlijk bij uitstek in de gelegenheid om te genieten van alles wat er 
geboden wordt. 
   | Noorderzon in Ebbingekwartier Pavlov project ‘Inside out’  
14 | Advertenties 
15 -16 | De regiotram komt eraan! Piet Hein Schlebusch  “De keuze voor de regiotram zal het gezicht voor vele jaren bepalen. Daarom is een 
uiterst zorgvuldige afweging noodzakelijk.” Hoe gaat de route precies lopen en wat betekent dat voor de buurt? Op de informatieavond op 23 
juni waren vooral ondernemers aanwezig. 
17- 19 | Herinrichting Grote Appelstraat Michel de Vries (Grote Appelstraat 2e) Nu de bouwwerkzaamheden hun voltooing naderen hebben een 
aantal buurtbewoners een plan gemaakt en zijn daarmee naar de gemeente gestapt. Uitgangspunten: meer gedoceerd groen, minder 
parkeerplaatsen en een gedeeltelijke opheffing van het eenrichtingsverkeer. Het plan bestaat uit vier hoofdpunten: bomen, de rijrichting, 
parkeermogelijkheden, en tuintjes /aankleding. 
20 - 23 | De heer en mevrouw van der Veen Buurtbewoners (Deel 2: De matrassenfabriek) Elly van Unen. Joop’ s vader begon plm. 1956 met een 
matrassenfabriek, eerst in Almelo later op het Nieuwe Kerkhof.  
24 - 27 | Bij de voorpagina: Grote Kruistraat- Kleine Kruistraat: Kruispunt van Cultuur  Diederik van der Meide Voorloper van de 
stadsschouwburg stond vroeger in de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat. Schuin daar tegenover stond vroeger het Hooge Zomerhuis. Dit gebouw “had 
meer allure dan de schouwburg”. 
26 | Advertentie 
28 | Advertentie 
29 | Vleermuizen gezocht! Vleermuiswerkgroep wil de vleermuizen inventariseren en zoekt mensen uit de buurt. 
30 | Advertenties 
31 | Buurtvereniging Noorderplantsoen 25 jaar actief 



   | CIBOGA: De silo is terug 
32 | Advertenties 
33 | Margriet Column Margriet Klasen 
34 | Noorderzon 2005 gedicht Ronald Ohlsen 
35 | Telefoonnummers / bestuur 
 
 
   | Sept. / Oct. 08 
 
V | Foto Kleine Appelstraat  
2 | Colofon 
   | Van de redactie “Er wordt binnen onze kennissenkring nogal verschillend gedacht over het fenomeen Noorderzon.”  
De gemoedelijkheid staat onder druk. “Noorderzon krijgt volgend jaar (terecht) meer subsidie, en zal dus nog wel weer groter en massaler 
worden” 
3 | In dit nummer o.a. Inhoudsopgave 
4 | Bizar ski-ongeluk in het Noorderplantsoen 
   | Simplon trekt meer bezoekers 
   | Buurtborrel 06-07-08 
5 | A-kwartier kunstroute Aankondiging 
   | Wandelconcert Paulien Excursions i.s.m. Grieg Pianoduo 
6 | Caraïbisch feest Op 24 augustus op de Ossenmarkt 
   | Introductie sociologie 
   | Prijsvraag 2: Waar hangt dit masker? 
7 | De Fietsfabriek opent werkplaats in de Leliestraat 
   | Rectivicatie Koopal 
   | De scholen zijn weer begonnen 
   | Kop d’r veur zoekt paar nieuwe bezorgers Oproep 
8 | Nieuw fietspad in plantsoen De fietsenstalling van Noorderzon doet spontaan een nieuwe route ontstaan 



9 | Heibel in de Hortus hoofdstuk 32  Harmke Eisen “ Er wordt de Hortusbuurt een bedrag toegekend van in totaal 42000 euro.” 17000 euro is 
bedoeld om de gemaakte kosten te vergoeden. De overige 25000 is een tegemoetkoming voor alle tijd en energie die de buurt aan de hele actie 
kwijt was. Over de bestedeing van het geld gaat het actiecomité zich buigen. 
10 - 13 | Winkeltje van het voedselkollektief, kortweg VOKO (Grote leliestraat 41)  In de serie’ verborgen bedrijven in de buurt aandacht 
voor een idealistisch initiatief om biologische producten direct van de groothandel te betrekken.  
14 - 15 | Jan en Jo Land  (Buurtbewoners) Margriet ter Steege Jan en Jo wonen ‘pas’ drieëntwintig jaar aan de Noorderbinnensingel. Ze waren 
vrijwilliger bij de Ebbingepoort maar “zijn er uitgeknikkerd omdat ze niet verzekerd waren” 
16 | Advertenties 
17 - 19 | Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper Henriëtte van Arkel Kapsalon Talla van de Iraanse Elahe sinds januari 2005  in de 
Nieuwe Boteringestraat . 
20 - 22 | De Kleine Appelstraat Diederik van der Meide Het hoekpand Nieuwe Boteringestraat 80 en de Kleine Appelstraat nummer 3, 5, 7, 9 , 11 
t/m 23 en nummer 12 en 14 
23 | Noorderzon 2008 op zijn leukst Foto met bijschrift 
24 – 27 | De stadsdeelcöordinatie, een inkijkje bij het gemeentelijke appararaat Piet Hein Schlebusch  Diverse diensten bij elkaar brengen is 
de belangrijkste taak van Wouter Bolhuis. Verder aan bod komen de regiotram en de Ebbingestraat. 
28 | Advertenties 
29- 31 | Centrum voor Oude Muziek en Dans geworteld in de Hortusbuurt Katrien Colman Portret van Carolien Eijkelboom. 
32 | Advertenties 
33 | Margriet Column Margriet Klasen 
34 | Hortuspuin Gedicht Jurre van den Berg 
35 | Telefoonnummers/ bestuur 
 
 
  | Nov. / Dec. 08 
 
V | Foto (G.A.) Grote Rozenstraat 
2 | Colofon  
  | Kop d’r Veur van de wieg tot het graf  Inleiding/ inhoud  
3 | In dit nummer o.a. Inhoudsopgave  
4 | Ongewenste post Klaas Hofstra Tips tegen ongewenste reclame in de brievenbus 



   | Buurtborrel zondag 16 november in café de Minnaar Aan het verzoek om de buurtborrel niet  op een zondag te laten plaatsvinden wordt 
vooralsnog geen gehoor gegeven. 
5 | Buurtbewoners ontmoeten studenten Harmke Eisen Bewonersorganisatie en studenten organiseren een borrel in Dionysos “ Er was fris, er 
was bier en er was wijn. het was gezellig; men had belangstelling voor elkaar en er waren zelfs een paar studenten die aangaven wel wat voor de 
buurt te willen doen.” 
   | Lustrumdag Sociologie op vrijdag 14 november Aankondiging 
6 | Nieuwe vestiging Albert Heijn D’66 en VVD  hebben het college de vraag gesteld of het verlenenen van een vergunning is verbonden aan 
de eis van twee klant-ingangen . 
   | Prijsvraag 3: Waar & wat is dit? 
7 | Herstelwerk kademuren Spilsluizen Mededeling 
   | Kop d’r Veur zoekt paar nieuwe bezorgers Oproep  
   | Studenten in de buurt: Oproep tot deelname Studentenestafette Harmke Eisen  Oproep aan studenten om een eigen rubriek te beginnen 
volgens het estafetteprincipe. 
8 | Gemeente verwijdert fietswrakken! De milieudienst labelt achtergelaten fietsen. Na 4 weken worden ze verwijderd. 
9 | Borgmanschool verhuist naar Violenstraat Harmke Eisen  
   | Rectivicatie: Werkplaats Fietsfabriek in de Rozenstraat 
10 - 11 | “Anna Portret” van de Noorderbinnensingel. Verborgen bedrijvigheid in de buurt Harmke Eisen Als iemand poseert doet Anna Boer 
“zo’n 20 a 30 minuten over een portret, van een foto af tekenen kost haar twee uur” 
12 | Maakt geld gelukkig of stinkt het? Margriet ter Steege Bij de opening van het nieuwe gebouw van de faculteit Gedrag- en 
maatschappijswetenschappen noemt Stieneke van Heerikhuizen de inbreng van Gert Jan Groenendaal. * In een vergadering met veel 
buurtgenoten wordt een bestemming gekozen voor het geld dat de Gemeente aan de buurt als schadeloosstelling wil geven: Het pleintje en de 
muur van de Grote Rozenstraat mooi maken. Gert Jan Groenendaal krijgt de opdracht. 
13 | Opening nieuwe Kringloop-Plus Winkel Harmke Eisen  Geert Postma aan het woord: “Als motto wordt gehanteerd:’Bij ons kunnen uw 
oude spullen miljoenen waard zijn’, want waar andere kringloopbedrijven niks geven als je spullen inbrengt gaan wij de mensen betalen met 
staatsloten.” 
14 - 17 | Van Dijk grafkisten Buurtbewoners Elly van Unen  “Omstreeks 1911 kocht grootvader van Dijk het pand waar nog steeds de van Dijk 
familie woont.” Inkijkje in deze byzondere bedrijfstak aan de Nieuwe Boteringestraat. 
18 | Advertenties  
19 - 21 | Bewoners Kleine Appelstraaat best blij met hun straat Piet Hein Schlebusch  Het artikel in de vorige Kop d’r Veur over de Appelstraat 
valt niet goed bij de huidige bewoners. Vooral over de voorkeur van de schrijver over het aangezicht (“een helder profiel en zicht op de huizen”) 



is men het oneens  De bewoners hebben jaren geleden afspraken gemaakt met de Gemeente over de inrichting, aanplanting, onderhoud en het 
meubilair. En dat beviel goed. De gemeente wil dit beheermodel nu ook bij andere straten toepassen. 
20 | De Kleine Appelstraat en omgeving (dl.2) Diederik van der Meide  Hans Kerkhof  woonde van 1975 tot 1980 op nummer 15 en vertelt over 
de directe omgeving. Met o.a.: de  garage Timmer in de Nieuwe Kijk in’t Jatstraat en ‘Ieders Voordeel Centrum’ van de heer Vorstenberg. 
22 | Vernieuwd restaurant Ebbingepoort Ingezonden mededeling/ column 
23- 25 | Onze Apie, voorheen Volvo  Margriet ter Steege  Persoonlijk verhaal over een verdwenen poes. 
26 | Advertentie 
27 | De Grote Rozenstraat (Bij de voorpagina)  Diederik van der Meide  Beschrijving van de huizen en gebouwen. 
28 - 30  | Advertenties 
31 | Summertime, wintertime (spring and autumn too..) Piet Hein Schlebusch   Schrijver mist de kortstdurende picknick, georganiseerd door 
een groep Scandinavisten. 
32 | Advertenties 
33 | Over 10 jaar Margriet Tien jaar geleden schreef Margriet Klasen haar eerste column voor Kop d’r Veur.  
34 | Ginkgo biloba Johann Wolfgang von Goethe  Gedicht 
35 | telefoonnummers/ bestuur 
   | Buurtborrel oproep  
 
 
 
 
 
 


