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Veranderingen 
 
Fluitsma en van Tijn verwoordden het jaren gele-
den al in hun lied:  "Vijftien miljoen mensen, die 
willen niet het keurslijf in; die laat je in hun waar-
de...." 
 
Wanneer spreken we van betutteling en wanneer 
van reële wetsveranderingen? 
 
Waarom mocht je niet meteen gewoon je losse 
fietslampjes in je baard of aan je kontzak han-
gen? 
 
Mijn moeder ging vroeger geregeld met hoofd-
doekje de deur uit; mijn oma ging nog met gou-
den oorijzer en kanten mutsje op naar de kerk. 
 
Met de tijden veranderen echter ook de inzichten. 
Maar of die altijd reëel zijn? 
 
Van 2008 zijn we inmiddels 2009 ingegaan. 
Op oudejaarsavond heb ik met mijn poes op de 
arm naar het vuurwerk gekeken en we genoten 
er allebei van. 
 
Hoezo verbieden? 
 
De volgende ochtend was het echter letterlijk een 
verademing om te merken dat mijn kleren niet 
stonken. Ik was namelijk nog naar een rookvrije 
kroeg geweest..... 
 

Harmke Eisen. 

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 februari 
 

Bij de foto op de omslag 
 

Op 27 februari 1956 was het groot 
feest in de Noorderbinnensingel. Jopie 
van der Lijn van nummer 119b trouw-
de met, de later zo bekend geworden 

dominee, Ype Schaaf. 
 

De foto werd ons ter beschikking ge-
steld door Hillie Zijlstra. 
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Kerst-in Mamamini 
 
Traditiegetrouw was Mamamini 
op tweede kerstdag omgetoverd 
tot een feeëriek verlichte, gezel-
lige, warme ruimte. 
Veel mensen genoten van een 
drankje en een hapje, muzikaal 
omlijst door Johan.  

 

Divers kring-
loopnieuws 

 
 
Stichting Mamamini heeft bij 27 
belendende huishoudens een 
kerstkrans bezorgd ter compen-
satie van de overlast die de bu-
ren soms ondervinden. 
Ook heeft Mamamini maatrege-
len genomen om de verkeerspro-
blemen aan te pakken.  

Kringloopplus veilt  ansichtkaar-
ten Koninklijke Huis 
 
Op zaterdag 10 januari wordt/werd  de eerste 
veiling gehouden van de  onlangs geopende in-
brengwinkel KringloopPlus.  
Het meest in het oog springend is  een collectie 
wenskaarten die ondertekend zijn door leden van 
het koninklijk huis. 
De veiling wordt/werd  gehouden in het eigen 
pand aan de Nieuwe Boteringestraat 66.  
Meer informatie kunt u vinden in de winkel of op 
www.kringloopplus.nl  
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Donderdag 20 november presenteerde 
‘onze’ wethouder Jannie Visscher van 
Stadsbeheer een nieuwe service van 
het e-loket, het digitale loket van de ge-
meente Groningen.  
 
Het is nu nog eenvoudiger om meldin-
gen aan de gemeente door te geven.  
Een kapotte schommel op de speelplek, 
een verstopte straatkolk, scheefliggende 
stoeptegels: dit kunt per telefoon (367 
89 10) aan de gemeente melden.  

Meldingen worden letter-
lijk  in kaart gebracht  
 
Maar het kan ook via internet, bij het e-
loket van de gemeente Groningen. Met 
een paar muisklikken kunt u uw opmer-
king plaatsen op een digitale kaart van 
de stad. U ziet dan direct ook of uw mel-
ding al eerder is doorgegeven door ie-
mand anders. Zodra het euvel is her-
steld wordt de melding van de kaart af-
gehaald. Hier vindt u het e-loket van de 
gemeente:  
   Www.eloket.groningen.nl 
Klik dan op: 
   Beheer en Verkeer -> melding doen, 
en u kunt zelf zien hoe het met uw 
klachten staat 
 

Verjaarsborrel buurtvereniging 
27 januari 8 uur in de Minnaar  

  
Op 27 januari is het precies 25 jaar geleden dat onze Bewonersorganisatie officieel is 
opgericht. (Dat wil zeggen bij de notaris, natuurlijk waren er voorgangers, maar ja, elke 
reden voor een borrel is een goede reden.) 
 
Daarom willen wij onze buurtborrel en nieuwjaarsborrel integreren tot een verjaarsbor-
rel. En wel op dinsdag 27 januari vanaf 20.00 uur in Café De Minnaar van de Rozen-
straat. Er zijn hapjes en het eerste drankje is gratis. 
We nodigen met name oud-bestuurs- en redactieleden uit, bijvoorbeeld om herinnerin-
gen op te halen. Info en opgave: bestuur@hortusbuurt.nl. 
Hopelijk allemaal tot dan, 

het bestuur. 

Melding van klachten m.b.t. de openbare 
ruimte is nu nog eenvoudiger 
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Als u kwijtschelding van de gemeentelij-
ke belastingen heeft gekregen hoeft u 
deze vanaf volgend jaar niet opnieuw 
aan te vragen. Het Inlichtingenbureau 
van het ministerie van Sociale zaken 
gaat in opdracht van de gemeente be-
standen vergelijken van mensen die het 
voorgaande jaar in aanmerking kwamen 
voor kwijtschelding . Het gaat hierbij om 
gegevens van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), de 
Belastingdienst en de Dienst Wegver-
keer (RDW).Als blijkt dat u weer recht 
heeft op kwijtschelding krijgt u deze au-
tomatisch. 
 
Als uw inkomenssituatie veranderd is, 
volgt er geen automatische kwijtschel-
ding. In dat geval kunt u altijd na ont-
vangst van de belastingaanslag een 
individueel verzoek om kwijtschelding 
doen. Dit geldt ook voor mensen die tot 
nu toe geen aanvraag hebben gedaan. 
 
Alle kwijtscheldingsgerechtigden krijgen 
een brief van de gemeente met de 

vraag of men instemt met het onder-
zoek . Mensen die geen toestemming 
verlenen of niet reageren op de brief 
worden niet in de bestandsvergelijking 
meegenomen. Ze moeten opnieuw een 
aanvraagformulier invullen en bewijs-
stukken laten zien. 
 
Extraatje van vijftig euro 
voor Groningse minima 
 
Alle Groningse huishoudens met een 
inkomen tot 120 procent van het mini-
mum krijgen een extraatje van vijftig 
euro. Studenten vormen blijkbaar geen 
huishouding want zij vallen buiten deze 
regeling. 
Bijstandsgerechtigden en andere mini-
ma die bij de gemeente bekend zijn 
hebben het geld voor de Kerst automa-
tisch op hun rekening gestort gekregen. 
Tot 16 januari 2009 kunt u nog een aan-
vraag indienen voor dit extraatje. Op 
www50eurovoorminima kunt u zien of 
u hiervoor in aanmerking komt. 

 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Prijsvraag 4:  waar & wat is dit? 
Misschien heeft de redactie een te hoge dunk van haar lezers. Of wellicht heeft zich 
rondgepraat, dat de vorige winnaars van de prijsvraag nog steeds wachten op de 
prijs die hen is beloofd. Hoe het ook zij: er was de vorige keer geen enkele oplossing 
ingestuurd. Laat staan een goede oplossing.  (Ooit stond er voor de oude melkfabriek 
aan de Werfstraat een vlierbessenstruik die dwars door de spijlen van het hek was 
gegroeid. De vlierbes is weg, op een klein stukje na, dat 
helemaal vast in het hek zit). 

Omdat we toch wel graag een prijswinnaar zien, ditmaal 
een gemakkelijke vraag: wat en waar is dit? En ui-
teraard is Maarten Schalij ditmaal van deelname uitge-
sloten. Goede antwoorden naar kdv@hortusbuurt.nl,  of 
anders in de brievenbus van Havenstraat 35.  De goede 
inzender kan een fijn flesje water winnen!    
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 uitziet zal het geschreven worden onder 
de bezielende leiding van onze buurtbe-
woner en Stadjer van het Jaar, Beno 
Hofman. IJsbrand van Leeuwen wil het 
boek wel drukklaar maken, en mogelijk 
ook zelf uitgeven. Door de drukke werk-
zaamheden van de één en een grote 
wereldreis van de ander, zal de realise-
ring van het boek wel enigszins op zich 
laten wachten. Maar de werkgroep gaat 
er van uit dat er eind 2010 een prachtig 
boek in de winkel zal liggen.    
 
Tot slot is er ook nog nieuws over de 
tuin zelf.  Naar aanleiding van het pro-
ject dat een aantal studenten vorig jaar 
presenteerden,  heeft de universiteit nu 
ook zelf een degelijk plan laten maken  
voor het oostelijke deel van de tuin. En 
de universiteit gaat nu ook weer zelf  het 
onderhoud ter hand nemen. Daar zal de 
tuin beslist niet slechter van worden!  
 

In de vorige buurtkrant heeft u kunnen 
lezen dat de buurtbewoners van de 
gemeente zo’n  25.000 Euro mogen 
besteden aan een mooi doel. Er is 
besloten om het meeste geld te be-
steden aan het verfraaien van het 
pleintje in de Grote Rozenstraat. Gert 
Jan Groenendaal maakt daar een op-
zet voor, en wordt daarbij gesteund 
door een werkgroep van buurtbewo-
ners. Er is zelfs al overleg gevoerd 
met ambtenaren van de gemeente, en 
die denken enthousiast mee. Dus dat 
ziet er goed uit.   
 
De actiegroep besloot ook om de mo-
gelijkheden te onderzoeken voor een 
mooi boek over de Hortusbuurt. Dit 
project zou zichzelf grotendeels moe-
ten kunnen bekostigen. De werkgroep 
die zich met dat boek bezighoudt, is 
inmiddels ook al een paar keer bij el-
kaar gekomen. Zoals het er nu naar 

 
De mooie erfenis van de aktiegroep 

 
 
 
 

Bij de feestelijke ope-
ning van  de nieuw-
bouw beloofde  de 

universiteit plechtig 
dat er niet  meer in de 

Hortustuin gebouwd 
zou worden.  Dat 
inspireerde car-

toonist Pluis tot de 
tekening hiernaast.    

 
( De cartoon is  

geplaatst met toe-
stemming van de 
tekenaar, en ver-

scheen  eerder in de 
universiteitskrant van  

10 - 09 — 08 )   
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Kersttijd aan de  

Noorderbinnensingel 
 
Wanneer Hanneke de Hoog uit de Noor-
derbinnensingel haar vensterbank leeg 
haalt en het raam ontbloot weten wij dat 
het al weer bijna kerstmis is.     
 
Benieuwd wat het uiteindelijke resultaat 
zal zijn volgen  we de opbouw van het 
transparant. En we worden nooit teleur-
gesteld. 
 
’s Avonds met verlichting komt de af-
beelding het best tot z’n recht. 

 

Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 
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Goed nieuws voor de liefheb-

bers van de watertoren 
 
De Stichting Bijzondere Locaties Groningen 
heeft het plan de watertoren te verbouwen en in 
te richten als een multifunctionele ontmoetings-
plaats met o.a. een theater, een café en een 
tentoonstellingsruimte. 
 
De toren is ,naar een ontwerp van  Carl Franc-
ke , in 1908 gebouwd en was de eerste Neder-
landse watertoren met stalen onderbouw. 
 
 
 
 

Nieuwjaarsdag  in de  
Nieuwe Boteringestraat . . . Stadjer van het jaar  

 
Beno Hofman is volgens het 
Dagblad van het Noorden de 
nieuwe Stadjer van het Jaar.  
 
In de dagen voor Kerstmis 
brachten honderden mensen 
hun stem uit op de stadhistori-
cus uit de Noorderbinnensin-
gel.  
 
Hofman won de verkiezing 
dan ook met overmacht. 

 
Kraam op Ossenmarkt  scoort een rond  cijfer bij  

oliebollentest van Algemeen Dagblad   
 
Veel buurtbewoners kopen al jaren met veel plezier aan de kraam op de Ossenmarkt. 
Maar toch had het Algemeen Dagblad geen goed woord over  voor ‘onze’ oliebollen. 
Onze kraamhouder  scoorde een cijfer, dat zelf ook verdacht veel op een oliebol zon-
der staartje lijkt.  Voor meer  informatie  zie  de site van het Algemeen Dagblad 
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(deel 4) 
 
In onze buurt zijn veel mensen die 
een bedrijfje hebben wat zo voor het 
oog niet zichtbaar is. 
In deze rubriek stellen we een aantal 
aan u voor en u zult merken hoe ver-
rassend en interessant ze zijn. 
Erik van den Broek uit de Grote 
Kruisstraat maakt websites. 
 
Buurtgevoel 
 
Of ik koffie wilde. En wat voor koffie. 
En of het met of zonder caffeïne moest 
zijn. En of ik er verder nog wat in 
wou..... 
Ik zat aan de keukentafel bij Erik van 
den Broek, wiens naam een aantal van 
u misschien al wel eens tegengekomen 
zijn. Erik is namelijk de maker van de 
buurtsite van de Hortus en hij adverteert 
in de Kop d'r Veur onder de naam 
"Netsail". 
 
"Voel je je een echte Hortusbuurter?" 
Het antwoord was een stellig: "Nou en 
of". Erik had vroeger al in de buurt ge-
woond, van 1975 tot 1982. Eerst op 
Werfstraat 1, daarna in het Gerarda 
Gockinga hofje en toen weer terug naar 
de Werfstraat. "Ik had daar vanuit mijn 
kamer het mooiste uitzicht wat ik tot nu 
toe heb gehad. Ik keek uit op de Ame-
lander Hoek en de Aa. Fantastisch. 
Vanaf 2005 woon ik nu weer in de Hor-
tusbuurt en ik bedacht mij toen dat ik 
veel eerder terug had moeten gaan." 
Erik woont samen met Petra Drijver, 
secretaresse van onze buurtvereniging. 
 

Websites 
 
Op de vraag of iedereen tegenwoordig 
weet wat een website is kwam een over-
tuigd "Ja". Hij voegde daar echter aan 
toe dat er bij 70plussers waarschijnlijk 
nog wel wat uitzonderingen zitten. 
Erik: "En je merkt trouwens ook een ver-
schil tussen vijftigplussers en vijftigmin-
ners zogezegd. De eersten zijn over het 
algemeen toch nog een stuk minder op 
het internet gericht dan de jongeren." 
Een vraag die ik speciaal voor de oude-
re lezers in de buurt stelde was de vol-
gende: "Hoe zou je in het kort een web-
site omschrijven aan iemand die er geen 
verstand van heeft?" 
"In feite is het meestal gewoon een fol-
der van een bedrijf maar dan electro-
nisch. Je kan het op de computer lezen, 
dingen opzoeken enzovoorts. Het kan 
ietsje ingewikkelder gemaakt worden 
door een site interactief te maken. Dan 
kunnen mensen zelf reageren op de 
inhoud door bijvoorbeeld iets in een bij-
gevoegd gastenboek te zetten en nog 
een stapje verder is een forum waar 
mensen op elkaar kunnen reageren." 
Erik werkt thuis zo'n 30 uur, maar daar-
naast heeft hij ook nog een halve baan 

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
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en wel bij de IBG. Zelf vindt hij dat een 
ideale combinatie zoals hij zei toen ik 
vroeg of die websites echt "zijn ding" 
zijn. "Een volledige kantoorbaan moet ik 
niet aan denken, maar van Netsail al-
leen kan ik weer niet rondkomen. Nee, 
dit is goed zo." 
Erik was al wel ICTer en is ooit begon-
nen door voor een vereniging een web-
site te maken en te beheren. Hij deed 
zowel de techniek als de redactie en de 
vormgeving. Dat was echter alleen "oud 
papier liefdewerk." Daarna, nu zo´n tien 
jaar geleden besloot hij voor zichzelf te 
gaan beginnen. De opdrachten kwamen 
in het begin van bekenden, maar dat 
heeft zich wel uitgebreid naar 
"bekenden van bekenden van beken-
den". En misschien komen dáárvan ook 
nog wel weer bekenden, ha ha! 
 
Samenwerking 
 
"Weet je wat wel leuk is om te vermel-
den? Ik zit in een netwerk van ZZPers 
(zelfstandige zonder personeel red.) en 
dat heet "Samenwerkende Groningers." 
Daarin zitten mensen van allerlei plui-
mage; een grafisch ontwerper, een illu-
stratrice, een uitgeverij, een geluidsstu-
dio. Zo ben ikzelf iemand die websites 
bouwt, maar ik ontwerp ze niet. Bij een 
opdracht kan iemand zelf met een ont-
werp komen, maar ik kan ook de hulp 
van de ontwerper binnen die club inroe-
pen. 
We stonden ook met een stand op de 
Startersdagen. Wij bieden namelijk een 
pakket aan startende ondernemers aan, 
waar dan zowel huisstijl als drukwerk als 
een website in zitten. Het is vandaag de 
dag een trend om ZZPer te zijn en dan 
vaak eerst in deeltijd. Met deze groep 
mensen heb je niet de lasten van perso-
neel en toch is er sprake van samen-
werking." 

CMS 
 
Erik probeert alles zo helder mogelijk uit 
te leggen, wat misschien niet makkelijk 
is aan iemand die tot voor kort ook nog 
digibeet was; én vijftigplusser is! 
Hij kwam nog even terug op het feit dat 
hij bouwer en geen ontwerper is. 
"Nou heb je ze tegenwoordig heel veel, 
mensen die een website kunnen maken. 
Maar ik kan daarbij ook nog een CMS, 
dat is een Content Management System 
erachter zetten en dat kan lang niet ie-
dereen. Dat betekent dat degenen die 
daar de bevoegdheden toe krijgen, bij-
voorbeeld bepaalde mensen binnen een 
bedrijf, zelf ook aan zo'n website kunnen 
knutselen. Ze kunnen dan zelf inloggen 
en hoeven mij er niet steeds weer bij te 
halen als ze bijvoorbeeld iets willen ver-
anderen of actuele gegevens er op wil-
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met iemand had gehad die hartstikke 
enthousiast was. Het betrof een leuke 
opdracht, Erik had er zelf ook echt zin 
in. Na ontvangst van de offerte haakte 
de man echter af en dat was bizar want 
aan de prijs kon het echt niet gelegen 
hebben. Erik:"Ik had zelfs een aantal 
dingen nog goedkoper gemaakt ook!" 
Bij het naar buiten gaan wees Erik mij 
op zijn raam aan de straatkant. Daar 
staat met duidelijk leesbare letters en 
toch heel subtiel "Netsail". Erik: "Dat 
staat er nog niet zo lang, maar helemaal 
een verborgen bedrijfje ben ik dus niet 
meer!" 
 
Bedankt Erik, ook voor de koffie en de 
bitterkoekjes. En misschien is een Kop 
d'r Veur lezer wel de volgende opdracht-
gever! 

Harmke Eisen. 
 

len zetten."  
Om dit te illustreren pakte Erik de op de 
keukentafel aanwezige laptop erbij en 
zocht de site van de  Hortusbuurt op. 
"Kijk, er zijn wel wat dingen op gezet, 
maar de buurtvereniging, die bevoegd is 
om er dingen op te zetten, houdt hem 
op het  moment niet erg actueel. Eigen-
lijk moet zo'n site iedere week bijge-
werkt worden." 
Dus, beste Kop d'r Veurlezers, als u 
onze buurtsite www.hortusbuurt.nl niet 
actueel genoeg vindt, dan ligt dat niet 
aan Erik! 
Op zijn advertentie in de Kop d´r Veur is 
tot nu toe één iemand gekomen, nl res-
taurant Athene in de Ebbingestraat. 
Dat is al weer een tijdje geleden, de 
website is dan ook een wat oudere, al-
dus Erik. 
Anekdotes heeft hij niet echt. Wel is het 
een keer gebeurd, dat hij een gesprek 

Onbeperkt Thais & Aziatisch dineren 
Van woensdag t/m zaterdag      p.p.  € 16,50 

 
Onze koks willen u echt Azië laten proeven en ervaren. Onze  
nieuwe menukaart biedt u de gelegenheid om onbeperkt te  
kiezen van 40 authentieke gerechten, alle klein geserveerd.  
O.a. 

*Vietnamees        
*Japans       
*Thais      
*Chinese wokgerechten      
 

Golden Palace 
Thai Asian cuisine 
Nieuwe Ebbingestraat 74 
Tel. 050 – 3132429  Groningen 
www.restaurant-goldenpalace.nl 
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Piet Vorstenberg is geboren in juni 1942 
in de Torenstraat. Na een paar maan-
den verhuisde het gezin naar het Hoorn-
se Diep,.en bleef daar tot 1958. 
De vader van Piet was eerst chauffeur 
en werkte daarna als steenzetter, wat 
inhield  dat hij basaltblokken in de dijk  
moest aanbrengen.  
Omdat hij zo jong was heeft Piet Vor-
stenberg weinig van de oorlog meege-
kregen, Hij bezocht de Leon Springer-
school en ging al op jonge leeftijd wer-
ken.Hij heeft van alles geprobeerd -de 
spreekwoordelijke 12 ambachten/13 
ongelukken?- en heeft zelfs,mede op 
aandringen van zijn ouders een echt vak 
geleerd: metselaar. 

Maar het metselen was niet aan Piet 
Vorstenberg besteed of zoals hij zelf 
zegt:”Goed betaald, weinig aan.” 
Toen hij twintig was ging hij in Duitsland 
werken en daar werd zijn sluimerende 
interesse in “de handel” steeds sterker. 
 
Autohandelaar in de Kijk in ‘t 
Jatstraat 
 
In 1965 kwam hij terug naar Groningen 
en huurde hij het pand Nieuwe Kijk in ’t 
Jatstraat  103. Hier begon hij met zijn 
handel in tweedehands auto’s. Het huis 
verkeerde door gebrekkig onderhoud in 
zeer slechte staat. Aan de ene kant, op 
nummer 105 was de kledingfabriek 
“Mercator” gevestigd. 
Het pand aan de andere kant werd door 
de heer Vorstenberg gekocht. Hier had 
de boerderij van boer Mulder gestaan. 
De zaken gingen goed, Piet was ge-
trouwd met Jannie en woonde met zijn 
gezin in de Nieuwe Boteringestraat 71. 
Helaas stuurde de oliecrisis van begin 

 

Buurtbewoners 
 
In de Kop d’r Veur van november/
december 2008 schreef Diederik van 
der Meide over de Kleine Appelstraat 
en omgeving. Hierin kwamen ook de 
activiteiten van de heer Vorstenberg 
ter sprake.Omdat de heer Vorsten-
berg nog veel meer te vertellen heeft 
ging Elly van Unen bij hem op bezoek 
en maakte het volgende verslag. 

Pand van Vorstenberg in de  
Kijk in ‘t Jatstraat in de jaren zestig 
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scanner ontdekt via een bevriende jour-
nalist die zo’n ding gebruikte voor zijn 
werk. 
Deze scanner was gekocht in Schie-
dam, de énige plek in héél Nederland 
waar ze te krijgen waren. Dus toog de 
heer Vorstenberg naar Schiedam en 
werd zo enthousiast dat hij besloot ach-
ter in zijn meubelzaak een plaatsje in te 
ruimen om scanners te gaan verkopen, 
als eerste in het Noorden en tweede van 
Nederland. Een unicum! 
De heer Vorstenberg werd hier vaak 
over geïnterviewd. Zo stond hij onder 
andere in de Telegraaf en het Nieuws-
blad van het Noorden;kwam op Radio 
Noord en maakte zijn opwachting op de 
televisie in AVRO’s Televizier. Allemaal 
vanwege die scanners. 
Hij werd geroemd in de pers en men 
noemde hem “de Scannerkoning”. 

jaren zeventig de zaken behoorlijk in de 
war en leed de autohandel gevoelige 
verliezen. 
 
Meubelverkoop 
 
De heer Vorstenberg besloot het pand 
Nieuwe Kijk in’t Jat straat 99 te kopen 
en daar een geheel andere handel te 
beginnen: in- en verkoop van meubelen. 
 
De Scannerkoning 
 
In 1990 huurde hij nummer 100, waar 
tot die tijd de VIVO kruidenierszaak van 
W.C. Runhardt was gevestigd. 
Later kwam daar ook het pand van huis-
arts Hakvoort bij. De naam Scannerspe-
cialist verscheen aan de gevel 
Want , de heer Vorstenberg had de 
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Veel mensen bleken geïnteresseerd in 
de scanners, je kon er onder andere 
politieberichten mee afluisteren. Vaak 
werden uren eenzaam gespendeerd op 
zolderkamertjes, het oor dicht tegen het 
apparaat, geduldig wachtend op het 
nieuws, heet van de naald.(of om actie-
voerende vrienden te kunnen waarschu-
wen als de politie in de buurt kwam -
red.-) 
Zelfs de Rijkspolitie te Water gebruikte 
apparaten van de heer Vorstenberg: de 
marifoon. 
Helaas kwam ook aan de handel in 
scanners een eind omdat ze officieel 
verboden werden.(!) 
 
Satellietontvangers 
 
En alsof dat nog niet genoeg was werd 
ook bepaald dat het verkeer, dat vanaf 
de stad naar het Plantsoen door de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat reed, éénrich-
tingsverkeer moest worden. Dat bete-
kende voor de heer Vorstenberg dat er 
geen auto’s meer langs zijn winkel re-
den.  

Als gevolg hiervan slonk 
zijn klantenkring enorm. 
 
 
Maar de heer Vorsten-
berg begon in 2002 weer 
opnieuw. Er kwamen 
nieuwe digitale systemen  
die je niet zomaar meer 

af kon luisteren.  Die C 2000 scanners  
hadden zijn interesse getrokken. 
 
Inmiddels zijn deze scanners vervangen 
door satellietontvangers. De heer Vor-
stenberg werkt nu samen met zijn zoon. 
Die kwam bij hem in loondienst toen hij 
zelf een tijdje ziek was. 
 

Elly van Unen 
 
 

 

De hr Vorstenberg voor zijn  
scannerzaak,  jaren zestig 
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zelf haar eigen zeilcharterbedrijf gehad).  
Hier is de kiem gelegd voor ‘De bloeien-
de lotus’, de therapeutische praktijk aan 
de Noorderhaven.  
Het heeft nog wel een tijd geduurd want  
Arjen en Pankaja hebben eerst de nodi-
ge certificaten behaald: na een opleiding 
van vier jaar konden zij zich Primal Re-
birth therapeuten noemen en therapeu-
ten volgens de codependency methode 
en Arjen is ook opgeleid in familieopstel-
lingen. Wat dit allemaal inhoudt hoor ik 
in het pand waar dit allemaal plaats-
vindt.  Overigens bevaren ze zo nu en 
dan het wad nog wel, en zijn nu niet al-
leen meer op zoek naar mooie natuur 
maar ook naar het innerlijke kind. 
 
Aan de haven 
 
Het pand heeft Arjen jaren geleden ge-
kocht en blijkt een prima investering.  
Het diende eerst als woonhuis(boven) 
en als scheepswerkplaats( beneden ).  
Er heeft ooit een ellenlange mast diago-
naal door het pand en het tuintje gele-
gen.  Het gereedschap is nu gebruikt 
om het pand gereed te maken voor de 
sessies die er plaatsvinden. De entree is 
opgeluisterd door een lotusbloem in drie 

Van wad naar wal 
 
Dertig jaar zeilde Arjen over het wad op 
zijn Tjalk tot hij op een gegeven moment 
door suikerziekte genoodzaakt was een 
jaar niet te varen.  In dit jaar deed hij 
een cursus waar hij in aanraking kwam 
met technieken die leerden hoe je een 
goede balans tussen lichaam en geest 
tot stand kan brengen……plat gezegd 
‘hoe je lekker in je vel kan komen te 
zitten’.   
Aan de telefoon had ik vanwege mijn 
lichte weerzin tegen spiritualisme geroe-
pen, “dus je bent van zeilen gaan zwe-
ven”, maar al snel wordt duidelijk dat het 
hier om praktische technieken gaat die 
leren hoe je voelen en denken in balans 
brengt,  negatieve gedragspatronen her-
kent en emotionele blokkades en frus-
traties opheft…..nou, wie wil dat nu niet! 
Arjen raakte gebiologeerd door het zo-
genaamde  emotionele lichaamswerk en 
organiseerde “voor de lol” in de lente 
een zeiltocht naar Stavoren voor de 
groep waar hij de cursus mee had ge-
daan. Op die reis is er een zeer ervaren 
therapeut aangetrokken om een stevig 
programma op te zetten en te begelei-
den. Hijzelf was weer kapitein en Pan-
kaja zijn matroos( let wel: Pankaja heeft 

 

Groei naar 
kind-zijn  

 
Dit klinkt misschien tegenstrijdig 
maar is mogelijk en wel in onze 
eigen Hortusbuurt.  Arjen Valk 
vertelt hoe hij samen met zijn 
vrouw  Pankaja Bockholt van 
zeilschippers op een platbodem 
is overgegaan naar het opzetten 
van een ‘praktijk voor innerlijk 
kindwerk’ . 
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fasen: knop, ontluikend, in bloei.  
Arjen’s zoon Jelle die de kunstacademie 
doet heeft dit met spuitbussen op de 
muur aangebracht dus het is eigenlijk 
graffiti.  Later zal Jelle ook de foto’s ko-
men maken met een enorme camera op 
statief.  
Voordat ik het zaaltje binnenga vraagt 
Arjen of ik mijn schoenen uit wil doen en 
eenmaal binnen moet ik eerlijk toegeven 
dat er een soort rust op me neerdaalt.   
Dit komt door de serene kleuren, het 
zachte tapijt en ach, wie weet, mis-
schien wel iets magisch.  
En wat gebeurt hier nu allemaal?  Arjen 
gaat er lekker bij zitten en ik krijg een 
kopje sterrenmix thee.  Wat betekent 
‘het innerlijke kind’ en hoe kom je daar 
mee in aanraking?  
Hier wordt er vanuit gegaan dat er in de 
eerste levensjaren van een kind een 

soort blauwdruk ontstaat waar bepaald 
wordt hoe je met emoties, behoeftes en 
verlangens omgaat en hoe je op ande-
ren reageert. Tijdens het opgroeien en 
volwassen worden gaat een deel van  je 
authentieke en eigen ik verloren. Hier 
kunnen zich ongezonde denk- en/of ge-
voelspatronen ontwikkelen. Je kunt on-
derzoeken hoe deze patronen je leven 
beperken en leren het anders te doen of 
anders te denken.  
Er worden verschillende technieken ge-
bruikt: rebirthing is een ademhalings-
techniek die een soort toestand van hy-
perventilatie teweeg brengt waar je licht 
in het hoofd van wordt en waardoor je 
goed in staat bent om die dingen te voe-
len die belangrijk -in goede en in slechte 
zin- voor je zijn. Deze emoties komen 
boven en je kunt er over praten en als 
nodig ze verwerken. Een andere tech-

 



18 

 

niek is emotioneel lichaamswerk waarbij 
je kunt denken aan heel intensief bewe-
gen waardoor je ook meer in staat bent 
je denken uit te schakelen en te kunnen 
voelen.  Verder wordt gebruik gemaakt 
van geleide fantasie en meditatie.   
Een laatste term die enige verklaring 
behoeft is ‘familie-opstellingen’. Hier 
wordt aan één persoon gevraagd de 
andere cursisten stuk voor stuk als een 
familielid te benoemen en op een plek in 
de ruimte te zetten. Als therapeut ge-
bruik je een aantal observatietechnieken 
en je eigen inzicht om betekenis te ge-
ven aan de plaats van de leden, de hou-
ding waarin ze staan, de posities ten 
aanzien van elkaar en ook de manier 
waarop de ‘surrogaat familieleden’ zich 
voelen. Arjen vindt zelf dat deze tech-
niek een soort magie in zich heeft. Hij 
begrijpt zelf vaak ook niet hoe het kan 
dat  er zoveel verstoringen en geheimen 
binnen families hiermee naar boven 
kunnen komen. Wel zegt hij dat het be-

langrijk is om geen “verborgen agenda” 
te hebben. Als ik vraag wat hij daar mee 
bedoelt zegt hij dat je niet moet probe-
ren om oplossingen te vinden, maar ge-
woon moet duiden wat je ziet. 
 
Als laatste zegt Arjen dat hij van zijn 
ruimtes een centrum wil maken. Op dit 
moment vinden er ook yoga en trance-
dance sessies plaats maar er is ruimte 
voor nog veel meer activiteiten die in de 
lijn liggen van hun eigen activiteiten.   
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn: 
er is een open dag aan de Noorderha-
ven 57 op 10 januari vanaf 12 uur en 
verdere informatie kan gevonden wor-
den op www.debloeiendelotus.nl 
 
Nou, dat was het dan, even een intro-
ductie in de wereld van het kind…..als 
herboren loop ik weer naar huis.   
 

Henriëtte van Arkel 

 

‘De 
Ebbingepoort’  

• een modern en gezellig zorgcentrum aan de 
rand van de binnenstad 

• complete verzorgingshuiszorg 
• zorg en ondersteuning voor het welzijn aan 

zelfstandig wonende oudere stadjers  
• wijkrestaurant voor 55+ (vers uit eigen keu-

ken en alle dagen van de week!) 
• dagverzorging (ook op zondag!) 
• kortdurende opname (voor als het thuis eventjes niet meer gaat).  

 
Kom gerust eens langs om te kijken, of bel even voor een afspraak! 

We zoeken weer enthousiaste vrijwilligers (bijvoorbeeld in de koffiezaal,  
het bezoeken van bewoners, het helpen in de huiskamers, het rijden in onze bus). 

 
Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen, tel.: (050)3139590  

www.ebbingepoort.nl; ( e-mail: info@ebbingepoort.nl) 



19 

 

 
Tussen droom en daad. . . 
 
Als ik ben aangekomen op de plek van 
bestemming maak ik kennis met Moni-
que Roggen die me vertelt dat zij een 
aantal ideeën gaat combineren en ver-
wezenlijken: 
 
“Ineens, pats, komen allerlei sluimeren-
de wensen en ideeën bij elkaar in een 
naam:”MilaMilan Kidscompa-
ny” .Betaalbare A-merk kinderkleding, 
met merken als Bengh, Oilily, Jottum, 
Diesel etc., mijn eigen ding doen, geen 
baas, een camper als winkel waar de 
moeders onder de luifel lekker kletsen 
en koffiedrinken.” 
 Mila is de naam van Monique’s dochter, 
Milaan het centrum van de mode en 
Milan een jongensnaam. Kortom een 
mooie naam voor modieuze kinderkle-
ding voor jongens en meisjes.  

 
12 jaar geleden, na de geboorte van 
haar eerste zoon, is de kiem gelegd 
toen Monique een passie voor kinder-
kleding bij zichzelf ontdekte. Jaren later, 
met drie kinderen en in een financieel 
wat mindere periode ontwikkelt ze een 
inkoopstrategie om haar kinderen toch 
leuk te kleden: aan het einde van het 
seizoen in de uitverkoop de merkkleding 
voor het volgende jaar inkopen.  
 
. . .en werkelijkheid . . . 
 
Monique heeft een tijdje als croupier bij 
het casino gewerkt:”Heel leuk tot ik een 
keer een huilend meisje aan mijn tafel 
had zitten.” 
Als rechterhand van de directeur was zij 
beter op haar plaats en ontwikkelde zij 
haar capaciteiten op financieel en be-
drijfsmatig gebied. 
Verder heeft Monique gewerkt in de ex-
clusieve damesmodezaak Artishok en 

 

Kinderkledingcamper op pad vanuit 
de Grote 

Leliestraat 
 
Op mijn werk werd ik ge-
beld door een oude beken-
de die me vertelde dat haar 
buurvrouw een open dag 
hield om haar idee om van-
uit een camper kinderkle-
ding te gaan verkopen te 
promoten. 
Door de sombere najaars-
regen ging ik op zoek naar 
een camper in de Grote 
Leliestraat: toen ik hem 
zag werd ik er wat vrolijker 
van.  
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, GLAS EN ONDERHOUD  
 
Door een nauwe samenwerking met erkende, zelfstandig werkende 
vakmensen, kan ik nu ook alles leveren op het gebied van: 

timmerwerk 
stucwerk 
loodgietwerk 
dakbedekking 
vloeren 
tegelzetten 
voegwerk 
badkamers 
dakkapellen 

 
Ook deze winter hanteer ik voor al uw binnenschilderwerk weer het 
scherpe uurloon, dat beduidend lager is dan die van de winter-
schilder. 
Voor 2009 kunt u uiteraard ook nu al geheel vrijblijvend een offerte 
aanvragen voor uw buitenschilderwerk. 
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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als zelfstandig makelaar.  
Op mijn vraag hoe lang ze nu niets doet 
antwoordt Monique dat het niet “niets 
doen” was maar bezig zijn met het ver-
sterken van haar basis: veel tijd voor 
zichzelf en haar drie kinderen.Er waren 
genoeg bedrijven die haar graag in 
dienst hadden willen nemen maar zij 
besloot hier niet op in te gaan, ook om 
uit te vinden wat zij verder wilde. Dit 
duurde twee jaar en nu is het dan zo 
ver.  
Intussen is haar oudste zoon Mick aan 
tafel aangeschoven.Hij vraagt zich op-
eens af hoe lang mama dit plan al 
heeft…. .”Twaalf jaar, vanaf jouw ge-
boorte”. 
Hij vraagt verbaasd waarom zij hier 
twaalf jaar geleden niet mee is begon-
nen.  
“Ik had het toen nog niet gekund, dan 
was het een leuk droompje geweest en 
ik was toen veel te onzakelijk en onerva-
ren om het goed te laten lukken”.  
 
. . .staan geen wetten meer in 
de weg .  
 
Vanaf het moment dat de naam in haar 
hoofd springt komen alle wensen en 
ideeën bij elkaar en kunnen worden om-
gezet in daden.  
Monique  registreert zo snel mogelijk de 
domeinnaam www.milamilan.nl en het 
begrip “Kinderkledingcamper” en schrijft 
zich in bij de Kamer van Koophandel.   
Haar oude wens een camper te bezitten 
kan in vervulling gaan . Zij koopt er één 
tweedehands die zij zilvergrijs laat spui-
ten en van binnen helemaal “oppimpt”. 
In de camper zijn allemaal handige kast-
jes waar zij haar koopwaar in kan ver-
voeren. Bovendien is er een groot twee-
persoonsbed waar dozen met kleding 

gestald kunnen worden.  
Haar plan is om met de Kinderkleding-
camper allerlei markten en braderieën te 
bezoeken of bij bijv. Consultatiebureaus 
te gaan staan. Verder wil zij bij mensen 
thuis  een zogenaamde Homesale ver-
zorgen.als een soort  tupperware party. 
Van te voren kan men de maten van de 
kinderen opgeven zodat Monique ge-
richt kleding kan uitzoeken om mee te 
nemen. De prijzen van de verschillende 
merkkleding zijn vaak rond de 50% van 
die in de normale verkoop. 
Ook een webwinkel is onderdeel van het 
bedrijfsplan van MilaMilan Kidscompa-
ny. 
Monique heeft een degelijk onderne-
mingsplan, waarbij veel aandacht is 
voor kwaliteitsverbetering en klanttevre-
denheid. 
 
Na het gesprek bekijken we nog even 
de veelheid aan kinderkleding die bij 
haar in de kamer aan rekken hangt. Met 
een serieus gezicht laat ze me stoffen 
voelen en het één en ander zien .Ik ben 
niet zo kinderkleertjesachtig maar ik 
voel en zie haar passie. 
Met al die kleding in de kamer moest 
haar vriend Thijs met de hondjes naar 
Schiermonnikoog de hele dag……met al 
die regen en wind, maar dat deed hij 
met liefde voor haar droom. 
 
   
 
Voor meer informatie: 
www.milamilan.hyves.nl  
of bel: 06-38307963 
 

Henriëtte van Arkel 
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Toen Rita en ik net in de buurt woonden 
viel het ons op hoeveel vrouwen van 
rond de tachtig bij ons in de straat 
woonden. Erg leuk om te zien was de 
manier waarop ze met elkaar om-
gaan.Alsof er een soort onzichtbare ver-
bondenheid bestaat.  
 
Sommigen wonen al zestig jaar aan de 
Noorderbinnensingel. Eén van 
hen,.Hillie Zijlstra heb ik leren kennen 
tijdens de acties rond het behoud van 
de oude Hortus . Zij was erbij toen de 
handtekeningen aan het College van 
Bestuur van de Rug werden aangebo-
den. Naderhand zeiden we wel eens 

gekscherend tegen elkaar dat het aan 
mevrouw Zijlstra te danken was dat Si-
mon Kuipers (toenmalig voorzitter CvB) 
zijn mening over de buurtbewoners her-
zag en het overleg kon beginnen. 
Het leek me leuk om nader kennis te 
maken en dus nodigde ik mijzelf uit voor 
een kopje thee. 
 
Hillie is geboren in Oldehove op 17 juni 
1923.Toen ze negentien jaar was ver-
loofde ze zich met een verre achterneef,  
Aaldert Geert Zijlstra. Zoals bij zo velen 
gooide de oorlog roet in het eten waar 
het de trouwplannen betrof maar na een 
verloving van vijf jaar zijn ze getrouwd  

 

Hillie Zijlstra: Eén van de grand old ladies 
van de Noorderbinnensingel 
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en gingen  ze inwonen bij de ouders van 
Aaldert in Hoogkerk. 
 
In 1948 kwam Aaldert thuis van zijn 
werk op het Provinciehuis met een heu-
gelijke mededeling: Aan de Noorderbin-
nensingel werden nieuwe huizen ge-
bouwd en als ze wilden konden Hillie en 
hij er één krijgen. Ze hoefden zich geen 
twee keer te bedenken en al spoedig 
woonden ze op nummer 120b.Hier kre-
gen ze drie kinderen:Gauke,Tineke en 
Lukkie. 
 
Na tien jaar werd de heer Zijlstra helaas 
ziek en verhuisde het gezin naar een 
huis dat één verdieping lager lag. Na 
een aantal jaren thuis te zijn verpleegd 
is hij overleden en bleef Hillie met de 
kinderen alleen achter. 
 
De buurt 
 
Vanaf het begin was er een grote onder-
linge betrokkenheid in de buurt.Op mijn 
vraag of er veel veranderd was zei Hillie 
dat ze vindt dat de mensen nog steeds 
erg leuk met elkaar omgaan en dat er 
wat dat betreft niet zo veel veranderd is. 

Ik vond dit leuk om te horen 
maar ik denk ook dat het Hillie’s 
eigen opstelling is die maakt dat 
zij dit als zo positief ervaart. 
 
Zij is altijd zeer actief geweest 
op maatschappelijk terrein -
vooral op kerkelijk gebied - 

heeft ondermeer in het bestuur van 
jeugdclubs gezeten en is nog steeds lid 
van een bijbelclub en neemt deel aan de 
middagpauze viering. Al zestig jaar is zij 
een trouwe bezoekster van de Nieuwe 
Kerk. 
 
In haar huis heeft Hillie zich omringd 
met spullen die geestelijke waarde voor 
haar hebben zoals reproducties van 
Russische iconen en een mooi glasmo-
zaïek van de vredesduif. 
Hopelijk kan zij hier nog lang van genie-
ten. 
 

Margriet ter Steege 

 

Gauke en Tineke Zijlstra ,van de 
eerste generatie kinderen van de 
Noorderbinnensingel. 
————————————- 
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Dat was leuk! Een rondje langs de kroegen in 
de buurt met een aantal vragen over het rook-
verbod.  De gestelde vragen betroffen de vol-
gende zaken: Eventuele getroffen voorzienin-
gen; vóór of tegen; eventuele invloed van het 
rookverbod op het klantenbestand en hou-
ding ten aanzien van de kroegen die zich 
niets van het verbod aantrekken. 
 
Het Heerenhuys 
Er zijn geen speciale voorzieningen getroffen, ja 
een asbak buiten. Het Heerenhuys is vóór het 
rookverbod. "We hadden trouwens zelf ook al 
een traject afgelegd door rookvrije zondagen te 
organiseren en zo."  Invloed op de klanten heeft 
het niet, dat is sowieso niet een echt rokerspu-
bliek; het Heerenhuys is immers ook restaurant, 
er komen hier ook veel mensen met kinderen."  
En wat de rebelse kroegen betreft: daarvan zegt 
het Heerenhuys:"Die trekken toch aan het kortste 
eind". 
 
De Toeter 
Er wás een speciale voorziening, een rookpaal: 
maar die is vorige week gestolen! Nu staan er 
buiten twee tafels en een asbakje. De Toeter is 
niet zozeer tegen het rookverbod maar wel tegen 
het feit "dat andere mensen bepalen wat mag in 
míjn kroeg. Uit mezelf had ik het hier niet rookvrij 
gemaakt. Er wordt gezegd dat het ter bescher-
ming van de werknemers is. Toch geldt het ook 
voor kleine zaakjes, waar de baas zelf achter de 
bar staat." Voor de rebelse kroegen kan de eige-
naar van de Toeter wel respect opbrengen, mits 
het om een uitgesproken mening gaat en niet zo 
van de ene avond mag er wel gerookt worden en 
de andere niet. Verder vindt hij het een oneerlijke 
verdeling dat er kroegeigenaren zijn die veel 
geïnvesteerd hebben in het creëren van rook-
ruimtes, terwijl anderen gewoon de klanten in 
de kroeg laten roken. Van invloed op het klanten-
bestand is in de Toeter geen sprake. 
 

Amicitia 
"Kijk nou eens naar wat ik heb! Vijftig vierkante 
meter, dat is alles. Hoe kan ik hier nou rookruim-
te maken? Moet ik er een douchecabine in zetten 
of zo? Dat wil dus niet". Men is hier dus duidelijk 
tegen het rookverbod. "Bij een borrel hoort een 
sigaretje, het moet gewoon worden terugge-
draaid." Amicitia heeft ook meegedaan aan de 
protestdemonstratie. En het klantenbestand zou 
er wel degelijk door veranderen. "Nu blijven de 
mensen een hele avond; als ze niet meer mogen 
roken komen ze misschien nog een uurtje. Als ik 
de kroeg zou verkopen krijg ik er niks voor. Dus 
zoals het nu is, is voor mij de enige optie". 
 
Bellevue 
Voorzieningen zijn een paar krukjes en twee 
asbakjes buiten. Men heeft er geen enkele moei-
te met het rookverbod en de klanten ook niet.. 
Als andere kroegen door willen roken en boetes 
willen betalen, dan moeten ze dat zelf weten, 
maar in  Bellevue kiezen ze daar niet voor. Hoe-
wel de asbakken wel meteen weer op tafel gezet 
zouden worden als het weer mocht. Maar: 
"Beleid is beleid en zeuren helpt niet". Het rook-
verbod heeft geen invloed gehad op het klanten-
bestand. Sterker nog, dat is zelfs toegenomen 
nadat de kroeg in september een nieuwe eige-
naar heeft gekregen. 
 
Hofman voorheen De Jong 
"Nou,kom maar even mee!" Waar eerder de op-
slag van de wijn was, bínnen, staan nu een paar 
stoelen en een tafel met asbak. Als het al te erg 
wordt met de rook, dan kan er ook nog een af-
zuigapparaat aangezet worden. En er is verwar-
ming. De politie had bij controle gezegd: Nou, als 
iedereen het zo voor elkaar had!"  Bij Hofman 
mochten de klanten blijven roken tot de eerste 
waarschuwing, daarna was het afgelopen. Want 
tot boetes wilden ze het niet laten komen. Die 
waarschuwing kwam op 28 september en toen 
zijn dus de asbakken van tafel gehaald.  De ge-

 

De kroegen in de buurt en het rookverbod 
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  Bedrijven in de buurt 
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zelligheid ging daar trouwens ook mee weg. Het 
kan zo maar zijn dat tijdens een gesprek vijf man 
van tafel gaan om te roken. Wat Hofman betreft 
mag het verbod morgen teruggedraaid worden, 
ook al roken zijn vrouw en hijzelf beide niet. Maar 
naar zijn zeggen hebben ze er ook nooit  last van 
gehad.  De vaste klanten blijven wel komen, 
maar de losse klanten lopen door naar een kroeg 
waar ze kunnen roken. 
 
Lambik 
Hier heeft men gekozen voor stoelen met tafel en 
asbak en terrasverwarming buiten onder de luifel. 
Eigenlijk een heel gezellig gezicht als je aan 
komt lopen. Men is vóór het rookverbod en het 
heeft geen invloed op het klantenbestand. Dit 
kan ook te maken hebben met het feit dat Lambik 
een eetcafé is. Hoe er gedacht wordt over de 
dwarsliggende kroegen kwam ik niet te weten, 
omdat beide eigenaren zelf niet aanwezig waren. 
En de dames achter de bar wilden niet onge-
vraagd voor hun spreken. 
 

De Minnaar 
Er staan buiten asbakken en er is terrasverwar-
ming die op verzoek aangezet kan worden. De 
Minnaar is vóór het rookverbod, mits het wordt 
gehandhaafd. De kroegen die zich niets van het 
rookverbod aantrekken mogen wel zeggen dat ze 
ageren tegen de overheid, maar ondertussen 
berokkenen ze wel schade aan hun collega's. 
De Minnaar ondervindt wel invloed op het klan-
tenbestand. Het is minder druk, er zijn zelfs vaste 
klanten die nu doorlopen naar andere kroegen 
waar roken nog wordt toegestaan. Toen ik buiten 
de kou weer inliep vroeg ik aan twee rokende 
jongedames hoe het beviel om buiten te roken. 
"Prima, geen enkel probleem" luidde het ant-
woord. En: "Over een paar jaar is het vast heel 
gewoon en weten we niet anders". 
 
Ik herinnerde me opeens dat ik als tiener nog wel 
in een bioscoop ben geweest waar je mocht ro-
ken tijdens de film! En nee, dat kan ik me nu 
haast niet meer voorstellen... 

Harmke Eisen. 
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Nieuwe Ebbinegestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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We gaan al weer de goede kant op: de 
dagen worden langer, al duurt het nog wel 
een week of wat voordat we het echt 
gaan merken. Ik geniet altijd enorm van 
de donkere dagen rond Kerst en Oud en 
Nieuw. Ik kan niet wachten tot Sinterklaas 
achter de rug is, want er moet zo snel 
mogelijk een kerstboom in huis, die dan 
vervolgens zo laat mogelijk weer weg 
gaat. Het blijft niet alleen bij een boom, de 
kamer staat bovendien vol kerststukjes en 
er zit bij mij geen rem op als het om de 
inkoop van kaarsen gaat.  Toch is er bij 
dat aangename wintergevoel voor mij een 
minpuntje en dat is ’s  morgens vroeg op 
staan. Nog niet zozeer vanwege het vroe-
ge tijdstip als wel omdat ik de deur uit ga 
als het nog niet helemaal licht is. Ik vind 
het niks, al ben ik wel goed wakker. Het 
past op een of andere manier niet bij me, 
ik vind het onnatuurlijk. Ik heb leuk werk, 
daar gaat het niet om, maar met werken 
begin ik toch liever als het helemaal licht 
is. Dus ben ik blij als de dagen langer 
worden en ik merk dat ik dan heel wat 
vrolijker op pad ga dan in het halfdonker. 
Merkwaardig genoeg vind ik het niet erg 
om op de terugweg in het donker naar 
huis te gaan, al heb ik dan ook  bijna de 
hele dag binnen gezeten en weinig dag-
licht gezien. Misschien komt het juist om-
dat ik dan naar huis ga en onderweg al 
vrolijk wordt van alle lichtjes die je op 
straat ziet. Ik heb dan ook geen last van 
een winterdepressie, vooral niet als het 
een beetje vriest en de zon af en toe 
schijnt. 
Ik hoop dat het een mooi jaar wordt voor 
iedereen, zonder dat we het elke dag 
weer over de kredietcrisis moeten heb-
ben. 
 

Margriet Klasen 

Margriet 
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Hortus 
 
 
 
Hier op deze groene grond 
 
waar we Flora's voeten weten 
 
zetten we stappen op een pad 
 
en zien we verder, scherper, beter 
 
zo is wetenschap 
 
 
 
 mirjam brandenburg 
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Er bestaat een opvallende band tussen de poëzie en het nieuwbouwproject van de 
Rijksuniversiteit in de oude Hortustuin.  Na  Jurre v.d. Berg en Goethe schenken 
we nu als laatste aandacht aan Mirjam Brandenbug. Philippine van der Goes be-
dacht (als afstudeerproject van Minerva in 2003) een geïntegreerde grafische 
vormgeving voor het oorspronkelijke ontwerp van de nieuwbouw. Op verzoek van 
haar maakte Mirjam Brandenburg in het kader hiervan bovenstaand gedicht. Het 
gedicht  zou vanaf de Rozenstraat duidelijk te zien zijn op de plek waar  toen nog 
het vakwerkhuisje stond, achter een grote glazen wand .  Mirjam Brandenburg 
maakt gedichten in opdracht.  Meer over het werk van Brandenburg en de toenma-
lige vormgevingsplannen kunt u vinden op www.gedichtenwinkel.nl .  
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................Cor Kremers.0900-8844 
( cor.kremer@groningen.politie.nl ) 
 
meldpunt overlast ………….…………..Angela Vrolijk    
tijdens kantooruren………………………..050-5875885 
buiten kantooruren: politie...........................0900-8844 
( angela.vrolijk@groningen.politie.nl ) 
 
ondergrondse huisvuilinzameling: 
bij storing................................................ 050-3671000 
grof vuil www.grofvuilmelden.nl of ........050-3671000 
oud papier:........ eerste en derde vrijdag v.d. maand 
kleding/ textiel/schoenen: 3e donderdag v.d. maand 
 
stadsdeelcoördinator:................ Wouter van Bolhuis 
stadsdeelsecretaris: 
................................................Ton Podt, .050-3678600 
stadsdeelbeheerder: ...Joke Erenstein...050-3678910 
 
E-Loket:................................www.eloket.groningen.nl 
 
Wijkrestaurant (55+) ................Tussen 12 en 13 uur 
Reserveren voór 11 uur. De Ebbingepoort.....3139590 
 
maatschappelijke & juridische dienstverlening 
(MJD) ......................................................050-5269710 
 
Het Juridisch Spreekuur www.juridischspreekuur.nl 
...........................‘smaandags van 17:00 tot 18:00 uur 
..............Oranjewijk Buurtcentrum -Prinsesseweg 44/1 

 
 
Klaas Hofstra (voorzitter), 
Kleine Rozenstraat 22................. 3124029 
 
Petra Drijver (secretaris) 
Grote Kruisstraat 18..............06-16367152 
 
Anouk Doornbos (penningmeester) 
Kleine Rozenstraat 7b...........06 10529997 
 
Pascal Nieuwland (bestuurslid) 
Nieuwe Boteringestraat 35……...3119889 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
 

bestuur@hortusbuurt.nl 
 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

 
Postbank 3163081 

 
WWW.hortusbuurt.nl 

 

 

NIEUWJAARSBORREL  
Dinsdag 27 januari 

v.a. 20.00 uur 
Café de Minnaar 



  


