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Enthousiasme 
 
Je bent naar een feestje geweest en het was 
doodsaai. Hoe kon dat nou? 
Je wou aan een sportevenement meedoen en er 
kwam haast niemand opdagen. Waar lag dat nou 
aan? 
Waar het vaak aan ontbreekt zijn zaken als 
gangmakers en stokken achter de deur. 
Mensen moeten vaak geënthousiasmeerd wor-
den, bij de hand genomen worden met de woor-
den:”Kom op, we maken er iets geweldigs van, 
doe je mee?” 
. 
Waarom goede voornemens hebben als het 
nieuwe jaar begint? 
Waarom acties ondernemen als het Glazen Huis 
in Groningen staat? 
Dat soort dingen kun je toch het hele jaar door 
doen? 
 
Het voordeel van een vaste datum of georgani-
seerde actie blijkt toch de onzichtbare stok achter 
de deur. Want hoe vrijblijvend is het als je be-
weert in het komende jaar te gaan stoppen met 
roken bijvoorbeeld? Bij een (nog altijd door jezelf) 
opgelegde datum valt er iets van die vrijblijvend-
heid weg. Men zal je aan je voornemen herinne-
ren, de datum staat vast. 
Dat geldt ook voor een actie als Serious Re-
quest. Wees ‘es eerlijk: had u geld gegeven aan 
het malariaproject als er alleen maar een oproep 
in de krant had gestaan? 
Het is fantastisch dat er mensen zijn die het voor-
touw willen nemen om andere mensen te inspire-
ren tot actie of het verwezenlijken van een voor-
nemen. De praktijk leert dat het er anders vaak 
bij blijft. 
Gelukkig hebt u een heel jaar om aan al uw twin-
tig goede voornemens te werken. 
Weet u wat? 
Kies er zeven uit. Als u aan het eind van het jaar 
vier hebt verwezenlijkt,  hebt u het goed gedaan. 
Succes! 
 

Harmke Eisen   

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 februari 2010 
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Dienstverlening aan de  Hanze Hoge-
school.  
 
Op dit moment ben ik werkzaam als 
Schuldhulpverlener voor mijn werkgever 
in Stadskanaal. Gedeeltelijk ben ik 
werkzaam in Stadskanaal en gedeelte-
lijk ben ik gedetacheerd bij een schuld-
hulp organisatie te Leeuwarden.  
 
Ik hou me in mijn vrije tijd vooral bezig 
met voetbal (voornamelijk kijken).   
Daarnaast doe ik in de lente en zomer-
maanden veelvuldig aan wielrennen in 
en rondom de stad.  
Tevens ben ik acteur, ik doe sinds kort 
aan improvisatietheater in de stad Gro-
ningen en voor mijn werkgever in Stads-
kanaal acteer ik tussen mijn werkzaam-
heden door ook tijdens trainingen en 
opleidingen die door ons aangeboden 
worden.  
 
Zoals ik al aangaf ben ik relatief nieuw 
in de stad Groningen en moet ik de stad 
dus nog een beetje leren kennen.  
Dit in combinatie met mijn ondernemen-
de karakter heeft mij doen besluiten om 
mij aan te sluiten bij de buurtvereniging 
van onze buurt, de hortusbuurt.  
En samen met de andere leden van de-
ze vereniging hopen wij de belangen 
van de hortusbuurt zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen en met enige regel-
maat een leuke activiteit te organiseren 
in en voor de buurt.  
In het verlengde daarvan hoop ik u als 
bewoner van de Hortusbuurt eens te 
spreken!  
 
Met vriendelijk groet 
 
Jeroen Bruining. 

Zoals u op de voorlaatste pagina kunt 
constateren is het bestuur van de 
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 
met drie personen uitgebreid.  For-
meel kunnen Martin van de Wardt-
Olde Riekerink,  Robert Vorenhout en 
Jeroen Bruining  pas op de jaarverga-
dering van maart gekozen worden, 
maar ze zijn inmiddels al volop aktief.  
Martin en Jeroen maken hierbij al van 
de gelegenheid gebruik om zich hier 
aan u voor te stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Jeroen 
 
Mijn naam is 

Jeroen Bruining en ik ben redelijk nieuw 
in de stad Groningen.  
Vanaf juli 2009 woon ik aan de Nieuwe 
Boteringestraat, daarvoor woonde ik in 
het oostgroningse Stadskanaal.  
Voor de zomer van 2009 ben ik afgestu-
deerd bij de opleiding Sociaal Juridische 

 

Gevarieerd bestuursnieuws 
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  Martin 
 
  Mijn naam is 

Martin van de Wardt-Olde Riekerink, ik 
woon sinds 2002 in de wijk, aan het Ka-
merlingheplein. Ik geniet vooral van de 
knusse kleinschaligheid zo dicht bij alle 
voorzieningen. Ik ben zelfstandig onder-
nemer, vader van 2 kinderen, autobezit-
ter, gelegenheidshardloper, Jumbo-
klant, eigenhuisbezitter, gelukkig ge-
trouwd, import, eeuwig klusser, veel met 
familie in de weer en al jaren bezig met 
mijn omgeving, nu dus in het wijkbe-
stuur!  

 
 

Beter laat dan nooit: 
 
 Nieuwjaarsborrel 

 
Zondag  

24 januari 
Vanaf 5 uur 

 
In café de Minnaar  
( Kl. Rozenstraat)  

Jamsessie (en jaarvergadering)  
op 21 maart in Het Paleis (Boterdiep)  
 
Ter begeleiding van de jaarvergadering van de Hortusbuurt heeft het bestuur 
Remko Wind, componist en pianist (www.remkowind.nl), bereid gevonden om 
een akoestische jamsessie te organiseren. De sessie begint die zondagmiddag 
om 16.00 uur. In de Brasserie van Het Paleis is een mooi podium aanwezig, en 
iedereen die een muziekinstrument meeneemt krijgt van het bestuur een drankje 
aangeboden.  
 
Meedoen? 
Voor de Jamsessie zullen specifiek muzikanten uit de Hortusbuurt worden uitge-
nodigd. Maar je mag jezelf natuurlijk ook direct aanmelden via be-
stuur@hortusbuurt.nl. WIl je meer weten? Bel Martin:   06-53 86 06 62. 
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Buslijn 5 verdwijnt NIET 
  
In de wijkkrant van het Noorderplant-
soen staat dat buslijn 5 zal verdwijnen 
als de tram komt. 
 
Navraag bij Jolien Bakker, voorlichtster 
van het tramproject leert echter dat deze 
mededeling niet op waarheid berust. 
 
De route van bus 5 zal misschien veran-
derd worden maar de bus blijft! 

En de winnaar is:…. 
 
De prijs voor het veroorzaken van de 
grootste schade in onze buurt tijdens de 
jaarwisseling gaat dit jaar wederom naar 
de Nieuwe Boteringestraat. 
Deze keer ligt de locatie ter hoogte van 
de Kleine Appelstraat. 

 

Gevarieerd nieuws 
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In die maand is er 63.500 euro opge-
haald en dit bedrag is verdubbeld door 
ICCO, de interkerkelijke organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
Het geld gaat naar drie HIV/Aids-
preventieprojecten in Kenia, Zuid Soe-
dan en Zambia. 
Hebt u het deze keer gemist? Jammer, 
het was de moeite waard; gezellige 
sfeer, prettige bediening en ook de mo-
gelijkheid tot wijn bij het eten. 
Dus als u volgend jaar op een leuke ma-
nier wilt bijdragen aan een goed doel ga 
dan in de maand voor kerst eens eten in 
de Happietaria! De locatie wordt te zij-
ner tijd  in de kranten bekend gemaakt. 
 

Harmke Eisen. 

Ginet Walraven van parkeerbeheer is 
tevreden over de actie die de gemeente 
hield in december.Voor slechts € 1,- per 
dag kon men gedurende de hele maand 
december parkeren in de nieuwe par-
keergarage aan het Boterdiep. 
Nog niet alle cijfers zijn binnen maar er 
zijn dagen geweest dat er 800 
auto's geparkeerd stonden waar eerst 
niet  meer dan 100 geteld werden. 
De ondernemers van het Ebbingekwar-
tier zijn ook tevreden en hopen met de 
gemeente dat deze actie ervoor gezorgd 
heeft dat meer automobilisten de weg 
naar het Boterdiep weten te vinden. 
  
 

Happietaria weer een 
succes. 
 
Kent u het fenomeen? 
Ieder jaar gaat een team van studenten 
van de vijf christelijke studentenvereni-
gingen op zoek naar een locatie, spon-
sors en koks voor de verwezenlijking 
van een restaurant wat een maand lang 
open is. Dat is altijd de maand voor 
kerst. De volledige opbrengst gaat naar 
goede doelen. 
In 2009 zat de Happietaria tot 17 de-
cember in de Hortusbuurt en wel aan de 
Violenstraat 2. 
De belangstelling is enorm geweest, er 
waren soms rijen tot aan de buitendeur! 
Er hebben meer dan vijfhonderd vrijwilli-
gers meegewerkt en er hebben 2700 
gasten gegeten. 
 

 

Gevarieerd nieuws 
 

Decemberactie parkeergarage Boterdiep geslaagd 

De parkeergarage in november 
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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 

Profiteer van het verlaagde BTW-tarief van 6 % voor particuliere   
woningen ouder dan 2 jaar.  Deze winter hanteer ik voor al uw        
binnenwerk weer een laag tarief, waardoor ik goedkoper ben dan de 
winterschilder. 

Uiteraard kunt u ook nu al geheel vrijblijvend een offerte aanvragen 
voor het buitenschilderwerk voor 2010. 
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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Het leek zo mooi allemaal: de terugkeer 
van de zwarte zwanen in het Noorder-
plantsoen. 
Veel mensen waren blij met de nieuwe 
vijverbewoners die in korte tijd uitgroei-
den tot een populair fotografeerobject. 
Helaas zijn er ook mensen wier dierenlief-
de niet verder gaat dan de eigen voor-
deur . Dat zien we vooral bij hondenbezit-
ters die hun hond vrolijk andere dieren, 
zoals poezen, vogels, eenden, ganzen en 
zwanen laten opjagen. 
 
Zo werd de vrouwtjeszwaan op 27 okto-
ber weer door een hond aangevallen. De 
dierenambulance werd er bijgehaald 
maar er werden geen ernstige verwondin-
gen gevonden. Maar waarschijnlijk was er 
wel inwendig letsel, aldus Trizin Hof van 
Hofganzen, het bedrijf dat de zwanen had 
uitgezet, want op 15 december is het 
vrouwtje ernstig verzwakt aangetroffen en 
naar een dierenarts gebracht waar ze is 
overleden. 
Daarna heeft Trizin Hof de mannetjes-
zwaan teruggebracht naar de opvang in 
Coevorden. 

 
Misschien lukt het om hem te koppelen 
aan een ander vrouwtje en hoewel er op 
de website van het Noorderplantsoen 
staat dat Trizin de zwaan dan weer wil 
laten terugkeren in het plantsoen zie ik 
dat niet gebeuren. Althans niet zolang 
het aanlijngebod voor honden in het 
Noorderplantsoen niet nageleefd wordt. 
Immers, alléén voor het veld ten zui-
den van de Nassaulaan door het plant-
soen, dus tegenover het speelterrein 
met het zgn. draadcircus, geldt geen 
aanlijngebod. In de rest van het plant-
soen is het dus verboden honden los te 
laten lopen. 
 
Desgevraagd vertelde Trizin Hof mij dat 
het met de mannetjeszwaan redelijk 
goed gaat. Je kunt wel merken dat hij 
zijn vrouwtje mist maar men heeft ook 
de indruk dat hij blij is terug te zijn in zijn 
vertrouwde omgeving. 
 

Margriet ter Steege 
 

(foto:  Ana Buren)   

 
Sprookje van de zwarte zwanen wreed verstoord 

Hulp nodig bij het 
Invullen van uw 

belastingformulieren 
of andere financieel- 

administratieve 
ondersteuning? 

Tarieven op maat. 
Bel 050-3124029 

of mail 
klaasknillishofstra@home.nl 
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In de laatste Kop d’r Veur schre-
ven we al over de restauratie van 
het Timpe orgel in de Nieuwe 
Kerk. Hier volgt een verslag over 
de officiële overdrachtsceremonie 
begin november. 
 
De vlaggen hingen uit bij de Nieuwe 
Kerk op vrijdag 6 november 2006 bij het 
begin van de feestelijkheden rond de 
heringebruikname van het gerestaureer-
de orgel. 
Vanaf 15.15 uur waren de belangstel-
lenden welkom in de Nieuwe Kerk waar 
de mensen onthaald werden op koffie, 
thee en gebakjes met een afbeelding 
van het orgel. 
 
Na het welkomstwoord en een korte 
toespraak van mevrouw Marijke Boots-
ma –de Langen, voorzitter College van 
Kerkrentmeesters Protestante Gemeen-
te Groningen, werd het orgel symbolisch 

overgedragen door de heer Jan Veld-
kamp van Mense Ruiter Orgelmakers 
BV uit Zuidwolde, uitvoerders van de 
restauratie. 
Dit gebeurde door het teruggeven van 
de sleutel van de kerk aan mevrouw de 
Kerkrentmeester die de sleutel onmid-
dellijk weer uitleende omdat men hem 
nog nodig had. 

 
 

 

Feest in de Nieuwe Kerk 
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De heer Veldkamp vertel-
de ons dat het orgel tech-
nisch weer goed is, waar-
door de klank verbeterd is 
maar dat zijn bedrijf ook 
graag een klankrestauratie 
had willen uitvoeren. 
Dit is echter een toekomst-
droom. 
 
 
Officiële aftrap door 
burgemeester Peter 
Rehwinkel 
 
De Nieuwe Kerk is in de zeventiende 
eeuw gesticht door de vier burgemees-
ters die Groningen toen had. Het aantal 
is geslonken tot één, maar deze ene 
doet volgens mij in daadkracht niet on-
der voor zijn toenmalige collega’s, wat 
moge blijken door zijn toezegging het 
orgel officieel in gebruik te nemen door 
er een stukje op te spelen, ondanks een 
ernstge schouderblessure. 
Rehwinkel vertelde goed bekend te zijn 
in onze buurt. In zijn jeugd kwam hij er 
vaak op weg naar een oom en tante die 
in de Moesstraat woonden en in zijn 
studententijd was hij vaak in de Ebbin-
gestraat te vinden in verband met de 
vele Chinese restaurants. 
Hij beloofde zijn best te doen om inder-
daad enkele klanken uit het orgel te to-
veren maar als dat niet zou lukken zou 
hij luid en duidelijk zeggen:”Het orgel is 
geopend”. 
De aanwezigen wachtten dan ook in 
spanning nadat Peter Rehwinkel , ver-
gezeld van organist Stef Tuinstra, naar 
boven was gegaan en de bewondering 
was groot toen na enige tijd enkele or-
gelklanken de kerk inzweefden. Een luid 
applaus viel de burgemeester ten deel 

maar daar kon hij niet lang van genieten 
omdat de plicht riep en zijn aanwezig-
heid elders vereist werd. 
Maar eerst kreeg hij nog het eerste 
exemplaar van de DVD die door Roelof 
van de Belt over de restauratie is ge-
maakt. 
Het officiële gedeelte van de samen-
komst werd afgesloten met een orgel-
concert door organist Jelte Hulzebos. 
Hierna werden de aanwezigen onder 
het genot van een drankje en een hapje 
in de gelegenheid gesteld informeel met 
elkaar na te praten en zich wellicht voor 
te bereiden op de orgelconcerten die 
later dat weekend gegeven zouden wor-
den. 
Hierover kunt u meer vinden op de web-
site www.nieuwekerk.org . 
 
 

Margriet ter Steege 
 
De foto van Peter Rehwinkel met het 
orgel en Stef Tuinstra is gemaakt door 
Jan Venhuis 

 

http://www.nieuwekerk.org/�
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Van 3 december tot en met 3 januari 
bood de Ossenmarkt een nostalgi-
sche, Oudhollandse aanblik. Het 
schaatsevenement dat als Wintercity 
de laatste vijf jaar op de Grote Markt 
werd georganiseerd werd verplaatst 
naar de Ossenmarkt. 
Wintercity werd georganiseerd door 
sportmarketingbureau SPRON van 
Ger van Gelder. SPRON ging failliet, 
Van Gelder trad op 1 juli 2009 in 
dienst bij FC Groningen als commer-
cieel manager, Organisatiebureau FC 
Groningen werd opgericht, een eve-
nementenbureau voor interne en ex-
terne partijen, en ziedaar, het 
schaatsevenement kon doorgang vin-
den.  
 

Weliswaar niet op de Grote Markt, want 
daar kwam het Glazen Huis en niet on-
der de naam Wintercity omdat die merk-
naam door SPRON in de markt gezet 
werd. 
Voor de locatie werd de Ossenmarkt 
uitgezocht en de Engelstalige naam 
werd, geheel tegen de heersende ten-
dens in, vernederlandsd tot Winterstad. 
 
Veel mensen hadden er een hard hoofd 
in toen werd aangekondigd dat het eve-
nement verplaatst zou worden naar de 
Ossenmarkt. 
De angst dat de Ossenmarkt het zou 
moeten afleggen tegen de Grote Markt 
bleek echter ongegrond. Sterker nog, de 
reacties van het publiek en de omwo-
nenden waren zeer positief. 

 

Winterstad heeft last van de winter  
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Men vond de sfeer gezellig en stelde de 
extra attracties, zoals de draaimolen op 
prijs. 
Wie echter tijdens de kerstdagen de 
levende kerststal wilde bezoeken kwam 
bedrogen uit, die was al weggehaald. 
Naar verluidt hadden de aanwezige gei-
ten een aanslag gepleegd op het Kinde-
ke Jezus waardoor hoofd en romp ge-
scheiden waren geraakt. 
 
Het bezoekersaantal is ten opzichte van 
vorig jaar met drieduizend gedaald, de 
Grote Markt ligt meer op de wandelroute 
dan de Ossenmarkt en het besluit om 
schaatsen te huren en een baantje te 
trekken wordt vaak impulsief genomen 
zoals de afgelopen vijf jaar is gebleken. 

Een andere oorzaak moet waarschijnlijk 
gezocht worden in de omstandigheid dat 
de ijsbaan twee dagen dicht moest om-
dat er door de hevige sneeuwval niet 
geschaatst kon worden. 
Ook op andere punten had deze winter-
activiteit last van het winterse weer. 
Door bevriezing lukte het niet het ijs te 
laten smelten waardoor het erg moeilijk 
was om de ijsbaan weer op te ruimen. 
Misschien moet Winterstad volgend jaar 
maar in september en oktober worden 
georganiseerd, maar dan wel bij ons op 
de Ossenmarkt. 
 
 

Margriet ter Steege 
 

 

 
 

Volgend jaar weer op de Ossenmarkt? 
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Het water tussen Boter-
diep en Damsterdiep 
 
In de vorige Kop d’r Veur wierp ik 
de vraag op hoe je vroeger van 
het Boterdiep naar het Damster-
diep kon varen. Fred Luider, 
buurtbewoner, gaf daar antwoord 
op. 
 
Hij vertelde dat het Gorechtkanaal ooit 
die verbinding vormde, op de plaats van 
de tegenwoordige Gorechtkade, ‘waar 
de vijvers nog de stille getuigen van 
zijn’; deze verbinding werd enkele jaren 
na 1923 gerealiseerd. Dat kanaal liep 
tussen het huidige Oosterhamrikkanaal 
en het (gedempte) Damsterdiep. In 
1926 werd begonnen met het dempen 
van de oude vestinggracht tussen Boter-
diep en Damsterdiep, wegens uitbrei-
ding van het terrein van het UMCG 
(toen nog het Algemeen Stads en Pro-
vinciaal Ziekenhuis). De woonboten die 
daar lagen, werden verplaatst naar het 
Oosterhamrikkanaal. 
Door het graven van het van Starken-
borghkanaal in 1937/8 meer naar het 
oosten en de verlenging van het Ooster-
hamrikkanaal, was het Gorechtkanaal 
overbodig geworden. Het Van Starken-
borghkanaal vormde nu de doorgaande 
verbinding met Friesland. 
Het belang van het Oosterhamrikkanaal 
was daarin gelegen dat de gasfabriek 
bereikbaar bleef voor de aanvoer van 
kolen over water. 
Fred Luider vertelt verder: “Ik kan me uit 
mijn jeugd (geb. 1948, van na de oorlog 
dus) nog herinneren dat de steenkool bij 
het Noorderstation werd afgeleverd 

(opslag aan de Parallelweg, en aan de 
andere kant van het spoor lag de Noor-
delijke IJsbaan meen ik; er was daar 
ook een hoge voetgangersbrug over het 
spoor). Dan ging het met een kolentram-
metje via de Moesstraat, kruising Ebbin-
gestraat, door het smalle schuine 
'steegje' waar dat elektriciteitshuisje 
staat (een monument) over de kruising 
met de Korreweg en het Gedempte Bo-
terdiep naar de Bloemsingel en dan ver-
der naar het gasbedrijf en verder over 
de Bloemsingel en Oostersingel naar 
het AZG (tegenwoordig UMCG)”. 
Grappig dat dat vreemde steegje dus 
speciaal voor dat tramlijntje werd aange-
legd, en nu dus ‘hergebruikt’ kan wor-
den voor de tram richting Zernike. 
De ijsbaan waar Fred het over heeft lag 
achter het huidige Noorderstation in Sel-
werd en lag daar volgens diverse stads-
plattegronden tussen circa 1925 en 
1961. Overigens toen niet de enige ijs-
baan in de stad, want er lag er ook een 
in het Stadspark en een bij het Winscho-
terdiep, tegenwoordig hebben we er nog 
maar één: sinds 1993 in Kardinge. Maar 
de Noordelijke IJsbaan zal geen 
kunstijsbaan zijn geweest en al hele-
maal niet overdekt. 
Voordat er überhaupt ijsbanen waren 
schaatste men in Groningen, net als 
vorig jaar, op de stadsgrachten van het 
tegenwoordige Noorderplantsoen. 
 
 
Zie ook het (helaas niet meer verkrijgba-
re) boekje van Beno Hofman ‘CiBoGa’ 
in de reeks “Groningen van alle tijden”. 
 
 
Diederik van der Meide. 

 

Reacties van lezers  
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Bij het schrijven van het familiegeschie-
denisboek waar ik sinds een jaar of drie 
mee bezig ben, bekruipt me wel eens de 
gedachte: waar ben ik aan begonnen en 
wanneer kan ik er een punt achter zet-
ten? Maar gelukkig zijn dit slechts kort-
durende inzinkingen en ga ik nog even 
door… Zodoende geef ik graag gehoor 
aan de uitnodiging van de heer Van der 
Meide een oproep te doen in uw buurt-
krant ‘Kop d’r Veur’, een titel die me veel 
energie geeft! 
 
Mijn oma, Gonne Ernst, trouwde in mei 
1916 in Veendam met mijn opa Jan 
Wind(t). Het laatste half jaar vóór deze 
datum werkte zij volgens de familiever-
halen als cheffin bij Rottinghuis & Co. 
(manufacturen) aan de Nieuwe Ebbin-
gestraat 15 in Groningen: dat is op de 

hoek met de Wipstraat, waar tegen-
woordig Het Binnenhuis gevestigd is. Ik 
zou het leuk vinden méér te weten over 
deze winkel van Rottinghuis & Co., die 
overigens de hoofdvestiging  had aan 
de Grote Markt (Tussen beide Markten 
2). En misschien zijn er nog oude foto’s 
(die de familie Rottinghuis jammer ge-
noeg niet blijkt te bezitten) uit de ge-
noemde periode. Eén foto heb ik trou-
wens al gevonden op de ‘Beeldbank 
Groningen’. Mocht u dus iets weten of 
bezitten dan houd ik me van harte aan-
bevolen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan B.M. Wind(t) 
janmarjanwind@home.nl 
0598 321357 

 
Oma was cheffin bij Rottinghuis & Co. 

mailto:janmarjanwind@home.nl�
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“Elke onderneming begint 
  met het maken van een eerste stap” 
 
Speel je wel eens met de gedachte ooit voor jezelf te beginnen? 
Droom je wel eens van je eigen onderneming? 
Ben je (startende) ondernemer of wil je dit worden? 
Wellicht ben je al begonnen, maar weet je even niet meer hoe je verder moet… 
 
Dan is er voor jou 
in je eigen buurt ‘Het Ondernemershûs’ 
aan de Johan de Wittstraat 15, vlak bij het Noorderstation. 
 
In ‘Het Ondernemershûs’ hebben we veel activiteiten onder één dak. 
Je kunt hier terecht voor advies, informatie, ondersteuning, begeleiding, 
workshops over ondernemen, inloopochtenden, ondernemersspreekuur 
en nog veel meer… 
 
Ondersteuning krijg je van Mijn Eigen Onderneming, 
een startersadviesbureau dat reeds vele starters naar een succesvolle 
onderneming begeleid heeft. 
 
Heb je een uitkering van de sociale dienst van de Gemeente Groningen of van 
het UWV dan kun je meestal gebruik maken van diverse regelingen om een 
eigen onderneming te starten. Bij ‘Het Ondernemershûs’ kunnen we je hier meer 
over vertellen. 
 
Meer weten? Kom dan eens langs bij 
‘Het Ondernemershûs’ 
Johan de Wittstraat 15 
9716 CA  Groningen 
Tel 0800 – 44 44 222 
www.hetondernemershus.nl 
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Groningen,06-01-2010. 
 
Noaberschap 
 
Beste buurtbewoners; laat ik beginnen met u 
allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2010 
toe te wensen! 
Mijn 2010 kan al niet meer stuk! 
Ten eerste hebben we écht winter en geniet ik 
van dagelijkse wandelingen in een winterschoon 
plantsoen waar veel volk op de been is genietend 
van de mogelijkheden die echte sneeuw en een 
beetje ijs ons biedt. 
Daarnaast veeg ik mijn straatje schoon. 
Wat een pret! 
Ik ontmoet nieuwe buren, ik word aangesproken 
door onbekenden; maar ook word ik uitgeschol-
den omdat ik zout strooi. 
De ene buurvrouw hangt uit het raam en moedigt 
me aan, de andere schenkt koffie in of nodigt me 
uit. Ik leer Sinne, een jongetje van de Noorder-
binnensingel, kennen die me geweldig helpt. Ik 
kom mensen tegen die bejaard of heel weinig 
energie hebben maar toch hun steentje bijdra-
gen. 
 
Kortom voor mij herleven goede oude tijden. 
Ik ben opgegroeid in Bolsward, Friesland en weet 
niet beter dan dat in tijden van vorst en sneeuw 

iedereen uit zijn holletje kruipt en wat extra zorg 
heeft voor de ander. 
Kan buurvrouw huppeldepup nog wel naar bui-
ten, moeten we even haar stoep vegen of een 
boodschap halen, enzovoorts. 
Voor mij vanzelfsprekend, maar voor de jongere 
generaties niet. Zij kennen geen echte winters, 
hebben nooit meegemaakt wat er dan anders is 
en hoe je ook in deze barre maar wonderschone 
tijden elkaar een handje toesteekt en elkaar bui-
ten ontmoet.. Net als ‘s zomers over de heg of op 
straat.  
 
Ik geniet volop en wil iedereen van harte uitnodi-
gen eens om zich heen te kijken en een veger of 
schep ter hand te nemen. Ik garandeer u niet 
alleen de directe bevrediging van een schone 
straat. Maar ook het heerlijke werken in de ijle 
schone winterlucht. 
Wellicht valt u ook een kopje koffie of een bijzon-
dere ontmoeting ten deel. 
Ik ben erg blij met mijn buurtje, u ook? 
Tot gauw. 
 
Hartelijke groet, 
 Ria van der Weide,  
Grote Rozenstraat 90a. 

 
Bosuil 
 
LS,  
  
In de Hortusbuurt zit soms een bosuil, in elk geval 
in de Hortustuin en omgeving Pieternellagasthuis.  
's Avonds en 's nachts laat hij zich soms horen 
(zien is wat lastiger).  
Toch vrij bijzonder, misschien leuk voor KDV.  
  
Mvg,  
Anton Rengers  

 
Reacties van lezers  
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Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 
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De meeste mensen zullen hun rekenin-
gen op tijd betalen. Hoe komt dat? 
Dat komt omdat er een uiterste betaal-
datum op acceptgiro’s staat en daar 
probeert men zich aan te houden. 
Zo zullen er ook velen naar de winkel 
gaan als er een aanbieding van hun 
gading is. Hoe weet men daarvan? 
Dat heeft men waarschijnlijk in krant of 
reclamefolder gelezen. 
Het was dan ook verbazingwekkend, de 
eerste week van het jaar, hoeveel kerst-
bomen er mét pot aan de weg lagen 
terwijl de gemeente duidelijk had ver-
zocht om de bomen zonder pot aan te 
bieden. Dit verzoek kwam bij iedereen in 
de bus met de nieuwe afvalwijzer. 
Een telefoontje met Frits Bergsma van 
de milieudienst leerde dat men er daar 
helemaal niet blij mee is. 
Wat gebeurt er namelijk met de kerstbo-
men? 
Die worden versnipperd om vervolgens 
dienst te doen als compost. Men ging er 
bij de gemeente terecht van uit dat het 
veel minder werk, tijd en energie zou 
kosten als een ieder zelf de pot van de 
boom haalt alvorens die aan de weg te 
zetten. 
Nu moet de milieudienst dat dus alsnog 
doen. Jammer, want dat is onnodig ver-
spilde energie. 
Maar wat is nu het hilarische van het 
verhaal? 
Op de vraag of er dan wel belangstelling 
voor de gratis aangeboden milieuvrien-
delijke tas was, eveneens vermeld bij de 
afvalwijzer, antwoordde de heer 
Bergsma: ”Dat loopt storm. We moeten 
zelfs bij laten maken!!” 
Leest men nu zo selectief ? Of is het 

werkelijk zo dat men alleen maar extra 
moeite wil doen als het iets oplevert? 
Laten we hopen van niet; en dat een 
ieder zijn kerstboom zónder pot aan de 
weg zet! 

 
Harmke Eisen 

 
Gebrek aan potteus bewustzijn  
ondanks verzoek van de gemeente 
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Een verborgen eetcafé, bestaat zoiets? 
Bij de redactie wisten we niet van het 
bestaan totdat er een verzoek voor het 
plaatsen van een advertentie kwam. 
Reden dus om er heen te gaan. 
En inderdaad, de ingang van het eetca-
fé zit niet aan de straat (“We willen nog 
wel een uithangbord of zoiets, maar 
daar heb je eerst weer allerlei vergun-
ningen voor nodig”); je loopt door de 
poort en dan zie je door de ramen de 
kookspullen al hangen. 
 
Ik heb afgesproken met Joey en Jeroen, 
die net een lunch zitten te verorberen 
als ik binnenkom. Of ik koffie wil. Ja, ik 
wil koffie. 
Behalve de koffie proef ik ook meteen 

de sfeer. Hartelijk, open en gezellig. 
Het meubilair is voor een groot deel 
Roegholt, qua kleur is er veel rood ge-
bruikt en er hangen lampen met foto’s. 
Op iedere lamp een andere foto met 
een eigen verhaal. Joey: ”En daar is ook 
een boek van.” 
Op de tafels liggen geplastificeerde 
menu’s die tevens dienst doen als pla-
cemat. Eens in de vier maand komt er 
een andere kaart en in de zomer kan er 
ook buiten gegeten worden. 
Na allerlei voorstellen tot naamgeving is 
er uiteindelijk voor gekozen om het huis-
nummer als naam te nemen. 
Jeroen is hulpkok, Joey chef en hij doet 
voornamelijk het woord. 
 

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
 
Deel 9 
In onze buurt zijn veel mensen die een be-
drijfje 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 ze zijn. 
 
In het Simplonpand aan het Boterdiep zit 
behalve een jongerenhotel ook een eetcafé. 
Het opereert onder de naam “73-2” 
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Diversiteit 
 
Het in mei geopende eetcafé is eigen-
dom van “Werkpro” een stichting voor 
mensen die in een uitkeringssituatie 
zitten of in de reclassering. Maar ook 
mensen die een dagbesteding nodig 
hebben, dus vrijwilligers en er werken 
zelfs leerlingkoks. 
Joey:”Ik heb net mijn leermeestercursus 
gehaald  en we mogen ons nu een leer-
bedrijf noemen. Leerlingen móeten een 
leerbedrijf hebben anders mogen ze de 
opleiding niet afmaken.” 
De openingsdagen zijn woensdag tot en 
met zaterdag. Er zijn inmiddels echter 
zoveel koks, dat er overwogen wordt om 
vaker open te gaan. 
De mensen die komen eten vertonen 
een grote diversiteit. Uiteraard komen er 
mensen die in het jongerenhotel onder 
hetzelfde dak overnachten, maar ook 
mensen uit de buurt.  
 

 
Er is ook een keer een motorclub ge-
weest, die hadden een barbeque en een 
buffet. Voor de RuG heeft 73-2 wel cate-
ring op locatie gedaan, want catering 
behoort ook tot de mogelijkheden. En er 
kunnen ook feesten en partijen gegeven 
worden. 
De capaciteit is 40 á 50 man, maar als 
de groep groter is dan wordt er samen-
gewerkt met het Platformtheater wat 
eveneens aan het Boterdiep zit. 
Er kunnen 38 mensen tegelijk eten, de 
gemiddelde bezetting varieert van tien 
tot dertig man. 
 
Jeroen en Joey zijn er allebei vanaf het 
begin bij geweest. Jeroen doet hier via 
Weerwerk een traject van een jaar. 
Daarnaast doet hij grafisch design. 
 
 

Z.O.Z. 
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‘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) 
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weest en daarom hadden er mensen 
afgebeld. Die zaten waarschijnlijk thuis 
hun voorraad blikjes op te maken. 
Ze weten niet wat ze gemist hebben. 
Een heerlijke maaltijd, correcte bedie-
ning en een glimlach van Joey en Je-
roen. 
En op de valreep nog een kleine anek-
dote van kok Hans, toen ik vroeg of je 
ook rare dingen tegenkomt als je zoveel 
internationale gasten hebt. 
Nou, niet echt. Hoewel, laatst was er 
een Engelsman die zijn eigen haver-
mout maakte met warm water! Porridge 
dus. Dat doen wij beter! 
 
Al met al van harte aanbevolen, ík kom 
in ieder geval terug! 
 

Harmke Eisen. 
 
 
Eetcafé 73-2 
Boterdiep 73-2 
Open: wo. t/m za 
Lunch: 12.00 – 15.30 
Diner:  17.00 – 21.00 

Rondneuzen 
 
“Je mag wel een rondleiding door het 
hotel” liet ik mij geen twee keer zeggen!. 
Eerst mocht ik een kijkje in de keuken 
nemen en daarna kreeg ik het hotel te 
zien. Ik keek mijn ogen uit. Als je zelf in 
de buurt woont, dan kom je hier niet, 
dan heb je zelf wel een bed staan.. Er is 
één eenpersoonskamer en verder zijn er 
twee- en meerpersoonskamers tot drie 
slaapzalen aan toe. De totale capaciteit 
is 89 bedden en in het afgelopen jaar is 
80 % bezet geweest. 
“Er komen hier allerlei mensen slapen. 
Internationaal maar ook wel gezinnetjes. 
En het heet wel jongerenhotel, maar 
iedereen kan hier overnachten. Het is 
wat in het buitenland een hostel heet”. 
 
Ik voelde me wonderbaarlijk op m’n ge-
mak, vond de sfeer ontzettend gastvrij 
en relaxed. 
 
’s Avonds meteen de proef op de som 
genomen en in 73-2 gegeten. Het was 
rustig want er was een weeralarm ge-

 
Vervolg eetcafé 73-2 
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De Kleine Kruisstraat , tussen de 
Nieuwe Boteringestraat en de Nieuwe 
Kijk in ’t Jatstraat, is een van de 
kleinste straten in de buurt. Diederik 
van der Meide ging in het archief op 
zoek naar interessante zaken over dit 
straatje, waarbij hij zich beperkte tot 
de noordzijde. 
 
Onze buurt is ontstaan aan het begin 
van de 17e eeuw toen in de stad nieuwe 
vestingwerken aangelegd werden waar-
door tegelijkertijd de ruimte binnen de 
vesting vergroot werd. 
 
Meteen was er al sprake van een regel-
matig stratenpatroon. De Boteringe- en 
de Ebbingestraat werden verlengd en 
kwamen elk uit op één van de poorten 
buiten de stad,. De Kijk in ’t Jatstraat 
werd ook verlengd maar deze liep dood 
op de stadswal. De Kruisstraat is één 
van de straten die dwars op de hoofd-
straten aangelegd werd. Overigens 
heette de Kruisstraat eerst Kruidstraat, 

genoemd naar kruiden hoewel de spel-
ling Kruitstraat ook voorkomt . 
 
Op een kaart uit circa 1643 van Egbert 
Haubois, staat al bebouwing in de Kruis-
straat., . Dat stelde nog niet heel veel 
voor. Vaak waren het koemelkerijen, 
een soort boerderijtjes dus. 
 
Het Nieuwe Blauwe Paard. 
 
Een interessant pand is het hoekpand  
Nieuwe Boteringestraat / Kleine Kruis-
straat, daar waar tegenwoordig het Indi-
ase restaurant De Kleine Moghul geves-
tigd is. 
In de achttiende eeuw woont Rudolf 
Lootscher met zijn vrouw Barber Koper-
mit in het pand. Zijn zoon woont er tot 
1794. Daarna wordt het pand een loge-
ment: Het Nieuwe Blauwe Paard. 
Vanaf 1801 exploiteert Wessel Clooster-
huis, afkomstig uit Nieuweschans, het 
logement.  Hij wordt in 1826 opgevolgd 
door Teunis Graalman en zijn zoon 

 
Bij de voorpagina: 

Kleine Kruisstraat noordzijde 
 

Bouwtekening,  
collectie RHC  

Groninger Archieven  
(1785-3960) 

 
 
 
Hoek Nieuwe 
Boteringe-  en 
Kleine Kruis-
straat  
(De Kleine 
Moghul) 
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Staphanus. Teunis breidt het logement 
uit met het ernaast gelegen pand in de 
Kleine Kruisstraat. 
In 1885 werd Berend Vos, voorheen 
tuinman, de laatste logementhouder. 
Waarschijnlijk had het logement toen 
zijn beste tijd al gehad. In de negentien-
de eeuw waren er veel logementen in 
de stad Groningen, ik telde er in 1850 
meer dan 50. Maar omdat de vervoers-
mogelijkheden beter werden, werd het 
ook steeds minder noodzakelijk om in 
de stad te overnachten. Bovendien 
moeten we ons bij een herberg of loge-
ment in die tijd ook geen voorstelling 
maken van een tegenwoordig één-
sterrenhotel. 
 
Verbouwingen. 
 
In 1887 werd naast het pand een paar-
denstal gebouwd. Negen jaar later 
bouwde Berend Vos naast het hoek-
pand en de stal drie woningen op een 
braakliggend stukje grond. Deze huizen 
staan er nog steeds, maar één van de 
woningen lijkt behoorlijk verzakt. 
Het betreft hier woningen van het type 
bovenbenedenwoning en er bestaan 
nog mooie ontwerptekeningen van . 
Na de dood van Berend Vos werden er 
plannen gemaakt voor een bijna com-
plete nieuwbouw. 
Het pand kreeg toen zijn huidige aan-
blik. 
Inmiddels had het pand een heus adres 
gekregen: Nieuwe Boteringestraat 66. 
Rond 1925 toen vrijwel de hele Nieuwe 
Boteringestraat nieuwe nummers kreeg 
werd dit omgezet naar nummer 62. In 
de negentiende eeuw kende men nog 
geen nummers per straat maar per wijk; 
het pand lag in wijk M (oostzijde Nieuwe 
Kijk in ’t Jatstraat en westzijde Nieuwe 
Boteringestraat met de tussenstraatjes), 

en had nummer 110, M 110 dus. 
Vleeschhouwerij. 
 
Na de grote verbouwing rond 1910, 
werd het pand in 1912 verkocht aan 
Gerriet Edens. Edens woonde al in de 
Nieuwe Boteringestraat, op nummer 67 
- dat wil overigens niet zeggen het huidi-
ge nummer 67 – en vestigde zich als 
vleeschhouwer – lastige spelling - op 
het hoekje. 
In 1918 staat hij in het telefoonboek ver-
meld onder nummer 477! 
 Vleeshouwer (nieuwe spelling sinds 
1933) was overigens geen uitzonderlijk 
beroep; in de stad Groningen waren er 
in die tijd maar liefst 112 , waarvan op 
zeker moment rond de vijftien  in onze 
buurt.Vanaf 1926 exploiteert de heer 
Somers de zaak. In 1933 volgt A. Hut-
tenga hem op en vestigt, na een verbou-
wing in 1934, naast de slagerij het elek-
trotechnische bureau Heins. In 1950 
wordt dat elektrotechnisch bedrijf De 
Poel (in 1968 een wikkelbedrijf), later 
van der Zwaag. 
In 1970 verkopen de kinderen van Ger-
riet Edens het pand aan slager Egbert 
Heuker. 
In 1994 krijgt het pand zijn huidige be-
stemming; Indiaas restaurant De Kleine 
Moghul,een begrip in de stad. 
 
 
Helaas hebben we geen enkele oude 
foto kunnen vinden van dit hoekpand. 
Vandaar ook de oproep: Wie heeft er 
een foto van voor 1995 van het pand 
Nieuwe Boteringestraat 62? 
Laat ons dat dan s.v.p. weten. 

 

                                         Z.O.Z. 
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(vervolg pagina 27) 
 
 Zoals u kunt zien hebben we gelukkig 
wel een andere mooie foto van de Klei-
ne Kruisstraat gevonden. En wel van de 
nummers 9 en 11 waar van1967 tot 
1980 het reprografisch bedrijf De Poel & 
Co  gevestigd was. (foto rechterpagina, 
let op het affiche van de Waddenvereni-
ging) 
 
Het pand waar nu studenten wonen is 
rond 1908 gebouwd onder verantwoor-
delijkheid van verffabrikant Rieko Sme-
des en heeft ooit nog eens onderdak 
geboden aan koffie- en theehandel Con-
tinental BV. (zie hiernaast) 
Het grote pand werd gebouwd als kan-
toor en bedrijfsruimte, later is er nog een 
deel aan de achterzijde bijgebouwd. 
Nadat de Poel naar de Atoomweg was 
verhuisd werden de nummers 9,9a en 
9b op 18 februari 1981 gekraakt. Johan 
de Poel deed aangifte van huisvrede-
breuk en vernieling. 
Een volgende keer wil ik graag verder 
schrijven over clichébedrijf de Poel. 
 

                                                                               
Diederik van der Meide 

 
 
 
Reacties: 
Via d.vandermeide@hetnet.nl of de re-
dactie; vooral voor foto’s van Nieuwe 
Boteringestraat 62 voor 1995 en over 
verhalen van café Bakker op de hoek 
met de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. 
 
En kijkt u ook eens op  
www.groningerarchieven.nl 
voor veel meer andere foto’s. 
 
Met dank aan RHC Groninger Archie-
ven, 
Foto hierboven: P.B. Kramer, Fotot hier-
naast Piet Boonstra,  
 
Beide uit de collectie RHC Groninger 
Archieven 

 
Kleine Kruisstraat 9-11 (1931) 

Café Bakker. 
 
Waar ik ook graag over wil schrijven 
is het pand op de andere hoek van 
de Kleine Kruisstraat .Hier is ook een 
exotisch restaurant gekomen, name-
lijk Grieks Eetcafé Fortuna. 
Op een foto uit 1971 is te zien dat 
hier een café zat; Café Bakker. 
Ook hiervoor heb ik uw hulp nodig. 
Als u foto’s, verhalen of korte anek-
dotes over dit café heeft, houd ik mij 
van harte aanbevolen. 

mailto:d.vandermeide@hetnet.nl�
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Kleine Kruisstraat 9-11 (1974) 
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2009 is voorbij. Terugkijkend op 
afgelopen jaar kunnen we zeggen 
dat we een zeer goed jaar gehad 
hebben met allemaal leuke activi-
teiten, ook met de buurt. Zo was 
er op 10 juni de nationale straat-
speeldag waarbij we pannenkoe-
ken hebben gebakken voor een 
aantal basisschoolklassen van de 
Borgmanschool. Verder was er 
een gezellige buurtborrel en heb-
ben we geprobeerd het contact 
met onze buren te verbeteren en 
de klachten over overlast te doen 
afnemen, met succes. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Hof Der Schone Kunsten  
 
Een bont palet aan artistieke  
diensten en produkten 
 
 Andrew Zeegers  
 beeldend kunstenaar  
 Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 3 
 06 - 28 12 88 62  
 domino@bart.nl
 www.domino-design.nl 

       

Serious request 
 
Verder hebben we ook voor Serious 
Request de nodige activiteiten onderno-
men. Allereerst een geluksdiner op vrij-
dag de 13e, daarna een veiling door en 
voor leden. Bijzonder aan de veiling was 
dat er naast de grote hoeveelheid rom-
mel (onder andere een rollator, een los 
theezakje, 37 pennen, een schoffel en 4 
pannenlappen) voornamelijk diensten 
van de leden zelf aangeboden werden. 
Zo waren er cursussen Spaans, Noors 
en romantisch Fries, een uur drumles, 
een cursus 'humor kun je niet leren' en 
kon je bieden op een date of galadate 
met een van de vrijgezelle vrouwen. Met 
deze veiling is €1250,- opgebracht voor 
het goede doel. Als laatste is er op de 
zaterdag tijdens het glazen huis op het 
podium op de grote markt een korte 
vuurspuwshow gegeven waarbij met 
collectes nog wat geld is opgehaald. Al 
met al konden we woensdag om 12:30u 
na 2 uur kleumen en die vreselijke Giel 
Beelen en Marco Borsato trotserend 
een cheque van €1435,- aanbieden voor 
de strijd tegen malaria. Een klein bedrag 
in vergelijking met wat er in totaal is op-
gehaald, maar zeker de moeite waard.  
 
 
De goede doelenwerkgroep die speciaal 
voor de organisatie van de activiteiten 
opgericht was zal dan ook het komende 
jaar acties gaan opzetten. Dit zal voor 
meer lokale doelen zijn. Misschien heeft 
u zelf wel een idee wat we als studenten 
in de Hortusbuurt als actie zouden kun-
nen doen. Suggesties kunt u via de mail 
sturen naar extern@asvdionysos.nl. 

  

Studentenvereniging Dionysos 
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Kiezel 
 
In dit stukje wil ik niet alleen terugkijken 
op 2009, maar ook naar wat ons binnen-
kort te wachten staat: de Kiezel komt er 
weer aan en dat is zeker het noemen 
waard. De Kiezel is een korte KEI-week 
die al sinds jaar en dag georganiseerd 
wordt door de kleinere studentenvereni-
gingen Bernlef, Cleopatra, Dionysos en 
Fleks. De Kiezel is bedoeld om studen-
ten die na een half jaar nog niet echt 
hun plek gevonden hebben in Gronin-
gen een mogelijkheid te geven het stu-
dentenleven te proeven bij een studen-
tenvereniging. 
 
De Kiezel is dit jaar op 24, 25 en 26 fe-
bruari. Daarnaast houdt Dionysos open 
dagen op 17 februari en 3 maart. Het 
overkoepelende thema is 'Holidays gone 
Bad' en iedere avond staat in het teken 
van één van de bekendste feestdagen. 
Elke avond begint met samen te eten 

    

 

om 18:30u, dan is er aansluitend een 
kleine activiteit (spelletjes, henna tatoe-
eren) en na 23u nog een grotere activi-
teit (bandoptreden, piekuur, vuurspuw-
workshop). Voor de nachtbrakers is er 
na middernacht nog een bierestafette, 
chocoladefondue of eetwedstrijd. 
Na de Kiezel is de introductie en instal-
latie van de nieuwe leden en gaan we 
op weekend. Traditiegetrouw zullen we 
een van de eilanden bezoeken of een 
boerderij in Drenthe. Daarna is het al-
weer april en begint alweer de Dies Na-
talis, een week vol activiteiten waarin we 
het 63-jarig bestaan van onze vereni-
ging zullen vieren en tevens de nieuwe 
Senaat aan zal treden. 
 
Dus ook begin 2010 is er weer genoeg 
te doen op de leukste studentenvereni-
ging van Groningen (althans ten noor-
den van het centrum) in de fijnste buurt 
van de stad (het centrum, Vinkhuizen, 
Helpman en Beijum niet meegere-
kend) ;) 
 
Met vriendelijke groet,  
Chris de Bruijn  
Assessor Extern ASV Dionysos 

 

laat van zich horen 
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Nieuwe Ebbingestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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Dood vogeltje 
 
''Mevrouw er ligt een dood vogeltje voor de deur''. 
Eén van de medewerkers van Mamamini haalt 
stoffer en blik en loopt naar de ingang om het 
beestje op te ruimen.  Tot haar grote schrik ziet 
ze dat het vogeltje zijn laatste adem nog niet 
heeft uitgeblazen. Het ligt wat met de vleugeltjes 
te slaan en te stuiptrekken. Ze staat net te be-
denken wat ze moet doen, als er een klant aan 
komt lopen. Hij zegt: '' Gewoon een klap met die 
borstel op zijn kop geven''. De medewerker zegt 
dat ze dat niet durft, daarom biedt de man aan 
het te doen. Hij aarzelt en zegt het eigenlijk niets 
te vinden. Uiteindelijk besluit hij het beestje toch 
een klap te geven en net als hij wil slaan komt er 
een mevrouw langs die boos begint uit te varen 
tegen man en medewerker. Waar ze wel niet 
mee bezig zijn, dat het dierenmishandeling is om 
te slaan, gewoon het kopje omdraaien, dat is het 
meest humaan. Ze blijft maar doorgaan met uit-
foeteren, totdat de medewerker vraagt of zij het 
vogeltje zelf het kopje wil omdraaien, omdat het 
nu toch extra lang ligt te lijden door deze hele 
toestand. De mevrouw loop beledigd door. Man 
en medewerker verlossen het beestje eindelijk uit 
zijn lijden. 
 
De volgende dag komt de mevrouw haar beklag 
doen bij Mamamini. Begint haar vehaal opnieuw. 
De medewerker die dan achter de kassa staat 
zegt: '' Het vogeltje heeft nog geluk gehad, want 
als ik er geweest was, had ik het gewoon opge-
veegd en levend in de container gegooid''. De 
meest humane oplossing? Het zou wel de meest 
rustige oplossing geweest zijn. 
 

Lilian 

Achter de schermen van 
Mama Mini 
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Café in de Rozenstraat 
 
Het verhaal over koeienprenten 
die zij kochten bij de boer. 
Een boekverkoper geeft een rondje, 
de veilingmeester zoent glazen. 
 
De drukte is een zomer op de hoek 
van twee rustige straten, 
houten tafels onder een boom. 
 
Het lied gezongen door de 
cabaretier een blues aan de bar. 
Kijk over het terras, een buurtkat 
vlucht met kaas in zijn bek, 
een dame zoent haar eigen tenen. 
 
Het is woensdag, een avond 
buiten het centrum in de oude buurt. 
 
Kasper Peters 
 

 
 
Bovenstaande gedicht is verschenen in de bundel: Al tien jaar dezelfde Min-
naar, in 2006 n.a.v. het tienjarig bestaan van Café de Minnaar 
 
Kasper Peters (1973) publiceerde bij Uitgeverij Passage zijn poëziedebuut 
Hellevaartsdagen (2004) en het eenmalige literaire tijdschrift De Wasknijper 
(2005). Voorjaar 2009 verscheen zijn tweede poëziebundel: Kanaalkoorts. 
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................vacature      .0900-8844 
 
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 
 
Rechtswinkel Groningen …………... tel 050-3134707 
bereikbaar op  maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 
 
geen ongewenste post?          Zie  www.infofilter.nl 

 
Pascal Nieuwland (voorzitter) 
Nieuwe Boteringestraat 35 
050-3119889 
  
Klaas Hofstra (penningmeester) 
Kleine Rozenstraat 22 
050-3124029 
  
Martin van de Wardt-Olde Riekerink 
Kamerlingheplein 25 
050-5492429 
  
Robert Vorenhout 
Noorderbinnensingel 11-13 
050-3111243 
  
Jeroen Bruining 
Nieuwe Boteringestraat 7A 
06-45834107 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
bestuur@hortusbuurt.nl 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 
Postbank 3163081 

 

hortusbuurt.nl 

 

 

Zondag 24 januari 5 uur 
Nieuwjaarsborrel  

in café de Minnaar 



  
D

e
  r

e
d

a
c

ti
e

  w
e

n
s

t 
 a

ll
e

  l
e

ze
r

s
  e

e
n

  v
o

o
r

s
p

o
e

d
ig

  2
0

1
0

 


