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Violetsteeg, gezien vanuit de Grote  
Rozenstraat ( omstreeks 1931) . Foto in 
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Komkommertijd 
 
Kom er doorgaans maar eens om in de 
zomer. Kopij. 
We hopen dat jullie net zo aangenaam 
verrast zullen zijn als wij, want wie ver-
wacht er in de zomer nu zo’n dik num-
mer! 
Achterin hebben wij twee nieuwe rubrie-
ken. 
Het is ons gelukt om weer studenten 
aan het woord te laten. We hebben nota 
bene  studentenvereniging Dionysos in 
de buurt. Dat we niet eerder hadden 
bedacht om ze te benaderen! 
Zij zullen in ieder nummer van zich laten 
horen, dat kunnen aankondigingen of 
verslagjes van activiteiten zijn, maar een 
sappige anekdote hebben ze misschien 
ook wel een keer. 
Een andere locatie waar zich leuke of 
bizarre zaken af kunnen spelen is Ma-
mamini. Wie heeft er nog nooit iets heen 
gebracht of er iets gekocht? Ook daar is 
men bereid gevonden een regelmatige 
bijdrage aan ons te leveren. De eerste 
aflevering is in dit nummer te vinden. 
Geschiedenisliefhebbers kunnen ook 
weer hun hart ophalen aan dit nummer. 
Dat begint uiteraard al bij de omslag, 
maar kijk vooral verder! 
 
Er is de afgelopen tijd ook weer een pe-
riode afgesloten. Het tijdperk Wallage.  
We wachten af hoe zijn opvolger het er 
af zal brengen. 
 
Misschien lezen jullie dit nummer in de 
tuin of op balkon. Misschien met een 
drankje en een hapje er bij, 
Bedenk dan dat komkommers in deze 
tijd volop verkrijgbaar, erg gezond en 
caloriearm zijn! 
 

Harmke. 

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 augustus 
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Culinaire zwerftocht  
afgeblazen 
 
Wegens de huidige onderbezetting van 
het bestuur is het helaas niet mogelijk 
geweest de Culinaire Zwerftocht op een 
goede manier te organiseren. Hiervoor 
onze excuses! 
Wel lijkt het ons een leuke uitdaging 
voor het nieuwe bestuur er volgend jaar 
een spectaculaire 10e editie van te ma-
ken  
  
Zomerbuurtborrel 
 
Als aftrap voor de zomervakantie zullen 
we zondag 12 juli vanaf 15.00 uur weer 
een Zomerborrel organiseren op het 
Nieuwe Kerkhof. Iedereen uit de buurt is 
van harte uitgenodigd om een hapje en 
een drankje te komen nuttigen. We zul-
len aan de kant van de Nieuwe Boterin-
gestraat een tentje neerzetten en zor-
gen voor de nodige versnaperingen. 
Hopelijk tot dan! 
 

Bestuur(sleden) gezocht! 
 
Sinds de ledenvergadering eerder dit 
jaar bestaat het bestuur uit Pascal 
Nieuwland en Klaas Hofstra. Wegens 
omstandigheden en andere bezigheden 
zijn de overige bestuursleden gestopt. 
Daarom zoeken we nieuwe bestuursle-
den, of een nieuw bestuur. 
In het verleden hebben we er altijd naar 
gestreefd om een bestuur samen te stel-
len dat een representatief beeld van de 
buurtbewoners weergeeft. Zo zijn wij er 
in de afgelopen jaren altijd in geslaagd 
om ook een student aan het bestuur te 
laten deelnemen, maar vinden we het 
ook belangrijk om bestuurleden uit ver-
schillende leeftijdsgroepen te hebben. 
Lijkt het je leuk, leerzaam, interessant 
en/of gezellig om vanuit de buurtvereni-
ging deel te nemen aan de verschillende 
overleggen met gemeente en instanties, 
om activiteiten in de wijk te organiseren, 
kortom om van onze wijk een bijzondere 
te maken, dan willen we graag vertellen 
wat de buurtvereniging doet, hoe je daar 
een rol in kunt spelen en vooral hoe leuk 
het natuurlijk is om te doen. 
Je kan contact met ons opnemen via de 
mail (bestuur@hortusbuurt.nl) of per 
telefoon met Klaas of Pascal (zie colo-
fon). 
 

Klaas Hofstra, Pascal Nieuwland 
 
 
 
 
 

 

Gevarieerd nieuws 
van het bestuur 

Zondag 12 juli v.a. 3 uur 
 
 Zomerbuurtborrel  
 
op het Nieuwe Kerkhof 
 
U bent van harte welkom! 
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nemen. Vooral lijkt het ons belangrijk 
om in samenwerking met de redactie 
van de Kop d'r Veur ervoor te zorgen 
dat de stukjes uit het buurtblad ook op 
de site te vinden zullen zijn, en verder 
zijn leuke/creatieve/vernieuwende idee-
en natuurlijk heel erg welkom. Wanneer 
je denkt dat je hier een rol in kunt spe-
len, laat het ons dan weten  
via  bestuur@hortusbuurt.nl 
   
5 jaar Hortus Toneel Groep 
  
Afgelopen zondag 26 april hebben wij 
onze vijfde voorstelling gespeeld in het 
Prinsentheater. Helaas waren daar niet 
zo veel buurtbewoners bij aanwezig. 
Met het spelen van alle 14 korte scènes 
van Harold Pinter hebben wij een cyclus 
voltooid. De HTG houdt in deze samen-
stelling op te bestaan. Maar wij gaan 
ongetwijfeld in welke samenstelling dan 
ook door met het maken van theater. 
Dank aan alle spelers, medewerkers en 
toeschouwers. 

Klaas Hofstra 
  

Kunstentocht 
   
Ook doen we alvast een oproep voor 
ideeën voor een Kunstentocht half no-
vember. 
  
Website 
  
De Hortusbuurt website ziet er welis-
waar goed uit nadat we deze een tijdje 
terug opnieuw hebben gebouwd, maar 
het blijkt dat de site wel op regelmatige 
basis onderhoud nodig heeft. We zoe-
ken iemand die affiniteit met websites 
heeft om dit voor haar/zijn rekening te 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hortus  
Toneel Groep 
in 2005 
(links vooraan 
- met glas - 
de regisseur) 
 

20 augustus van 4 tot 6 
Studenten-burenborrel  
  
Dionysos organiseert een zoge-
naamde burenborrel achter  hun 
Pand aan de Kijk in ‘t Jatstraat  
(zie ook pagina 36).   
Iedereen is van harte welkom! 
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Maar de uitvoering liet nog even op zich 
wachten, want ze spraken in 1998 bij de 
collegevorming af,  dat de Diepenring 
pas aangepakt zou gaan worden nadat  
de parkeergarage op het Damsterdiep 
gerealiseerd was.  
 
Als die afspraak nog steeds geldt, dan 
hoeven de ondernemers zich dus voor-
lopig nog geen zorgen te maken … 
 

Piet Hein Schlebusch 

Onlangs lanceerde de wethouder van 
Verkeer (Karin Dekker) het plan om de 
Diepenring op te gaan knappen.  Een 
belangrijk onderdeel van dat plan was,  
dat er parkeerplaatsen op de Diepenring 
verdwijnen.  
 
De ondernemers aan de Diepenring 
schrokken zich een hoedje, want ze wa-
ren bang voor hun omzet.  Vreemd, 
want ze hadden er al lang van kunnen 
weten. Het College van B en W broedt 
al sinds de vorige eeuw op dergelijke 
plannen.  
 
 

Gevarieerd nieuws 
 
Geparkeerde auto’s van de Diepenring geweerd? 
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Verleden  tijd….. 

Onlangs werd bekend  dat de gemeente 
van plan is om grootschalige nieuwbouw 
voor studentenhuisvesting te plegen op 
drie plekken.  Een van die drie plekken 
is CIBOGA (het Bodenterrein).  En de 
universiteit is van plan om een deel van 
de faculteit voor Gedrags- en Maat-
schappijwetenschappen daar ook naar 
toe te verhuizen. Een goede zaak: zo 
houden we universiteit en studenten en 
de bijbehorende bedrijvigheid bij ons in 
de buurt, zonder dat het een grote druk 
legt op het woonklimaat en zonder dat 
de universiteit rond de Hortustuin uit zijn 
voegen barst. 

 
Extra huisvesting voor universiteit en studenten 
 in de buurt,  maar niet in de buurt 

  

Ondertussen in de Appelstraat 
 
 
Na het artikeltje in de Kop d’r Veur van 
mei/juni 2009 over het stukje grond in 
de Grote Appelstraat is de gemeente 
meteen aan het werk gegaan. 
 
 
 

Zo werd er voor de grote boom een par-
keerplaats aangelegd. Aan de achterkant 
van diezelfde boom zijn de stenen biel-
zen weggehaald waardoor de grond een 
beetje glooiend afloopt. Dit zorgt ervoor 
dat het geheel een opener karakter heeft 
gekregen. 

Margriet ter Steege 
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Zoals u weet zet de gemeente Gronin-
gen schapen in bij het korthouden 
van de bermen en andere groenge-
bieden in de stad. Van april tot en 
met september grazen er 300 scha-
pen in de stad.  

Eind mei is de aangewezen tijd om de 
schapen te scheren. Daarom organi-
seerde de gemeente Groningen op 
zaterdag 30 mei een schaapscheer-
ders-feest op het hondenspeelveld in 
het Noorderplantsoen.

 

Schapen in het Noorderplantsoen 

Prijsvraag 7:  waar & wat is dit? 
 
Vorige keer mocht voor het eerst iedereen een oplossing insturen voor de prijsvraag.  Maar ondanks 
de verruimde mogelijkheid om mee te doen, stuurde niemand een oplossing in. Zo moeilijk was het 
toch niet? Als we deze keer weer net zo weinig respons krijgen, dan doeken we deze rubriek maar 
op,  want dan is men er blijkbaar niet in geïnteresseerd.  
 
Ook ditmaal hebben we geprobeerd het u niet al te moeilijk te ma-
ken 
Goede inzendingen kunnen weer naar de kdv@hortusbuurt.nl  
of in de brievenbus van Havenstraat 35.  
 
Aarzel niet  en stuur een oplossing in!  Het is misschien wel uw laat-
ste kans om mee te doen! 
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Zij was een dagje te laat  

in het Plantsoen  
voor het scheren ... 

 ’s Ochtends werden de schapen in een 
razend tempo geschoren door een 
tweetal geroutineerde Polen.  Die had-
den problemen met de verlichting van 
hun auto, en moesten voor het donker 
werd weer thuis zien te komen (!) Later 
op de dag ging het er allemaal wat rusti-
ger aan toe.  Wethouder Jannie Vis-
scher bleek een natuurtalent. Ze ont-
deed haar schaapje handig van zijn jas-
je, terwijl ze tegelijkertijd ook nog de 
moeite nam om een paar dronken stu-
denten uit te leggen waarom schapen 
geschoren moesten worden.     
Bezoekers konden die dag gratis wol 
mee naar huis nemen. De gemeente liet 
van te voren weten dat de marktkramen 
op het pad zouden staan, om het gras 
niet te belasten. Maar daar bleken  de 
kraamhouders geen boodschap aan te 
hebben. En de schapen hadden ook niet 
door, dat ze het grasveld moesten spa-
ren.  Maar desondanks: een leuke, ge-
slaagde happening. 
 

Piet-Hein Schlebusch 
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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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Op 15 juni j.l. vergaderde de actie-
groep ‘Schaduw over Hortusbuurt’ 
misschien wel voor de allerlaatste 
keer in zijn bestaan.  En gelukkig had 
het deze keer helemaal niets te ma-
ken met een onwillige gemeente of 
een lastige universiteit. Ditmaal was 
er een heel positieve aanleiding. We 
hadden immers geld gekregen van de 
gemeente om iets leuks te doen?  
Alweer een jaar geleden hadden we 
besloten dat we dat geld zouden be-
steden aan een opknapbeurt van het 
pleintje in de Grote Rozenstraat. Gert 
Jan Groenendaal zou die plannen 
ontwikkelen, daarbij gesteund door 
een groepje buurtbewoners.  En die 
plannen zouden nu aan de grote 
groep gepresenteerd worden. 
 
Gert Jan begon zijn presentatie met een 
opsomming van eisen waaraan het 
pleintje na de opknapbeurt zou moeten 
voldoen. En dat was nogal wat:  het 
moest een leuke speelplek voor kinde-
ren zijn, maar tegelijkertijd ook dienen 
als een ontmoetingsplek/huiskamer voor 
de buurt. Je moest er kunnen voetbal-
len, badmintonnen en zo, de wipwapkip, 
het speelhuisje en de zandbak voor 
kleintjes moesten blijven , en er zou wat 
gedaan moeten worden aan die lelijke 
blinde muur aan de kant van het Bou-
magebouw. 
 
Verder somde hij nogal wat tekortkomin-
gen op van de huidige plek:  De bestra-
ting is beroerd, de zitbanken staan te 
ver uit elkaar,  de zandbak staat te dicht 

aan de straat,  de huidige betonnen biel-
zen en bloembakken zijn niet erg fraai. 
De grootste beperkingen worden ge-
vormd door het budget en de ruimte 
( het pleintje is maar 12 bij 15 meter). Er 
is dan ook heel wat pas- en meetwerk 
aan te pas gekomen voordat Gert Jan er 
uit was. Maar de aanwezigen waren het 
er unaniem over eens, dat het resultaat 
er beslist mag wezen. De betonnen biel-
zen kunnen helaas niet zomaar vervan-
gen worden door een laag muurtje, want 
dan moet er ook een soort fundament 
aangebracht worden.  
 
 
 

 

De herinrichting van  
het pleintje van de 
Rozenstraat 

Z.O.Z. 



12 

 

Hoe gaat het worden ? 
 
Maar verder zou alles gerealiseerd kun-
nen worden.  En zelfs nog meer:  er 
komt ook nog een vaste picknicktafel 
waar men gezellig samen een kopje 
koffie kan drinken of een boekje kan 
lezen. Er komt een nieuwe bestrating, 
voor de bloembakken wordt er gewerkt 
met gekleurde,  geglazuurde bakstenen.  
Aan de achterzijde van het pleintje komt 
er ruimte om een balletje te slaan of te 
trappen. En op de muur komt een gesti-
leerde afbeelding van een vakwerkhuis-
je, dat tevens dienst kan doen als één 
van de twee doelen bij het voetballen. 
Het vakwerkhuisje is gemaakt van kera-
miek en zal uiterst vandalisme en graffi-
tibestendig zijn.  (Overigens lijkt de af-
beelding niet op het afgebroken vak-
werkhuisje, maar dit terzijde).  Op het 
dak van het vakwerkhuisje komt ook 
nog een steenmarter met zo’n mooie 
dikke staart. (zie de afbeelding) 

 
 
Kortom: we zagen het allemaal hele-
maal zitten, hoewel er natuurlijk altijd 
wel wat te wensen overblijft..  We zou-
den wel graag zien dat de opknapbeurt 
zich ook uit zou strekken naar de ruimte 
voor de aanliggende woonhuizen.  Maar 
dan zou de gemeente toch wel wat die-
per in de buidel moeten tasten. Niet ie-
dereen was even blij met de huidige 
fietsrekken.  En er werd nog wel wat 
gediscussieerd over de te gebruiken 
kleuren, maar uiteindelijk waren we het 
er wel over eens, dat je de keuzes daar-
voor beter aan professionals kunt over-
laten. (zoals de aanwezige kunstenaars 
en architecten).  Het ziet er naar uit dat 
de eerste fase van het plan (opknappen 
van het pleintje zelf)  al eind september 
van dit jaar zijn beslag zal krijgen 

 

Let op bij deze schets:  
de bovenkant is het zuiden  

en de onderkant het noorden 
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Financiële afwikkeling 
 
Er werd natuurlijk ook nog over andere 
dingen gesproken. De actiegroep heeft 
nog een beetje geld over. Dat restant 
gaat gebruikt worden voor een leuk aan-
denken voor de actievoerders (een cd of 
iets dergelijks) en een picknick.  Maar 
hoe grootschalig die laatste gaat wor-
den, is nog even afwachten. 
 
Het boek over de Hortusbuurt 
 
En hoe staat het met het boek over de 
Hortusbuurt?  Het is inmiddels duidelijk 
dat het geschreven gaat worden door 
Beno Hofman, en uitgegeven door IJs-
brand van Leeuwen. Het boek zal alle 
tijdsvakken behandelen, en rijk geïllu-
streerd worden.  Het zal bij voorinschrij-
ving rond 12,50  gaan kosten voor 
buurtbewoners,  maar naderhand in de 
boekhandel zal het flink wat duurder 
worden.  De makers gaan vooral voor 
kwaliteit,  en willen zich dan ook beslist 
niet overhaasten. Dus het komt er ze-
ker, maar het kan nog wel even op zich 
laten wachten… 

Het nieuwe bestemmingsplan 
 
Verder kon men de vergadering melden 
dat de protesten tegen het nieuwe be-
stemmingsplan direct resultaat gehad 
hadden.  Binnen een paar dagen was 
de plankaart al weer gewijzigd, zodat 
bebouwing op de plaats van het voor-
malige vakwerkhuisje nu voorgoed on-
mogelijk is. De gemeente wist niet hoe 
snel ze een berichtje de deur uit moes-
ten doen om te vertellen, dat de plan-
kaart aangepast was. Er zijn ook nog 
wat andere kritiekpunten op het nieuwe 
bestemmingsplan, maar daarvan moe-
ten we even afwachten of  die gehono-
reerd meegenomen worden in het defi-
nitieve plan. 
 
 
..dat is wel heel erg snel! 
 
De dag na de vergadering keek Edwin 
Hofstee uit het raam, en wat zag hij?  
Een paar gemeentewerkers die druk 
doende waren het speeltuig op het 
pleintje een goede verfbeurt te geven.   
 
Toen Stieneke naar buiten liep en vroeg 
wat ze aan het doen waren, vertelden 
ze, dat ze ook nog de opdracht hadden 
om nieuwe bankjes te plaatsen.  Van de 
herinrichting van het pleintje was hen 
niks bekend. Toen Stieneke de gemeen-
te belde, bleek alles al snel op een mis-
verstand te berusten.  En dus zijn het 
speelhuisje en de wipwapkip nu voor de 
helft geverfd, in afwachting van de echte 
verbeurt in het najaar… 
 
 

Piet Hein Schlebusch 
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Voor deze bijeenkomst was een aantal 
organisaties uitgenodigd . Mensen die 
op persoonlijke titel wilden meepraten 
waren via een advertentie in de Gezins-
bode opgeroepen. 
Zo waren er vertegenwoordigers van de 
Plantsoenbuurt, de Oranjewijk, de Vere-
niging Omwonenden Noorderplantsoen 
(waarvan ik niet eens wist dat die be-
stond), de Parkcommissie en verschil-
lende gemeentelijke diensten. 
Helaas was van de uitgenodigde stu-
dentenorganisaties niemand aanwezig. 
 
Nadat het plantsoen tien jaar geleden is 
opgeknapt is het steeds populairder ge-
worden .Het gebruik is sterk geïntensi-
veerd en de gemeente was daar eigen-

lijk niet voldoende op voorbereid. Aldus 
Jannie Visscher in een korte inleiding. 
En hoe zorg je ervoor dat de mensen er 
geen troep van maken. 
 
Eerst werden de ergernissen geïnventa-
riseerd. Dat werd een hele waslijst vari-
erend van poep (zowel van mens als 
dier)  tot onveiligheid en geluidsoverlast 
van bromfietsers en scooteraars. Daar-
na gingen de ongeveer vijfentwintig aan-
wezigen uiteen in kleine groepjes om 
verder te praten, ook over mogelijke 
oplossingen. 
 
Bij mij in het groepje kwam vooral naar 
voren dat er een hoop onduidelijkheid 
bestaat: Het hondenspeelveld is niet 

 

Plantsoenwachters met SB, 
 
Waarschijnlijk trekt u even verbaasd uw wenkbrauwen op bij 
het lezen van bovenstaande titel. Toch was deze kreet op 23 
juni een aantal keren te horen op het terras van Jantje zag 
eens pruimen hangen tijdens de meepraatavond over het 
zwerfvuil en ander overlast in het Noorderplantsoen. Onder 
leiding van Aale Boek en Brenda Boerema van ingenieurs- 
en adviesbureau Oranjewoud konden belangstellenden met 
wethouder Jannie Visscher van stadsbeheer praten over 
mogelijke maatregelen om het Noorderplantsoen schoon en 
leefbaar te houden. 

Wat de gemeente nu doet is het volgende: 
 
• Dagelijks worden de afvalbakken leeggehaald. 
• Dagelijks wordt het zwerfvuil opgehaald. 
• De politie maakt rondes, evenals de stadswachten. 
• Drank en Barbecue worden gedoogd, soft drugs ook. 
• Feesten en partijen mogen alleen plaatsvinden met een evenemen-

tenvergunning. 
• Als de boel uit de hand loopt worden er boetes uitgedeeld. 
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duidelijk aangegeven, er lopen ook hon-
den in het zand bij het klimrek. Waar 
mag gefietst worden?   
 
Daarna besprak men de mogelijke op-
lossingen.  
Allereerst zou er een toiletgebouw moe-
ten komen .Er werd geopperd om een 
apart terrein af te bakenen als honden-
speelveld. Om mensen te stimuleren 
hun rotzooi weg te gooien zouden er 
borden geplaatst moeten worden in de 
trant van Laat Niet Als Dank….. Er zou-
den plantsoenwachters moeten komen 
om mensen op a-sociaal gedrag te wij-
zen. Maar ze moeten ook Sanctie-
Bevoegdheid krijgen (daar is de SB uit 
de titel eindelijk). Dat ze na twee waar-
schuwingen over scheuren de brommer 
een weekje achter slot en grendel kun-
nen zetten. En er zouden meer vuilnis-
bakken met grotere capaciteit, liefst on-
dergronds, moeten komen, en aparte 
glasbakken. 

Tijdens het napraten bleek dat deze on-
derwerpen ook bij de andere groepen 
aan de orde waren geweest. 
We kwamen o.a. tot de aanbeveling dat 
er een toiletgebouw en meer vuilnisbak-
ken zouden moeten komen. Maar de 
gemeente zou ook moet zorgen dat er 
geen zwerfvuil kan ontstaan.  Zo zouden 
ze op warme dagen ’s avonds laat de 
vuilnisbakken moeten legen. 
 
We waren het er met z’n allen echter 
wel over eens dat je mensen met humor 
moet aanspreken. Dus als er borden 
met gedragsregels komen zie ik die het 
liefst gemaakt door Frans Leroux  en 
mocht de gemeente inderdaad een 
plantsoenwachter met SB aanstellen: 
dan stel ik voor dat Bert Visscher de 
baan krijgt, in een kek uniformpje en 
een lollig petje op zijn hoofd. 
 

Margriet ter Steege 
 

 

de ideale oplossing? 
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Sinds februari is de gemeente bezig 
met opgravingen aan de oostzijde 
van het Boterdiep, daar waar een rij-
tje huizen eind vorig jaar gesloopt is. 
En dan niet alleen op de plaats van 
deze voormalige woningen en be-
drijfsruimten, maar ook in de bodem 
van nog oostelijker gelegen gebied 
tot in de buurt van de Bloemsingel. 
Al met al een heel groot  gebied voor 
een stedelijke opgraving. 
 
Ik sprak over de opgravingen met 
Gert Kortekaas, onze gemeentelijke 
archeoloog. 
 
 
“In de eerste plaats was het natuurlijk 
verrassend dat er een best grote munt-
schat gevonden is. Niet echt een schat 
in de betekenis van een grote hoeveel-
heid geld, maar wel waardevol voor ons, 
om een begraven stenen spaarpotje met 
zilveren munten te vinden van iemand 
uit vroegere eeuwen.” 
Maar er werd meer gevonden: 
uiteraard restanten van vroe-
gere bebouwing, van vroegere 
activiteiten (onder andere van 
leerlooierijen), drinkbakken 
voor paarden, maar ook de 
zijbermen en greppels van 
een oude weg. 
Maar eerst iets over de oude 
bestemming van het terrein.: 

De dwingers 
 
Aan het begin van de zeventiende eeuw 
werd de stad Groningen fors uitgebreid 
met onder andere wat we nu de Hortus-
buurt noemen, het gebied tussen het 
Noorderplantsoen en de Bloemsingel en 
de Noorderhaven/Spilsluizen. 
De stad werd toen eveneens voorzien 
van een nieuw stelsel vestingwallen, 17 
dwingers en grachten. In het Noorder-
plantsoen zijn de dwingers (de uitste-
kende en hoekige onderdelen van de 
wal) nog zeer goed te herkennen. In 
onze buurt lagen er zes. Van zuid naar 
noord: de Leliedwinger (het eerste veld-
je westelijk van het fietspad door het 
plantsoen), de Kruiddwinger (in de Kerk-
laan tegenover Lambik), de Jatsdwinger 
(bij de muziekkoepel), de Boteringe-
dwinger (waar het beeld de Wisent staat 
van Wladimir de Vries uit 1982), de Eb-
bingedwinger (ter hoogte van het zojuist 

 

Een schatrijke buurt 
Opgravingen aan het Boterdiep en de Bloemsingel 

 
De dwingers zijn in vage 

contouren over deze oude 
kaart heen getekend 
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verbouwde Scheikundig Laboratorium), 
en de Jacobijnerdwinger, bij het voor-
malige Bodenterrein. 
 
Een deel van de opgraving vindt plaats 
in de Jacobijnerdwinger, zo genoemd 
naar de Jacobijnermonniken, wier  
klooster zich bevond in de Jacobij-
nerstraat (tussen  de Oude Ebbinge-
straat en de St. Walburgstraat). 
 
De Sint Walburgsdwinger, gelegen net 
buiten onze buurt, werd bestemd voor 
de Rijksuniversiteit en tussen de Jaco-
bijnerdwinger en de Sint/
Walburgsdwinger werd het Fysiologisch 
Laboratorium gebouwd, dat overigens 
nog steeds fier overeind staat en bin-
nenkort door het project ´Life Lines´ in 
gebruik genomen zal worden. 
 
Jacobijnerweg 
 
Voor de stadsuitbreiding in de zeven-
tiende eeuw liep er al een weg in het 
verlengde van de Ebbingestraat, de 
doorgaande weg naar Bedum en 
Winsum. Evenwijdig daaraan liep het 
Boterdiep. 
En haaks op het Boterdiep liep de Jaco-
bijnerweg, een weg de stad uit verder 
naar het oosten, nu op de plaats van de 
Thomassen a Thuessinklaan. Deze weg 
liep naar het Vrydemahuis, een ‘huis’ 
ergens in de buurt van de Zaagmulders-
weg, daar waar de Hunze een grote 
kronkel maakte (12e eeuw). 
Het eerste stukje van de Jacobijnerweg 
bleef bestaan na de stadsuitbreiding, 
maar het liep dood op de Jacobijner-
dwinger.Omdat in die dwinger de plaat-
selijke galg stond, werd de weg ook wel 
Galgewegh genoemd. 
 
Een profiel van die Jacobijnerweg is nu 

uitgegraven ter hoogte van de Bloem-
singel. Het is helaas niet zo goed te zien 
(zie foto). Dit gedeelte is in gebruik ge-
weest als Bodenterrein, vanaf hier ver-
trokken de boderijders (vrachtrijders, 
expediteurs) naar bestemmingen in ge-
heel Nederland. Later is het terrein ook 
nog gebruikt als parkeerterrein van het 
ziekenhuis en de universiteit.De archeo-
logen gaan nog verder met het zoeken 
naar deze weg; als daar meer nieuws 
over is, hoort u dat in een volgende Kop 
d’r Veur.   
Nu weer terug naar het Boterdiep. 
 
Het Boterdiep  
en de westenwind 
 
Toen het gebied rond het Boterdiep nog 
buiten de stad lag werd het gebruikt als 
vuilstortplaats. En niet voor niets op die 
plek. Omdat er overwegend  een wes-
tenwind  waaide hadden de bewoners 
van de stad er het minste last van. 
Dat er later dan ook leerlooierijen ge-
vestigd werden was ook niet zo gek. 
De kadavers werden gevild, de huiden 
geweekt in eikenschors en menselijke 
urine, en verwerkt tot leer en van de 
botten werd lijm gemaakt. Niet prettig 
om de geur daarvan op te snuiven. Aan 
het begin van de zeventiende eeuw 
stond er een lijmziederij bij de Ebbinge-
dwinger. 
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Na de stadsuitbreiding aan het begin 
van de zeventiende eeuw werd er al 
spoedig gebouwd langs het Boterdiep. 
Logisch, want een plek aan het water 
had zo zijn voordelen voor handelsacti-
viteiten. De kaart van Haubois (1635) 
laat zien dat er tussen de Jacobijnerweg 
en de Bloemstraat al 12 huizen stonden. 
 
Via het kadaster weten we exact wat er 
stond in 1832 en wie de eigenaren wa-
ren. Het meest opvallend is een cicho-
reifabriek (een surrogaat voor koffie) 
van de heer Willem Keizer. Er stonden 
17 panden, waarvan sommige uit niet 
veel meer bestonden dan één kamer. 
 
Toen de vestingwerken in 1874 werden 
opgeheven en verkocht kwam hier ruim-
te voor onder meerde Gemeentelijk 
Gasfabriek (en later ook voor het Elektri-
citeitsbedrijf) . 
Vanaf de jaren zestig van de vorige 
eeuw verdwenen de industriële activitei-
ten. Het, inmiddels gedempte, Boterdiep 
werd meer en meer een woongebied, 
met hier en daar nog wat winkels en 
andere activiteiten (Simplon en Carros-
seriebedrijf Roest). 

 
Sinds ongeveer vijftien jaar doet de ge-
meente pogingen het gebied nieuw le-
ven in te blazen; dat gaat langzaam, 
met eerst de nieuwbouw rond het oude 
Circusterrein (Jumbo en de Beren.), de 
in maart geopende parkeergarage, de 
verbouwing van het oude Chemisch La-
boratorium en  de bouw van enkele hui-
zenblokken (Ebbingedwinger ge-
naamd) ; maar het grootste gedeelte ligt 
nog steeds onbebouwd. 
Ook voor dit stukje Boterdiep zijn nog 
geen concrete plannen. Laten we hopen  
dat er gebouwd gaat worden voordat 
Meerstad klaar is! 
 
Bronnen: 
Jan van den Broek: Een stad apart (over 
Vrydema) 
www.watwaswaar.nl 
 

Diederik van der Meide 
 
Reacties:  d.vandermeide.hetnet.nl 

 

 

houten beschoeiing van een sloot, 
mogelijk een soort schans uit 
1594. De  
vuilstortplaats bevond zich rechts 
van de beschoeiing en is uitge-
graven (we  
kijken dus tegen de binnenzijde 
van de beschoeiing aan) 
Foto Gert Kortekaas 
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Drie muntschatten, sporen van bewo-
ning uit de prehistorie, en delen van 
twee aardewerken kariatiden uit de 
zeventiende eeuw. Deze schatten zijn 
gevonden bij de archeologische op-
graving bij het Boterdiep in de stad 
Groningen.  
 
Tijdens de archeologische opgraving 
aan het Gedempte Boterdiep is de afge-
lopen maanden vuursteen uit de late 
steentijd aangetroffen, sporen van be-
woning uit de prehistorie. Ook vonden 
de archeologen sloten, een waterput en 
een groot bijgebouw, delen van een 
boerenerf uit de twaalfde eeuw. 
  
Vanaf het begin van de zeventiende 
eeuw ligt het terrein binnen de nieuwe 
stadswal. 
 
Muntschatten 
 
Tijdens de opgraving zijn drie munt-
schatten gevonden. Een muntschat is 
officieel een bij elkaar liggende verza-
meling van vijf of meer munten. De eer-
ste muntschat bestaat uit negen stadse 
stuivers, enkele en dubbele uit ongeveer 
1460. De derde vondst is een verzame-
ling van vijf stuiverstukken uit de eerste 
helft van de vijftiende eeuw. De tweede 

vondst is een stenen kruikje met daarin 
ongeveer 420 zilverstukken van ver-
schillende grootte. Deze schat is daar-
mee een van de grotere muntschatten in 
Nederland. Voor zover nu bekend – de 
munten zijn door een verblijf van vijf 
eeuwen in de bodem aan elkaar 
‘geplakt’ en worden nu voorzichtig van 
elkaar gescheiden – dateren de meeste 
munten uit de periode 1500-1508. De 
munten zijn halve, hele en een paar 
dubbele stuivers. Ze zijn vrijwel allemaal 
geslagen in de stad en luisteren naar de 
Groningse namen butkens, jagers en 
vliegers.   
         
De munten stammen uit een onrustige 
tijd. In de jaren 1508-1536 is het rond en 
in de stad oorlog. Graaf Edsard van 
Oost-Friesland kan zijn stadhouders-
schap over Groningen niet volhouden 
en Graaf Georg van Saksen 
(bijgenaamd ‘De Plucker’) neemt het 
roer over. Kloosters worden belegerd en 
ingenomen. Het is goed voorstelbaar 
dat deze kostbare muntschat (wellicht 
tijdelijk) aan de bodem werd toever-
trouwd. De Groningse muntdeskundige 
Jan van der Wis schat dat alle stuivers 
bij elkaar opgeteld, 

 

Butkens, jagers en vliegers uit bodem bij 
Boterdiep  
 

de muntschat (na 1508)  
enkele minuten na het vinden, 

Foto Gert Kortekaas 
 
 
 

(Stukken tekst  zijn overgenomen  
uit Bewonersbrief v.d. gemeente) 

Z.O.Z 
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elf goudguldens waard waren. Destijds 
genoeg voor een paard, nieuwe kleding 
voor een heel gezin, vier tonnen Ham-
burger bier, veertig paar hoge leren 
schoenen of het inkomen van een onge-
schoolde arbeider voor een maand of 
vier. 

 
Vrouwenfiguur 
 
Een andere opvallende en zeldzame 
vondst zijn delen van aardewerken kari-
atiden. Een kariatide is een halfbeeld, 
meestal van een vrouwenfiguur, dat 
dienst deed als (schijn)zuil. Een van de 
kariatiden is een vrouw in een lang ge-
waad, dat zij zedig boven haar borsten 
vasthoudt. Het beeld is geverfd ge-
weest, op de wangen zijn blosjes zicht-
baar. En er zijn sporen van verguldsel 
aangetroffen.  

De beelden zijn 
vermoedelijk er-
gens in de zeven-
tiende eeuw in 
Groningen ge-
maakt en hebben 
een schouw 
‘gestut’. Een 
schouw van een 
voornaam huis, 
misschien wel er-
gens in de buurt 
van de Ossen-
markt.   
 
 
de kariatide op de plek  
van de opgraving  
Foto Gert KIortekaas 

 

  
 
Munten en kariatide na een grondige 
schoonmaakbeurt 
De  kariatide  is een onderstuk voor een 
schouw, geplaatst tegen de muur (17e eeuws) 
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Bovenstaande tekst hangt aan de muur 
in het Ondernemershûs aan de Johan 
de Wittstraaat, waar we hebben afge-
sproken en ik blijf er even voor staan. 
Meteen blijkt wat voor een bevlogen 
man Conny is. 
“Ja, mooi hè? Dat is eigenlijk ook onze 
lijfspreuk. Betrokkenheid, dat is het al-
lerbelangrijkste.” 
Vervolgens nemen we plaats in de 
sfeervolle tuin en al dadelijk is Conny 
niet meer te stuiten in zijn verhaal. 
“Ik weet niet of je een idee had hoe je 
het interview wou doen, maar ik wou je 
in ieder geval de drie locaties laten zien 
waar we werken. Maar drink eerst je 
koffie op” en dan: “Wat vind je van deze 
tuin? Dat is gedaan door een startende 
ondernemer die bij ons in het traject zat. 
Hij is goed op gang en hij is alleen nog 
bij ons voor nazorg.” 

Sfeer en netwerk 
 
Dan volgt de rondleiding langs de drie 
locaties. 
Aan de Almastraat is Het Fundament 
gevestigd, wat de start is geweest van 
het hele gebeuren. Conny: Ik zeg wel 
eens van mezelf dat ik iemand ben van 
twaalf ambachten en dertien keer ge-
luk.” 
Het Fundament is laagdrempelig en 
biedt ondersteuning in het vinden van 
een nieuw evenwicht. Klanten worden 
begeleid in het vinden van verborgen 
talenten en kwaliteiten. Het is bedoeld 
voor mensen die moeilijk op de arbeids-
markt komen door gebrek aan ervaring 
of opleiding, mensen uit WAO/WIA en 
mensen die van beroep willen verande-
ren of nog een beroepskeuze moeten 
maken.                                     (Z.O.Z.)  

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
(deel 7) 
In onze buurt zijn veel mensen die een be-
drijfje hebben wat zo voor het oog niet zicht-
baar is. In deze rubriek stellen we een aantal 
aan u voor en u zult merken hoe verrassend 
en interessant ze zijn. 
 
Conny Eldering start in oktober aan 
het Boterdiep met De Coachingruimte. Zelf 
noemt hij dit een logisch gevolg van twee 
andere projecten waar hij al veel langer 
mee werkt. Daarom begint zijn verhaal met 
de voorgeschiedenis. 
 
 
“Tell me and I will forget 
Show me and I will not remember 
Involve me and I’ll understand” 
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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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Men wordt individueel begeleid en het 
trajectplan wordt aan iedereen persoon-
lijk aangepast. 
Gevoel van eigenwaarde versterken, 
zelfvertrouwen en keuzes durven maken 
zijn hier de belangrijkste sleutelwoor-
den. 
 
Vervolgens lopen we weer terug naar 
Het Ondernemershûs.  Evenals in Het 
Fundament is er hier zowel ruimte voor 
één op één gesprekken als een grote 
zaal waar bijvoorbeeld ontmoetingsda-
gen georganiseerd kunnen worden.  
Hierin bevindt zich het bedrijf  “Mijn Ei-
gen Onderneming.” 
Dit is een landelijke organisatie die zich 
richt op mensen, onder andere in een 
uitkeringssituatie, die een eigen bedrijf 
willen starten. Er zijn professionals bij 
betrokken die veel ervaring hebben in 
het begeleiden van startende onderne-
mers. 
 

Ook is hier het bedrijf  “De Bruggenbou-
wers” gevestigd. 
Dit is een advies- en ontwikkelingsbu-
reau. Met creativiteit en originaliteit wor-
den behoeften van verschillende partijen 
op of net buiten de arbeidsmarkt over-
brugd en in concrete projecten omgezet. 
Conny vertelt hoe hij zelf een internetsi-
te heeft gemaakt die erg succesvol is. 
Hij wil die ervaring nu op anderen over-
brengen door middel van het project 
“Talent in actie.” 
Zo is het Ondernemershûs een plek 
waar netwerken ontstaan. 
De samenwerking van de genoemde 
bedrijven biedt een brede basis voor 
startende ondernemers om van de weg 
naar werk of onderneming een succes 
te maken. 
Conny benadrukt een aantal keren dat 
hij de sfeer erg belangrijk vindt. “Het 
moet hier aangenaam toeven zijn. Toen 
we het hier opgeknapt hebben, hebben 
we dan ook veel aandacht besteed aan 
de materialen die we gebruikten.” 
 
 
 
 
“Gevoel van eigenwaarde  
versterken, zelfvertrouwen en  
keuzes durven maken “ 
 

Z.O.Z. 
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Oefenen op het Boterdiep 
 
Vervolgens lopen we naar de derde lo-
catie en dat is het pand aan Boterdiep 
61. 
“Kijk, en dit wordt dan De Coachingruim-
te. Hier kunnen startende ondernemers 
ruimte huren voor bijvoorbeeld één dag-
deel. Het pand heeft twee te huren ruim-
tes; eentje voor één op één gesprekken 
en een grotere ruimte waar workshops, 
lezingen, presentaties enzovoorts gege-
ven kunnen worden. 
Je zou dit ook een oefenbedrijf kunnen 
noemen. Maar zie je hoe dit een volgen-
de stap is na de vorige projecten?” 
Conny raakt weer helemaal op dreef als 
hij vertelt hoe ook hier de sfeer van het 
grootste belang is. “Kijk, daar hebben 
kunstenaars, die ook bij ons in een tra-
ject zaten, de muur met gekleurde leem 
bewerkt. Dat oogt toch veel vriendelijker 
dan gewoon stucwerk. 
Hier kunnen mensen dus werken die 
zelf geen geld hebben om een pand te 
huren of mensen die bijvoorbeeld thuis 
een bedrijf hebben en wel eens uit die 
sfeer willen. Zodat, als ze een gesprek 

met iemand hebben, ze zich geen zor-
gen hoeven te maken of de kinderen 
wel hebben opgeruimd! En het is niet 
alleen bedoeld voor mensen die uit ons 
eigen traject komen. 
Aan de andere kant moeten de bedrijf-
jes wel bij de sfeer passen en is het niet 
voor mensen die denken hier even 
goedkoop een slag te kunnen slaan. We 
denken namelijk aan een huur van 40 
euro per dagdeel voor de grote ruimte 
en 25 euro voor de gespreksruimte. 
Hier kunnen mensen ook van elkaar 
leren. Mensen kunnen verschillende 
aspecten van bedrijfsvoering laten zien 
zoals boekhouding en marketing. 
De ruimte moet wel sfeervol zijn maar 
mag geen eigen identiteit hebben. Die 
identiteit kunnen de startende onderne-
mers zelf creëren door bijvoorbeeld din-
gen op te hangen als ze hier zitten”. 
 
Verborgen 
 
Zelf wil Conny hier op vrijdagen gaan 
zitten met zijn bedrijf  De Bruggenbou-
wers om te werken met internetonderne-
mers. 
“Kijk en dat zijn nou typisch verborgen 
bedrijfjes. Mensen die een bedrijf voe-
ren via internet die neem je nergens 
waar, die zie je niet. Bovendien zie je 
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wel aan de buitenkant dat dit De Coa-
chingruimte heet maar wat voor bedrijf-
jes er daadwerkelijk op de verschillende 
dagen zitten, dat weet je niet.” 
Conny stelt zich voor eens in de twee 
weken een open dag voor publiek te 
houden. Mensen kunnen dan zien wat 
er gebeurt en onderling zullen er dan 
ook dingen gebeuren. “Dat is iets orga-
nisch, dat gebeurt vanzelf. 
En dan is er ook nog het idee, dat ie-
mand die nog niet helemaal van zijn 
bedrijfje rond kan komen en een bij-
baantje nodig heeft bij ons een jaarcon-
tract kan krijgen voor het bijhouden van 
de drie locaties. Als een soort huis-
meester dus. Maar stel dat er een tijd 
geen onderhoud is, dan kunnen we ook 
de opdracht geven om iemand die bij 
ons in het traject zit te helpen verhuizen 
bijvoorbeeld. Een jaarcontract voor 
voorkomende klussen dus. 
Na een jaar is het dan afgelopen, dan is 
er weer iemand anders aan de beurt.” 

Nieuw begin 
 
We staan nog een poos buiten te praten 
en opeens zegt Conny: “Eigenlijk ben ik 
met dit pand weer terug bij een begin, 
want ik heb ooit op het Popbureau hier 
aan het Boterdiep gewerkt. Ik hoop niet 
dat dat betekent dat de cirkel nu rond is, 
ik ben vijftig.” 
Waarop ik antwoord: “Ik denk dat je het 
moet zien als een nieuw begin. Dat past 
ook beter bij het hele concept.” 
En Conny weer:”Mooi, dan heb ik dus 
nog vijftig jaar!” 
Door zijn gedrevenheid zal hij die ook 
zeker weten te vullen. 
Bedankt Conny en dat er veel startende 
ondernemers onder jouw bezielende 
begeleiding tot bloei mogen komen. 
                                                        

        
Harmke Eisen. 

 

Bestuursleden, webredacteur en 
vormgever Kop d’r Veur gezocht 
 
De bewonersorganisatie heeft dringend behoefte aan  NIEU-
WE bestuursleden.    
Verder wordt iemand gezocht die de website van de Hortus-
buurt actueel houdt. 
En de redactie kan erg goed de hulp gebruiken van een 
tweede vormgever annex lay-outer.   
 
Info:   bestuur@hortusbuurt.nl   en kdv@hortusbuurt.nl 

 



26 

 

stonden vaak met de rug tegen elkaar 
aan. 
Vlak voor de oorlog werden ze gesloopt 
om pas na de oorlog plaats te maken 
voor de nieuwbouw van woningbouw-
vereniging Volkshuisvesting. Door de 
oorlog was er geen geld of materiaal om 
nieuw te bouwen.  
 
We zien verder twee kruidenierswinkel-
tjes tegenover elkaar. De bestrating is 
nog ouderwets met keitjes. De foto is 
genomen vanuit het noorden, aan de 
Rozenstraat naar de Leliestraat. 

 
 
De foto dateert uit 1931. 
 
Het derde jongetje van 
rechts is Derk van der Tuin 
(zie overdruk uit het Dag-
blad van het Noorden).   
Zijn er nog mensen die ook 
nog andere personen op de 
foto herkennen? Laat het 
ons weten!   
 

Diederik van der Meide 
 
Reacties:  
D.vandermeide@hetnet.nl 
 
 
 
(NL-GnGRA_1785_2029) 
met dank aan de Groninger 
Archieven. 
 

Op de voorpagina  ziet u een fragment 
van een prachtige foto die in het bezit is 
van de Groninger Archieven.  
De foto geeft  een inkijkje in de Violet-
steeg. Een nu niet meer bestaand 
straatje tussen de Grote Leliestraat en 
de Grote Rozenstraat, ongeveer op de 
plaats waar nu nog een rijtje huizen 
staat op het achterterrein van het grote 
woningbouwcomplex aan de Noorder-
binnensingel. 
 
Het was een klein buurtje met armoedi-
ge huizen; de huisjes waren klein en 

 

Bij de foto op de omslag 
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De straten van Groningen verbergen 
duizenden verhalen. Achter de deu-
ren, onder de stenen, in de kelders. 
Verhalen over vreemde bewoners, 
ingrijpende veranderingen of juist het 
typerende alledaagse. In de Van Gis-
terenstraat vertellen Stadjers over het 
verleden in hun straat. 
 
Door Maaike Borst  
 
Als Derk van der Tuin (87) niet kan sla-
pen, loopt hij in gedachten door de Le-
liestraat van vroeger. Dikke Sjaan met 
de snoepkraam, het kleine echtpaar dat 
geld uitleende tegen woekerrentes, de 
weduwvrouw die wasjes deed voor de 
buurt. Van elk huis weet hij exact wie er 
woonden en wat ze deden.  
 
"Allemaal gesjochten lui", beschrijft Van 
der Tuin. Veel werkloze arbeiders. Hij 
groeide in de jaren twintig en dertig op 
in een buurt van ’krotwonings’. Hij woon-
de in de Grote Leliestraat, op de hoek 
met het Noorderplantsoen. Zijn ouderlijk 
huis is gesloopt in 1939, net als veel 
huisjes tussen de Leliestraat en de Ro-
zenstraat, bijvoorbeeld in de verdwenen 
Violetsteeg.  
 
Dagelijks doorkruiste hij die steeg. Zijn 
oma woonde aan de andere kant, in de 
Grote Rozenstraat. "Daar had ik mijn 
eigen bord aan tafel. Ik was het eerste 
kleinkind. Verwend." Aan het eind van 
de steeg was het Rozenplein, daar 
speelden kinderen en gokten werkloze 
mannen met dobbelstenen. Illegaal: er 
stond altijd iemand op de uitkijk.  
 

De jongens speelden voetbalwedstrijden 
op dat plein, wedstrijden die aan de ba-
sis stonden van wat nu VVG is, Voetbal 
Vereniging Groningen. "Mijn grootmoe-
der naaide de eerste shirtjes en broek-
jes voor VVG. Zwartwit."  
 
Van der Tuin herinnert zich nog dat de 
huisjes riolering kregen. De arbeiders 
haalden middenin de woonkamer de 
vloer open om de buizen te leggen.  
"Moeder stond voorover gebogen boven 
het gat. ’Willen jullie een kopje thee?’, 
vroeg ze."  
 
Met allerlei klusjes scharrelde de jonge 
Van der Tuin wat centjes bij elkaar. Hij 
bracht de wasjes naar de weduwe, haal-
de medicijnen op voor patiënten die stijf 
van de reuma op bed lagen. Met de op-
brengst ging hij naar de bioscoop. Een 
dubbeltje kostte dat, voor de meeste 
kinderen teveel. "Je moet je voorstellen: 
we kregen twee keer per jaar een si-
naasappel, een half verrotte banaan 
was een traktatie. We aten vaak goed-
kope witte knolletjes. ’Raifies’, noemden 
we ze, die waren echt lekker."  
 
Een keer per jaar gingen de kinderen uit 
rijden met ’tante Anne’. "Dat was fantas-
tisch. Met vier Jan Pleziers reden we 
dan naar Harkstede, Zuidlaren, Paters-
wolde. Bij het vertrek strooiden we met 
papiersnippers. Onze enige vakantie." 
 
 
 

 
(Derk van der Tuin over de Violetsteeg) 

Allemaal gesjochten lui  

 
(Vervolg op pagina 29) 
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Veel huizen in de Leliestraat zijn nieuw. 
Toch wijst Van der Tuin met zijn wandel-
stok feilloos alle plekken uit zijn jeugd 
aan.  
En ’s nachts, als hij niet kan slapen, is 
alles weer zoals het vroeger was.     
 
Violetsteeg  
 
De Violetsteeg liep evenwijdig aan de Noor-
derbinnensingel, tussen de Grote Leliestraat 
en de Grote Rozenstraat. De steeg mondde 
uit op het zogenaamde Rozenplein aan het 
eind van de Rozenstraat. Het terrein is in de 
periode 1936-1940 ontruimd en pas na de 
Tweede Wereldoorlog weer bebouwd. Vanuit 
de Violetsteeg liep de Taksteeg. De eenka-
merwoningen in de Taksteeg waren van 1873 
tot 1927 in eigendom bij de familie Tak. Op de 
plaatsjes achter de huizen stonden de toilet-
ten. 
 
 

(Met toestemming overgeno-
men uit het Dagblad van het 
Noorden, d.d. 10 -  2 -  2009) 

 
(Met dank aan Maaike Trimbach en Jan 
Willem van Vliet) 

De bekende professor dokter Eelco Hui-
zinga woonde verderop aan de Noorder-
haven. "Die heeft mijn amandeltjes nog 
geknipt. Zonder verdoving. Je kwam de 
kliniek binnen en zag al die kindertjes 
met bakjes voor zich met bloed. Je ar-
men en benen werden vastgebonden, je 
kreeg een mes in de keel en daar lagen 
je amandels in het bakje."  
 
Van der Tuin deed het goed op school, 
maar leerde niet door. "Ik had wel naar 
de HBS gekund. Maar ja, ik liep op 
klompjes en stotterde heel erg." Hij 
kreeg spraakles. "Jongen", zei die. "Als 
jij later een meisje vindt, ben je zo van 
het gestotter af." Hij kreeg gelijk.  
 
In 1939 ging het ouderlijk huis plat, het 
gezin vertrok naar Kostverloren. Na de 
oorlog werd het puin van de kapotge-
schoten binnenstad opgeslagen op de 
plek van de gesloopte krotwoninkjes.  
 

 

1931: 
Derk van der Tuin  
in de Violetsteeg... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vervolg van 
pagina 27) 

2009: 
 Derk van der Tuin   

in de Grote Leliestraat … 
Foto: Jan Willem van Vliet 
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    20 febr. 2009 
 
Beste Aad, 
 
Ik heb in de biografie van Heike Kamer-
lingh Onnes van Dirk van Delft even de 
belangrijkste adressen van Heike in 
Groningen voor je opgezocht. Het toeval 
wil dat deze adressen allemaal vlak bij 
jou in de buurt zijn. 
 
Heike werd op 21 september 1853 ge-
boren in het pand G 206 in de 
Brugstraat. Zijn geboortehuis stond vlak 
bij de A-kerk. 
 
De vader van Heike was in 1851 een 
steenfabriek begonnen in Feerwerd. De 
Groningse bakstenen zijn overigens zo 
rood door het hoge ijzergehalte en de 
afwezigheid van kalk. 
 
In 1863 ging Heike naar het zogenaam-
de Progymnasium aan de Oude Kijk in ’t 
Jatstraat. 
Vanaf 1865 t/m 1870 zat hij op de Rijks-
HBS die eerst aan de Pelsterstraat vlak-
bij de Vismarkt lag en in 1869 verhuisde 
men naar het nieuwe gebouw aan de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat,”in een stil en 
gezond gedeelte van de stad.” 
Van 18 tot en met 21 juli 1870 deed Hei-
ke eindexamen. Hij was, net als ik, de 
beste van de klas. Voor wiskunde had 
hij een 9 en voor de natuurwetenschap-
pen had hij ook een 9. 
 

Ondertussen was de vader van Heike 
steenrijk geworden en verhuisde de fa-
milie naar een statig pand aan de Zout-
straat nr.16, vlakbij de Noorderhaven. 
Heike woonde daar vanaf 1866. 
Heike studeerde van 1870 tot 1876 na-
tuurkunde aan de universiteit van Gro-
ningen en promoveerde aldaar op 10 juli 
1879. In die jaren zat hij heel vaak in het 
academiegebouw aan de Broerstraat 
waar hij in de kelder zijn experimenten 
deed. Tijdens zijn studie is hij ook nog 
een jaartje rector geweest van het Gro-
ninger Studentencorps. 
 
Uiteindelijk zal Heike Kamerlingh Onnes 
als eerste ter wereld op 10 juli 1908 heli-
um vloeibaar maken. Helium wordt 
vloeibaar bij 4.2° K, Leiden wordt op dat 
moment het koudste plekje op aarde, 
een record dat pas 15 jaar later door de 
universiteit van Toronto werd geëve-
naard. 
Het Museum Boerhave in Leiden laat in 
de tentoonstelling “Jacht op het absolute 
nulpunt”de lange weg zien die Kamer-
lingh Onnes heeft afgelegd om helium 
vloeibaar te maken. Het apparaat waar-
mee hij dat deed (de heliumliquefactor) 
is te bewonderen in de hal van het Huy-
genslab van de Universiteit Leiden. 
 
hartelijke 
groeten, 
 
Willem  
 

 

Kamerlingh Onnes en het  
 
In een vorige kop d’r’ Veur kwamen ze al even ter sprake: de bewoners van het 
Kamerlingheplein. Omstreeks diezelfde tijd kregen we een brief die Willem Bos 
heeft geschreven aan zijn broer Aad, die bij ons in de buurt woont . Deze brief 
gaat over onze voormalige buurtgenoot Heike Kamerlingh Onnes en wordt door 
ons integraal overgenomen. 
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Tot zover de brief aan Aad. Wat er 
niet in staat en naar mijn idee toch 
wel het vermelden waard, is dat Heike 
Kamerlingh Onnes in 1913 de Nobel-
prijs voor Natuurkunde heeft gekre-
gen. 
 
Dat staat wel op het bordje dat op initia-
tief van de Vrienden van Groningen ge-
plaatst is aan de Grote Kruisstraat . 
Hierop staat de geschiedenis van de 
Rijks Hogere Burgerschool te lezen. 
 
Kamerlingh Onnes College 
 
In 1968 trad de Mammoetwet in wer-
king. De school aan de Kruisstraat ging 
verder als “college” en kreeg de naam 
van de beroemdste oud-leerling van de 
Rijks-HBS: Heike Kamerlingh Onnes. 
(1853-1926). 
In 1981verhuisde het Kamerlingh Onnes 
College naar de Eikenlaan en werd het 
gebouw aan de Grote Kruisstraat ge-
bruikt als nevenlocatie. 
Een teruglopend leerlingenaantal maak-
te het in de jaren negentig noodzakelijk 
een nieuwe bestemming voor het ge-
bouw te zoeken. 

Kamerlingheplein (!?) 
 
Aan het begin van de 21e werd begon-
nen met de verbouwing van het school-
gebouw tot de luxe appartementen zo-
als we ze nu kennen en kreeg het bin-
nenterrein de naam Kamerlingheplein. 
 
Ik ben een beetje gaan zoeken op het 
internet en kwam daar de volgende zin 
tegen die ik u niet wil onthouden: 
 
Kamerlingheplein. Plein in de Gr. 
Kruisstraat voor het gelijknamige ap-
partementencomplex. Van 1840 - 
1856 op die plaats de Sociëteit 'De 
Harmonie', daarvoor de buitenplaats 
'Het Hoge Zomerhuis'. Van 1869-1968 
de Rijks Hogere Burgerschool, daar-
na tot 1981 het Kamerling Onnes Col-
lege. 
De zeer gekunstelde straatnaam is 
voorgesteld door de projectontwikke-
laar en wijst zowel op genoemd Col-
lege, als op 'linghe' (lindeboom) en 
'kamer' (als equivalent voor 'wonen'). 
 

Margriet ter Steege 

 

De waardering voor een Nobelprijswinnaar…  
 
 
Een profeet wordt zelden in eigen 
land geëerd.  Maar blijkbaar staat 
een Nobelprijswinnaar  thuis ook niet 
altijd even hoog in aanzien. Kamer-
lingh Onnes is bij ons nog net goed 
voor een postzegel van anderhalve 
cent.   

 
Daar denken ze in Grenada toch eventjes anders over.  
Daar eerden ze hem met een zegel van maar liefst ander-
halve dollar ... 
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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) 

Bedrijven in de buurt 
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Op 14 mei jl. vond wederom het jaar-
lijkse rollatorspreekuur plaats in 
woonzorgcentrum De Ebbingepoort 
aan de Noorderbinnensingel 2. Ook 
mensen uit de wijk waren dit jaar uit-
genodigd en aanwezig ! De belang-
stelling was goed en er waren veel 
vragen betreffende het onderhoud 
van de rollator.  
 
De rollators werden nagekeken en voor 
zo ver mogelijk werden de technische 
problemen opgelost (veelal problemen 
met de remmen). Door de remkabels 
opnieuw af te stellen kon dit in de mees-
te gevallen verholpen worden.  
Ook kwamen er andere problemen voor, 
die minder gemakkelijk op te lossen zijn, 
een rollator die ontzet is kan niet meer 
gerepareerd worden. Dan is de enige 
oplossing een nieuwe rollator aan te 
vragen. Bij alle aanwezige rollatorge-
bruikers hebben we de hoogte van de 
rollator gecontroleerd en indien nodig 
opnieuw afgesteld.  

Ook is er informatie gegeven over de 
werking van de rollator en hoe de rolla-
tor veilig te gebruiken. Dit jaar was het 
opvallend dat er veel mensen niet goed 
op de hoogte zijn van de werking van de 
rem. En juist die rem is zo belangrijk. 
Als u de rollator veilig wilt gebruiken, 
dan moet de rollator veilig zijn, de om-
geving veilig zijn en u moet weten hoe u 
de rollator veilig gebruikt. 
 
Al met al was het een geslaagde mid-
dag in De Ebbingepoort en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 

Janny Visser, 
 fysiotherapiepraktijk De Ebbingepoort 

Noorderbinnensingel 2, 9712XA 
 
 

(    niet te verwarren met buurtgenote  
     Jannie Visscher,  voorheen  
     buurtactiviste en tegenwoordig  
     wethouder  /red.)  
   

 

Het rollatorspreekuur in de  
Ebbingepoort: een terugblik 

Tips voor het veilig lopen met de rollator: 
 
• De juiste hoogte van de handvaten is polshoogte als u goed rechtop staat 
• De juiste houding achter de rollator is rechtop en tussen de wielen lopen. 
• Zorg voor voldoende ruimte, let op losliggende snoeren en natuurlijk de los-

se kleedjes 
• Let buiten op losliggende stoeptegels 
• Pas op met een zachte ondergrond zoals zand en grind, vermijd dit liever,  

het is erg zwaar 
• Bij de stoep het liefst het schuin aflopende gedeelte nemen 
• Let op bij wind en regen. Wind maakt het lopen extra zwaar en u verliest  

sneller het evenwicht, regen kan gladheid veroorzaken 
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NIEUWBOUW, RENOVATIE, GLAS EN ONDERHOUD  
 
Door een nauwe samenwerking met erkende, zelfstandig werkende vak-
mensen, kan ik nu ook alles leveren op het gebied van: 
 

• timmerwerk 
• stucwerk 
• loodgietwerk 
• dakbedekking 
• vloeren 
• tegelzetten 
• voegwerk 
• badkamers 
• dakkapellen 

 
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN VOOR UW 
SCHILDERWERK VOOR   2009 !                        
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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FEE5FOFUN       
 
Gelukkig vinden er in het Noorderplantsoen ook nog leuke dingen plaats. 
Van 11 tot en met 14 juni 2009 werd in de stad OnWings georganiseerd, een interna-
tionaal blazersfestival, met concerten in de hele stad en enkele gratis toegankelijke 
optredens. 
Zaterdagmiddag vormde het fietspad bij de basketballringen de bühne voor diverse 
ensembles van de stedelijke muziekschool, de bigband Moonlight uit Assen en de 
formatie FEE5FOFUN. 
 
Deze laatste band be-
staat uit vijf personen en 
hun repertoire valt het 
best te beschrijven als 
jaren zestig Jazz impro-
visatie. 
 
Als u geïnteresseerd 
bent in deze muziekstijl 
kunt u meer informatie 
vinden op de website 
www.fee5fofun.nl.   Daar 
staat ook hoe u ze kunt 
boeken voor een feestje. 

http://home.planet.nl/%7Ekammenga/philip.htm�
http://home.planet.nl/%7Ekammenga/marcel.htm�
http://home.planet.nl/%7Ekammenga/donald.htm�
http://home.planet.nl/%7Ekammenga/theo.htm�
http://home.planet.nl/%7Ekammenga/kees.htm�
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Eindelijk! Sinds de stukjes over de 
studentenhuizen zijn afgelopen is de 
jongste generatie Hortusbewoners 
een beetje verwaarloosd in de Kop 
d’r Veur. Blij waren we dan ook toen 
onze studentenvereniging Dionysos 
benaderd werd om af en toe een stuk-
je voor het buurtblad te schrijven. 
Zelf ben ik nu 4 jaar lid van Dionysos. 
Ik studeer  geneeskunde en woon nu 
2 jaar in de Nieuwe Ebbingestraat en 
geniet met veel plezier van onze 
prachtige buurt. In dit stukje zal ik 
wat actuele zaken bespreken die bin-
nen onze vereniging spelen. 
 
Straatspeeldag 
 
Allereerst de viering van de nationale 
straatspeeldag. Ieder jaar wordt door 
het gehele land de straat weer even 
teruggegeven aan de basisschoolkinde-
ren, zodat ze ook even buiten kunnen 

spelen zonder zich zorgen te hoeven 
maken over het langsscheurende ver-
keer. Woensdag 10 juni was het weer 
zover. De Nieuwe Kijk in ’t Jat was afge-
sloten voor verkeer ter hoogte van De 
Borgmanschool, zodat de kids van daar 
op straat lekker konden voetballen, 
stoepkrijten en hinkelen. Een oude tradi-
tie werd nieuw leven ingeblazen want 
we gingen met de studenten van Diony-
sos pannenkoeken bakken voor de kin-
deren. 100 kinderen in 4 klassen ver-
deeld kwamen om de beurt langs om 
even uit te puffen en een lekkere stapel 
pannenkoeken op te peuzelen. Achter 
de schermen was nogal wat organisatie 
nodig om de aanvoer van verse pannen-
koeken op peil te houden; bakken, warm 
houden, uitserveren, limonade schen-
ken, opruimen en de tafel weer dekken 
voor de volgende lading kinderen. Het 
was dan ook flink aanpoten voor ons die 
woensdag. Gelukkig gaven al die blije 
kindjes een enorme voldoening. Al met 
al was het fijn om als studenten eens 
iets terug te doen voor de buurt. We 
hopen dan ook dat we dit weer op meer 
regelmatige basis kunnen gaan doen. 
 
De KEI-week 
 
10 tot 14 augustus is het centrum een 
chaos. Duizenden eerstejaars studenten 
zullen de stad weer overspoelen en 
overal is het feest. Ook Dionysos doet 
zoals ieder jaar weer gezellig mee en 
heeft dit jaar als thema ‘At the Movies’. 
Iedere KEI-dag wordt een bepaald film-
genre uitgelicht en zullen er activiteiten 
plaatsvinden in dat thema. Het is erg 
leuk om er bij te zijn, ook als je geen 
KEI-loper bent. De activiteiten zijn echt 
de moeite waard en deelname is boven-

 

ASV Dionysos laat van zich horen 
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dien gratis. Zo is er cabaret, workshops 
salsadansen en zwaardvechten, zelf 
kaarsen maken en als klapper van de 
week: zelf vuurspuwen! Bovendien is er 
elke dag wel een piekuur (0,25L bier 
voor 2 kwartjes) en een (warme) snack-
verkoop. Iedere dag kan er ook meege-
geten worden met onze mensa. Een 
driegangen diner voor maximaal 5 euro. 
Ben je student en wil je eens een kijkje 
nemen op onze vereniging, loop dan 
tijdens de KEI-week gerust eens binnen 
of kijk op onze website 
www.asvdionysos.nl voor het gehele 
programma. 
 
Burenborrel  
 
Voor de overige bewoners is er ter com-
pensatie van onze overlast de jaarlijkse 
burenborrel. Deze zal dit jaar op 20 au-
gustus plaatsvinden tussen 16-18u. Alle 
buurtbewoners, jong en oud, zijn dan 
van harte welkom om eens kennis te 
maken met de studenten van onze vere-
niging. 
 
Hiermee wil ik het eerste stukje van de 
studenten in de buurt afsluiten. In de 
komende stukjes zal wat meer ingegaan 
worden op de achtergrond van de vere-
niging, een verslag van de 
KEI-week en een beschrijving van de 
activiteiten die we door het jaar heen 
doen en die bovendien grotendeels ook 
open zijn voor belangstellenden. 

 
Met vriendelijke groet, 

Chris de Bruijn 
Assessor Extern ASV Dionysos 

 

 



38 

 

    



39 

 

  

 
 
 
 
 

Nieuwe Ebbingestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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Je komt Klaas Hofstra  overal tegen. Als postbode,  als organisator van kroegkwissen en dichtersmani-
fetaties of als rijm-hulpsinterklaas. In deze Kop d’r Veur komt hij in drie hoedanigheden voor:  als regis-
seur,  als bestuurslid van de bewonersorganisatie en als dichter.   
Deze proeve van zijn kunnen leek ons erg toepasselijk voor de zomer. Het hing bij een buurtbewoonster 
ingelijst aan de muur,  en zij heeft voor ons deze foto  gemaakt... 
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...  Maar opeens duikt er een andere versie van het gedicht  op. De bewoners van het Middengasthuis 
hebben hem  bij de ingang van hun hofje opgehangen. En dat moesten we natuurlijk ook op de gevoeli-
ge plaat vastleggen.  Ditmaal staat er geen  datum of provocerende opdracht bij.  
Maar het meest opvallende verschil is natuurlijk dat het in onvervalst Gronings is geschreven. Klaas 
komt weliswaar  uit de  Stelingwerven, maar het Gronings gaat hem prima af.  Kijk en vergelijk maar!  
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Haar uiterlijk verraadt haar gesteldheid. 
Soms zit haar kapsel keurig in de krul 
en is ze prachtig opgemaakt, een stra-
lende dame. 
 
 Vandaag belooft echter niet veel goeds. 
Ze beent naar binnen met een warrige 
haardos en een wilde blik in haar ogen. 
Haar wenkbrauwen bijgetekend met 
slordige zwarte strepen. Ze loopt recht 
op mij af en zegt: '' Twee weken gele-
den heb ik mijn jas bij jullie achter de 
kassa gelegd en vergeten weer mee te 
nemen. Nu is ie zeker weg! Nou ik weet 
het goed gemaakt. Ik heb er honderd 
euro voor betaald, dus als ik vijftig euro 
betaal en jullie vijftig euro dan is het 
mooi opgelost.'' 
 
Dan maak ik een fout. Het lukt me niet 
een glimlach te onderdrukken. Ze kijkt 
me met vlammende ogen aan en zegt: 
''Wat ben jij een lelijk mens.'' Ik weet al 
dat haar woordenschat slechts twee 
schuttingwoorden rijk is en wederom 
lukt het me niet een glimlach in te hou-
den. Ze sist me toe: ''Vies mens, ik ga 
de politie bellen.'' 
 
 
 

Ik geef haar mijn telefoon en zeg dat ze 
dat wel mag doen. Ze geeft het toestel 
gelijk terug en zegt:'' Nee, dat moet jij 
doen.'' Als ik weiger wordt ze heel 
kwaad en zegt haar zoon op mij af te 
sturen, die in een woonwagen woont. 
Als ik daar niet van onder de indruk ben 
wordt ze nog bozer en een andere klant 
zegt vriendelijk tegen haar:'' Weet je wat 
jij moet doen? Jij moet naar café de 
Beurs gaan en een lekker borreltje pak-
ken.''  
 
Hierop ontsteekt ze helemaal in woede 
en roept:''Ik ben geen alcoholist.'' Ver-
volgens stiert ze de winkel uit. 
 
 
Ongeveer twee weken later is ze er 
weer, een vriendelijk “goedemorgen” 
komt me tegemoet als ze binnen komt. 
Er is net een nieuwe medewerker be-
gonnen op die dag en die zegt: 
'' Wat heb je er toch vriendelijke klanten 
bij.'' 
 Weer kan ik een glimlach niet onder-
drukken en ik krijg een stralende lach 
van een prachtige dame terug. 
 
      
   Mama M 

 

     Achter de schermen van Mamamini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Dame 

 
Het verhaal over de ingebrachte schedel, dat u in de 
laatste Kop d’r Veur  hebt kunnen lezen, bracht de re-
dactie op het idee voor een nieuwe rubriek: verhalen 
uit Mamamini. 
Lilian bijt het spits af met : 
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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 

 
 
Pascal Nieuwland (voorzitter a.i.) 
Nieuwe Boteringestraat 35……...3119889 
 
 
Klaas Hofstra (penningmeester a.i.), 
Kleine Rozenstraat 22................. 3124029 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
 

bestuur@hortusbuurt.nl 
 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

 
Postbank 3163081 

 
WWW.hortusbuurt.nl 

 

 

Zondag 12 juli v.a. 3 uur 
 Zomerbuurtborrel  
op het Nieuwe Kerkhof 

U bent van harte welkom! 



  


