
  

 

Wijkkrant Hortusbuurt 
Juli /  Augustus  2010 

KOP D’R VEUR 



2 

 

Bij de foto op de omslag: 
 
Noorderhaven 23, het pakhuis 
Albion en de kantoren van 
Kraus Wieringa, jaren dertig  
(zie ook pagina 14 en verder) 

 

Kop  d’r  Veur 
 
juli / augustus  2010 
37e jaargang 
 
tweemaandelijkse uitgave van  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt 

Redactie 
Harmke Eisen (coördinatie)             134558 
Piet Hein Schlebusch(vormgeving)  127773 
Margriet ter Steege                          730655 
 
Vaste medewerkers:  
Diederik van der Meide                  3136169 
Marijn Slijper 
 
Coördinatie bezorging:  
Eduard Giezen                               3141692  
 
Drukwerk: Wm Veenstra 
Oplage: 2500 
E-mail: kdv@hortusbuurt.nl 
Postadres: Kop d’r Veur 
Postbus 1699,  9701 BR Groningen 

 
Vakantie en vriendschap 
 
Vast wel eens gezien; een stel wat een 
tent opzet en ruziet waar de diverse tent-
stokken moeten zitten; of een stel op een 
bootje in een sluis in een sfeer die te snij-
den valt terwijl één van de twee roept dat 
de touwen zo toch veel te strak staan; 
een gezin in een auto die stopt, met een 
moeder die de weg vraagt en een mop-
perende vader die het liever zelf uitzoekt. 
Men zegt wel dat relaties, die tijdens een 
vakantie stand gehouden hebben, een 
veelbelovende toekomst hebben. 
Ik gaf eens de planten water van een 
vriend die met een vriendin op vakantie 
ging. De afspraak was twee weken, maar 
na vier dagen deed hij zelf de deur al 
weer open.  Zijn vakantie was dus com-
pleet mislukt, ze waren nog wel vanuit 
Bretagne gezamenlijk teruggereisd maar 
hadden op het station in Groningen niet 
eens meer afscheid van elkaar genomen 
en waren elk een kant opgegaan. Hij was 
niet eens teleurgesteld zó “echt niks” was 
het geweest. 
Een alternatief kan zijn om buitenlandse 
vrienden op te zoeken mits je die hebt 
natuurlijk. 
Je zegt van te voren dat je niet precies 
weet hoe lang je blijft (plan A), dat je mis-
schien ook nog in de buurt rond wilt kij-
ken en misschien nog gaat kamperen of 
in pensionnetjes overnachten (plan B). 
Je kan zo lang tijd met die vrienden door-
brengen als het leuk is en gebeurt er iets 
waardoor je vindt te moeten opstappen 
dan gaat plan B in werking. Niemand die 
het je kwalijk neemt want je had immers 
al zoiets gezegd? Al die tijd ben je niet 
alleen geweest en toch ben je lekker al-
leen op vakantie. 
 
Aanbevolen door een ervarings-
deskundige 

Harmke Eisen   

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 augustus 2010 
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den. Ria van der Weide en Chris de 
Bruijn zijn ons komen versterken. Ik zal 
ze het gras niet voor de voeten weg-
maaien, want zij zullen zichzelf binnen-
kort voorstellen in de Kop d'r Veur, maar 
in ieder geval hebben we weer een vol-
tallig bestuur. 
Dit neemt overigens niet weg dat wij nog 
altijd zeer geïnteresseerd zijn in mensen 
die actief willen worden in de buurt, bij-
voorbeeld door middel van het organise-
ren van activiteiten of iets dergelijks. In 
dit kader ben ik ook erg blij dat een aan-
tal buurtbewoners op eigen initiatief be-
zig is met het organiseren van een leuke 
activiteit voor 'Burendag' in het kader 
van 'de mobiele tuin' (zie voor meer info: 
www.mobieletuinen.nl ). Dit zou in sep-
tember plaats moeten vinden, dus hope-
lijk hoort u hier in het volgende nummer 
meer over. 
Tenslotte rest mij nog iedereen van har-
te uit te nodigen voor de volgende buurt-
borrel. Deze zal op 11 juli vanaf 16:00 
worden plaatsvinden op het Nieuwe 
Kerkhof aan de zijde van de Nieuwe 
Boteringestraat. De bedoeling is natuur-
lijk dat we kunnen genieten van het 
prachtige zomerweer en de zonneschijn, 
maar mocht het onverhoopt wel erg 
slecht weer zijn, dan wijken we uit naar 
Café de Minnaar. Wij zullen zorgen voor 
een hapje en een drankje, hopelijk zor-
gen jullie voor veel belangstelling en 
gezelligheid. 
 
Hopelijk zie ik velen 
daar, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pascal Nieuwland, 
Voorzitter 

Beste allemaal, 
 
De mussen vallen van het dak van de 
hitte, het zonnetje schijnt en het Neder-
lands elftal doet het (nog) goed! 
Intussen loopt het ook in de buurt prima. 
We kunnen weer terug kijken op een 
geslaagde culinaire zwerftocht, er zijn 
twee nieuwe mensen die mee willen 
helpen in het bestuur van de bewoners-
vereniging en tot slot is de speelplaats 
in het Noorderplantsoen aan het eind 
van de Kijk in 't Jatstraat geheel op-
nieuw ingericht. Overigens hebben wij 
naar aanleiding van het stukje hierover 
nog wel een klacht gehad omdat we 
hierbij niet de bewoners zelf hebben 
betrokken. Dat klopt inderdaad, maar de 
oorzaak daarvan was dat het een en 
ander op bijzonder korte termijn gere-
geld moest worden. Voor een volgende 
keer hopen we dat we, zoals doorgaans 
het geval is, iets meer tijd krijgen in het 
overleg met de gemeente zodat we de 
omwonenden en gebruikers wel kunnen 
betrekken. 
Minder goed nieuws is er overigens voor 
wat betreft de gemeentelijke betrokken-
heid bij de wijk. Op korte termijn werd 
onlangs het geplande bezoek van Bur-
gemeester en Wethouders afgelast, we-
gens Haagse verplichtingen in verband 
met de tweede kamer verkiezingen. He-
laas is de prioriteit van B&W zodanig dat 
het bezoek nu pas in september op-
nieuw kon worden gepland. Natuurlijk 
zullen we de verschillende ingebrachte 
punten dan alsnog meenemen, en in de 
tussentijd horen wij graag of er nog 
nieuwe zaken spelen die wij onder de 
aandacht kunnen brengen. 
Zoals ik al even terloops noemde, zijn er 
twee nieuwe (kandidaat-) bestuursle-

 

Bestuursnieuws 
 



5 

 

 

De formulieren hebben we gelezen, en 
de conclusies waren kort samengevat: 
 
Weer een prima tocht, beetje koud 
weer. 
De nieuwe restaurants (Blabla, House 
of Spice, Eetcafé 73-2) vielen goed in 
de smaak. 
De structuur wordt als goed ervaren. 
maar de tijden kunnen iets ruimer. 
Het merendeel (17 groepen) wil graag 
aan één lange tafel zitten zodat ze 
met  buurtgenoten kunnen spreken. 
(Vandaar ook de grote opkomst na 
afloop? Wij zijn daar erg blij mee.) 
 
Kortom, wat ons betreft volgend jaar op 
woensdag 1 juni de 11e editie. 
  
Klaas Hofstra 

Na een jaar afwezigheid hebben we dit 
jaar weer een Culinaire Zwerftocht geor-
ganiseerd. 
Er deden 10 restaurants mee en welge-
teld 99 meelopers. Opvallend was dat er 
deze keer voornamelijk buurtbewoners 
meededen. 
De opzet was als voorgaande jaren: drie 
gerechten verspreid over drie restau-
rants. Waarbij we dit jaar wel een rede-
lijk strak tijdschema hebben gehanteerd 
en ook het verzoek aan de restaurants 
gedaan hebben de verschillende groep-
jes aan één tafel te zetten. 
We hebben alle groepen 
een evaluatieformulier meegeven, en 
maar liefst 23 van de 33 groepen heb-
ben deze weer ingeleverd. Het was dan 
ook nog nooit zo druk na afloop in De 
Minnaar. 

 

Culinaire Zwerftocht (20)10 
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Toekomstplannen  
met watertoren 
 
In september 2009 hebben we u al uit-
gebreid ingelicht over de nieuwe plan-
nen met de Watertoren aan de Noorder-
binnensingel.  (zie www.hortusbuurt.nl)  
 
Blijkbaar wordt ons blad niet zo goed 
gelezen door de andere media, want het 
nieuws sijpelde pas op 19 juni door bij 
het Nieuwsblad  en op 22 juni bij de Ge-
zinsbode …    

Verkeersmaatregelen rond 
Borgmanschool 
 
De gemeente wil dat het rond de  Borg-
manschool in de Nieuwe Kijk in ’t Jat-
straat  veiliger wordt.  
 
Omdat de school lange tijd verhuisplan-
nen had zijn er in het verleden niet zo-
veel veiligheidsmaatregelen genomen. 
Er zijn wel gekleurde plaatjes en hekjes 
geplaatst waardoor de school herken-
baar is voor automobilisten. Maar het 
verkeer is druk en de auto’s rijden te 
hard. Daarom komen er onder meer een 
rode oversteek met zebrapad en witte 
vlakken op het kruispunt Nieuwe Kijk in 
’t Jatstraat met de Grote Kruisstraat. 
Ook wordt het voetpad over de Kijk in ’t 
Jatbrug verlengd door de bocht rechter 
te maken. 
Geen overbodige maatregelen, temeer 
daar de locatie van de school met in-
gang van het volgende schooljaar wordt 
uitgebreid met een groep 4. 
 
 
 
Vooraankondiging 
 
Op donderdag 9 september wordt het 
Academisch jaar van de faculteit GMW 
(gedrags– en maatschappijwetenschap-
pen) geopend. 
De opening vindt plaats in de Oude Hor-
tus. Hierbij zijn medewerkers en veel 
(nieuwe) studenten aanwezig. 
Het feest wordt opgeluisterd door één of 
meerdere bands. De festiviteiten zijn in 
ieder geval om 22:30 afgelopen. 

 

Gevarieerd nieuws 
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Buurtborrel  zondag 11 juli  
vanaf 16.00 uur op het  

Nieuwe Kerkhof  
(kant Boteringestraat) 

 
Het bestuur zorgt voor een hapje en een 
drankje en voor  mooi zomerweer (of  
café de Minnaar als alternatieve lokatie); 
 

En u zorgt voor de gezellige drukte  

Het bleef nog lang onrustig in de Appelstraat... 
 
Op 24 juni had men in de Kleine Appelstraat een barbecue annex straatfeestje 
georganiseerd.  Henriëtte van Arkel mailde ons deze foto’s.  
 “Je kunt er nog bij zetten dat de “die-hards” tot 4 uur 's ochtends zijn doorge-
gaan.  En dat het heel makkelijk is om hekken te laten brengen door de ge-
meente zodat elke straat dit kan doen.”  
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Honden-   en mensenoverlast 
 
Misschien herinnert u zich dat wij vorig 
jaar een artikel hebben gewijd aan de 
problemen in het Noorderplantsoen en 
het overleg van verschillende buurtorga-
nisaties en gemeente om te kijken welke 
maatregelen er genomen zouden kun-
nen worden om de overlast te verminde-
ren. 
 
Dit jaar heeft de PvdA ook gemerkt dat 
er iets aan de hand is en heeft vragen 
gesteld aan B&W.  Volgens de PvdA 
hoort het Noorderplantsoen overlastvrij 
te zijn: “Geen vuil, geen lawaai en geen 

hondenpoep.” De gemeente heeft de 
volgende "spelregels" bedacht voor  het 
hondenbeleid (zie kader hieronder): 
 
Ik hoop dat er binnenkort ook 
"spelregels" komen voor ménsen die 
overlast veroorzaken. Persoonlijk vind ik 
glas, blik, knoflookbakjes, satéprikkers, 
kroonkurken, peuken en ander rondslin-
gerend vuil erger dan een eerlijk hon-
denpoepje, maar ja, ik ben natuurlijk 
bevooroordeeld. 
Wist u overigens dat het € 30.000,- per 
zomer extra kost om  het Noorderplant-
soen schoon te maken? 
 

 

Noorderplantsoen:   

   spelregels in het kort 
 
aanlijnplicht 
De hond is altijd aangelijnd, behalve op plaatsen waar is aangegeven dat dit niet hoeft. 
opruimplicht 
Er geldt een algehele opruimplicht in de hele gemeente,  behalve op plaatsen waar is aangege-
ven dat dit niet hoeft. 
opruimmiddel 
Bij het uitlaten heeft de baas van de hond een opruimmiddel bij zich. 
hondenverbod 
Speelplaatsen, begraafplaatsen, sport - en trapvelden zijn verboden terrein voor honden. Ook 
een aangelijnde hond mag hier niet komen. 
hondenuitlaatzones en uitrengebieden 
In deze gebieden mogen honden poepen zonder dat dit hoeft te worden opgeruimd. 
Maar de hond mag in deze hondenpoepzones niet los lopen. Dat mag wel in de uitrengebieden. 
wat kost een overtreding? 
Hondenbezitters betalen een boete bij het  overtreden van de spelregels: 
niet aanlijnen van de hond  € 60,00 ;            geen opruimmiddel in bezit  € 60,00 ;  
gepoept, en niet opgeruimd  € 90,00 ;          hond in verboden gebied  € 90,00 

 
Gevarieerd  
nieuws  
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Flora en fauna 
 
Wanneer je in het plantsoen de bijna 
bruidjes met hun vriendinnen gehuld in 
roze gewaden, omringd door grote tros-
sen witte ballonnen ziet en met verba-
zing bekijkt wat de mensen allemaal 
meeslepen naar het plantsoen zou je 
bijna de natuur over het 
hoofd zien.  
 
 

Stadsstrand op Ciboga? 
 
Plannen over een stadsstrand hoorde ik 
van Joke Ehrenstein, stadsdeelbeheer-
der oude wijken.  
Zij vertelde ook dat er plannen zijn om 
op het CIBOGA terrein op het Boterdiep 
een speelweide te maken met een 
zandstrand in de hoop dat dit een aan-
trekkelijker recreatieoord zal worden. 
 
Enquete over  
Noorderplantsoen 
 
Er wordt erg veel gepraat over het Noor-
derplantsoen. Zo hebben acht eerste-
jaars studenten van het Van Hall Laren-
stein Instituut  te Leeuwarden in op-
dracht van ingenieursbureau Oranje-
woud voorbijgangers gevraagd wat zij 
van het Noorderplantsoen vinden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn ver-
werkt en hieruit bleek dat de meest ge-
waardeerde onderdelen van het Noor-
derplantsoen de natuur en de waterpar-
tijen zijn. Daarnaast bleek ook dat veel 
mensen zich minder prettig voelen bij de 
rommel en bij brommers/scooters die 
 door het Noorderplantsoen rijden. Op 
de vraag ‘’Welke suggestie heeft u ter 
verbetering van het Noorderplantsoen?’’ 
werden vele faciliteiten zoals meer 
bankjes, afvalbakken en speelgelegen-
heden genoemd. Ook werd er door veel 
geënquêteerden aangegeven dat het 
hondenbeleid duidelijker aangegeven 
mag worden. Daarnaast werd er geop-
perd om het hondenveld te verplaatsen 
omdat het op dit moment langs het 
speelveld ligt. 

 

onverminderd populair 
 
Gevarieerd  

nieuws  
 

De kastanje bij de Grote Kruisstraat-
wordt gesnoeid (zie volgende pagina) 
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Nijlganzen 
 
De ganzen in de vijver bij de Oranjesin-
gel hebben drie jongen. Zoals u mis-
schien weet is er een actief beleid om er 
voor te zorgen dat de ganzenfamilie zich 
niet te veel uitbreidt. 
Kennelijk wordt dit beleid niet gevolgd 
waar het de nijlganzen betreft. De fami-
lie nijlgans telt nu tien leden en gelet op 
het gedrag van vader nijlgans, die er 
niet voor terugdeinst baby-eendjes te 
vermoorden en moedereend ernstig te 
verwonden, wordt een waar schrikbe-
wind gevreesd. 
Een telefoontje naar de dierenambulan-
ce leert dat men niet ingrijpt maar de 
natuur zijn gang wil laten gaan. 
Nu behoren de nijlganzen tot de zoge-
naamde exoten (niet van oudsher in ons 
land voorkomend ) dus kun je je afvra-
gen hoe natuurlijk deze situatie is. 
En dan denken wij terug aan de zwarte 
zwanen, ook exoten, waarmee wel over-
heidsbemoeienis was. Of zou dit te ma-
ken hebben met de legale status van de 
zwanen?  
 
Schildpad 
 
Op 12 juni heb ik weer naar de die-
renambulance gebeld maar ditmaal over 
iets geheel anders. Ik liep met het hond-
je te wandelen toen ik op een boom in 
de vijver bij de Leliesingel een bierflesje 
op de kop zag staan met daarachter  tot 
mijn stomme verbazing een schilpad. 
Volgens een medewerker van de die-
renambulance zat het dier daar al langer 
en kon het goed overleven. Van om-
standers hoorde ik dat er vaker een 
schilpad in het plantsoen was uitgezet. 

Ik spoedde mij naar huis om mijn foto-
toestel te halen maar toen ik net een 
foto wilde maken kwam de bierfiets van 
café de Toeter voorbij, waarop met veel 
lawaai een kennisquiz gehouden werd. 
Van de ene op de andere seconde was 
de schildpad verdwenen. 
Dit kwam mijn humeur niet ten goede 
maar een paar uur later kreeg ik een 
mailtje van Paul van Hee. Ook hij had 
de schilpad gezien en hem was het wel 
gelukt een paar foto's te maken en hij 
dacht dat het misschien wel leuk was 
voor de Kop d'r Veur. Dat is het zeker. 
Hartstikke bedankt Paul. 

 
Vervolg varia Noorderplantsoen 

De schildpad in het plantsoen. 
 Foto Paul van Hee 
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Standbeeld Ludewé Vink  
onthuld 
Maandag 7 juni onthulde Max vd Berg 
officieel het standbeeld van Ludewé 
Vink. Zij was de oprichtster van het Pie-
ternella Gasthuis. Gasthuisbewoner 
John Boetes heeft het beeld gemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtmuzi-
kanten op 
het plein-
feest van 
29 april j.l.  
Zie ook pa-
gina 12 en 
13 

Kastanje gesnoeid 
 
Tot slot nog een boombericht. Al maan-
den voelde buurtgenoot Peter Wassing 
zich een roepende in het plantsoen. Ve-
le malen had hij de gemeente gewaar-
schuwd dat de kastanjeboom tegenover 
zijn huis vlakbij café Lambik te zwaar in 
het loof zat en dat hij bang was dat er 
tijdens een regenbui takken naar bene-
den zouden komen. 
"Ach, dat zal zo'n vaart niet lopen me-
neer en de boom staat in het plantsoen, 
daar zijn andere regels voor."  
Een paar weken geleden liep het echter 
wel zo'n vaart en toen kon er opeens 
wel gesnoeid worden. 
Gelukkig hebben zich geen persoonlijke 
ongelukken voorgedaan. 
 ongelukken voorgedaan. 
 

Margriet ter Steege 

 
 

 
Gevarieerd nieuws 
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Gevarieerd  
nieuws  
Op donderdag 29 april werd het pleintje 
in de Grote Rozenstraat feestelijk hero-
pend door Jannie Visscher. Tijdens een 
leuk buurtfeest onthulde ze met behulp 
van een aantal kinderen uit de buurt het 
kunstwerk dat Gert Jan Groenendaal 
speciaal voor de speelplek ontworpen 
heeft (zie hieronder).   
 
De opknapbeurt is een cadeautje van de 
gemeente aan onze buurt. Ook de ge-
meente vond bij nader inzien dat ze de 
buurt in het conflict rondom de nieuw-
bouw van de universiteit niet altijd even 
goed behandeld had, en deze geste 
was bedoeld om dat weer een beetje 
goed te maken. 
 
U kunt nog veel meer fraaie foto’s zien 
op  www.hortusbuurt.nl ,  
      onder de rubriek  ‘ nieuws ‘ 

 

Feestelijke opening  
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speelplein Rozenstraat 

 
Opgeknapt speelpleintje, reden voor een feestje!! 
 
HORTUSBUURT- door marijn slijper  
De gemeente heeft het speelpleintje opgeknapt als een soort sorry. Want 
ze wilden de hortustuin slopen om daar een nieuw gebouw neer te zetten 
voor de universiteit want die had meer ruimte nodig. Dat is na veel ge-
praat toch niet gebeurd. Dat het speelpleintje is opgeknapt gaf natuurlijk 
reden voor een feestje op 29 april.  Het was hartstikke leuk, je kon blik-
gooien, zaklopen en er waren lekkere hapjes!  Het speelpleintje ziet er 
nou een stuk leuker uit en er komen dan volgens mij ook meer mensen. 
Er hangt aan de muur nu ook een mooi kunstwerk. 
 
Hoofdredacteur Rozenweekblad Marijn Slijper 
Redactie Rozenweekblad: Grote Rozenstraat 88b. 9712 TK Groningen. 
Tel 050-3136832 
mail marijnslijper@gmail.com  
 

Van onze nieuwe (en 
jongste) correspon-
dent ontvingen we de 
volgende bijdrage: 

Na het feest is een  
kinderspijkerjasje blijven liggen. 
Het kan opgehaald worden bij 
Hanneke de Hoog. telefoon: : 
5790658 

 
Gevarieerd  

nieuws  
 

mailto:marijnslijper@gmail.com�
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Foto RHG Groninger Archieven,  
circa 1938. fotograaf onbekend 

(Nr  1785-15743) 
 

Bij de voorpagina: 
Noorderhaven 23  
en omliggende  

bebouwing 
 
Van rechts naar links: rijksmonument 
Noorderhaven 23, waar Bertus Tonckes 
woonde op de 1e verdieping; het inmid-
dels verdwenen kantoor van Kraus en 
Wieringa op nummer 25; nummer 27: 
pakhuis Albion, tegenwoordig apparte-
menten; nauwelijks te zien is nummer 
29 waarvan de gevel verbouwd is – 
waarschijnlijk door Kraus en Wieringa; 
vervolgens nummer 31 van de hand van 
architect H.J. van Wissen (inderdaad de 
vader van de onlangs overleden Driek) 
uit 1938, gebouwd als garage met bo-

venwoningen en ogenschijnlijk naadloos 
aansluitend op nummer 33 van een an-
der architectenbureau, van Wijk en 
Broos uit 1936 (oorspronkelijk een bak-
kerij). De foto dateert dus uit een eerde-
re tijd dan die van het verhaal op de pa-
gina hiernaast. 
Let nog even op de boot met zakken 
graan, die ook op de wal liggen en on-
getwijfeld ook op de vrachtwagen en de 
wagen met het paard. En waarschijnlijk 
ook in de bakkerskar! 
 

Noorderhaven in de winter (afb Anton Rengers) 
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 Toen Diederik van der Meide hoorde 
dat zijn schoonvader Han Wassenaar 
ooit woonde aan de Noorderhaven en 
daar met zijn vriend Bertus Tonckens 
avonturen beleefde, zag Diederik een 
nieuw onderwerp voor een artikeltje 
in de Kop d’r Veur. 
 
Han Wassenaar  &  
Bertus Tonckens 
 
Han Wassenaar is geboren in 1935. Zijn 
vader had aan de Noorderhaven 31 een on-
derneming met een kleine werkplaats, de 
Noorder Stores. Dit was een bedrijf in 
scheepsbenodigdheden, touw, katrollen, 
dekzeilen etc. In 1948 ging het gezin boven 
de zaak wonen. Noorder Stores verhuisde 
later naar een groter pand aan de Noorderha-
ven 63 vlak bij het plantsoen. Na opheffing 
van de Noorder Stores kwam er eerst een 
Chinees en later een Balkanees Restaurant.  
Toen Han daar kwam wonen woonde Bertus 
Tonckens al een paar jaar op Noorderhaven 
23a. Dat is de bovenwoning van een 

pand uit 1726 dat onderdeel uitmaakt van 
het Pieternella Gasthuis aan de Leliestraat 
direct daarachter.  
In de benedenwoning, nr. 23,  woonde de 
heer Beck, beheerder van het gasthuis.  
Het pand Noorderhaven23/23a dat tussen de 
twee voormalige graanpakhuizen Engeland 
en Albion ligt is een rijksmonument. 
 
Bertus Tonckens is in 1934 geboren als 
telg van een eeuwenoude Drentse fami-
lie. Hij groeide op in Westervelde, bij 
Norg op het familielandgoed. 
 Zijn vader, burgemeester van Norg, 
was al jong overleden aan tbc. 
De oorlog had een grote impact op de 
familie. Hun huis werd gevorderd door 
de Duitsers die hier de zogenaamde 
Bloedgroep Norg vestigden. Toen Ber-
tus zijn moeder zelf moest onderduiken 
wegens hulp aan onderduikers deed zij 
dat in de stad Groningen, waar zij na de 
oorlog met haar zoon en dochter ging 
wonen op de bovenverdieping van 
Noorderhaven 23.  

 

Een boerenjongen in de grote stad 

De twee oude vrienden in 
2010:  
met bril Bertus Tonckens 
en zonder bril Han Was-
senaar 
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Bertus moest erg wennen aan de nieu-
we omstandigheden. Hij was een boe-
renjongen van nauwelijks twaalf jaar 
toen hij in Groningen kwam wonen. Hij 
had wel klompen en zondagse schoe-
nen, maar geen gewone schoenen. Al 
na een paar dagen stond de politie op 
de stoep omdat Bertus in de vijver van 
het Noorderplantsoen aan het vissen 
was, wat uiteraard niet de bedoeling 
was. Voor Bertus was dat echter nor-
maal.  Bertus ging naar school in de 
Jacobijnerstraat en vervolgens voor de 
7e klas naar de school aan de Nieuwe 
Boteringestraat (waar nu Parckwaerts 
staat) en daarna naar de HBS in de 
Nieuwe Sint Jansstraat, het Heymans-
college.  
Daarna ging Bertus naar de Hogere 
Landbouwschool die toen nog gevestigd 
was in het Van Hallinstituut, bij het stati-
on (tegenwoordig staat daar het pand 
van de KPN). De moeder van Bertus 
was werkzaam als lerares aan de 
School voor Maatschappelijk Werk (later 
Asca of Sociale Academie) in de W.A. 
Scholtenstraat en later in de Grote Lelie-
straat. 
  
Han en Bertus werden vrienden en be-
leefden hun avonturen in de buurt van 
de Noorderhaven waar uiterlijk niet zo-

veel veranderd is (de pakhuizen zijn 
verbouwd en een kantoortje tussen Albi-
on en nummer 23 is verdwenen) maar 
wat sfeer betreft zoveel te meer. 
De activiteit die rond de pakhuizen 
gonsde is er niet meer. Geen schepen, 
geen elevator en vooral: geen stof en 
ook geen ratten meer. 
De haven zelf lag niet zo vol als tegen-
woordig. Weliswaar waren er met kerst 
veel schepen -je kon zelfs naar de over-
kant lopen- maar door het jaar heen la-
gen er alleen schepen die geladen of 
gelost werden. En er stonden ook altijd 
vrachtauto's voor het huis te laden en te 
lossen. 
 
Lopende en vliegende ratten 
in de jaren vijftig 
 
 Bertus en Han waren beiden bezig met 
dieren. Bijvoorbeeld met de vele ratten 
die van het ene pakhuis naar het andere 
liepen over een kabel die tussen beide 
pakhuizen gespannen was. 
 Bertus probeerde ze vanuit het raam 
van de woonkamer met een stok van de 
kabel af te slaan. Hij gebruikte er ook 
wel eens een buks voor. Ze vingen ook 
duiven en bouwden zelfs een duivenhok 
in de tuin van het Gasthuis.  

 
Herinneringen ophalen 

bij het Albioncomplex 
 
 
 
 
 
 
 
(vervolg van pag 15) 
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Mijnheer Beck, een lange, stille en on-
verzettelijke man in dienst van het be-
stuur van het Gasthuis aan de Lelie-
straat gaf Bertus toestemming om dat 
hok daar te bouwen. 
Het vangen van de duiven ging als 
volgt: ze legden een touw met een lus 
op de grond, strooiden er graan rondom, 
maakten het touw vast met een klem in 
de bodem en wachtten af. Als er een 
duif binnen de lus kwam trokken ze aan 
het touw en hadden beet. De eerste 
keer lukte het niet omdat ze toen nog 
niet bedacht hadden dat de duif met 
touw en al de lucht in zou gaan. 
De jongens moesten wel oppassen want 
niet iedereen waardeerde hun capriolen. 
Zo probeerden ze vaak in de pakhuizen 
te komen via de nauwe raampjes in de 
muren. Hier heeft een man ‘De Schele’ 
die oppasser was van de pakhuizen en 
in dienst van Graanhandelaar Kraus en 
Wieringa, Han en Bertus nooit kun-
nen  betrappen op hun 'insluip 'tochten 
in de pakhuizen.  
Bertus en Han zaten soms zelfs op het 
allerhoogste dak van het pakhuis om 
duiven te vangen. Zo vingen ze eens 
verwilderde postduiven uit Denemarken 
die geringd waren. En onder de Ebbin-
gebrug pakten ze duiven die zich daar-
de brug verstopt hadden omdat die brug 
laag genoeg was om er bij te kunnen.  
Bertus viel een keer tussen wal en schip 
bij het vangen van de duiven. Hij werd 
gered door de schilder Johan Dijkstra 
die vlakbij de Ebbingebrug op een 
woonboot woonde (bij het tankstation). 
Bertus herinnerde zich tijdens het ge-
sprek ook het pakhuis in de Zoutstraat 
waar eveneens graan lag opgeslagen 
en de drukkerij ( de Noord-Nederlandse 
Clichefabriek) die daarachter lag. 
Ook toen al zat hengelsportwinkel Frits 
Kuiper aan de Noorderhaven. Bertus en 

Han kwamen daar wel eens. Zo ook een 
dag dat een krokodil die normaal in de 
etalage in een terrarium zat, daaruit ont-
snapte. Het zal geen verbazing wekken 
dat de klanten in de winkel met zijn allen 
naar de achterzijde van de winkel 
vluchtten. 
 
Bertus en Han in 2010 
  
Bertus nu? Hij woont inmiddels al weer 
tientallen jaren in Norg, Westervelde. 
Eerst als boer (landbouw en veeteelt) op 
de familieboerderij met landerijen. Na 
zijn pensionering woont hij in een mooi 
huis in Westervelde en is nog steeds 
bezig met zijn grote liefhebberijen zoals 
pluimvee, bijen, gewone en exotische 
planten, noem het allemaal 
maar op. 
Hij was als jonge jongen al een buiten-
mens en zo stond hij met hengel en al te 
vissen in de vijver van het plantsoen 
midden in de stad Groningen. 
En nu is hij nog steeds datzelfde buiten-
mens. 
 
En Han? Na de middelbare school is hij 
biologie gaan studeren en heeft eerst  
aan de universiteit onderzoek gedaan 
naar de structuur van hersenen. 
De laatste jaren bestudeert hij de kop-
peling tussen hersenen, gedrag, geheu-
gen en bewustzijn.  
 
Het was een aardige ontmoeting met 
beide mannen op die zondag in maart 
2010. 
 

Diederik van der Meide 
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 Naast de parkeergarages aan het 
Boterdiep en de Ossenmarkt kent 
onze buurt nog enkele autostallingen.  
Diederik van der Meide deed onder-
zoek naar een vrij onbekende garage, 
namelijk de oude Century garage aan 
de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 57. 
 
Tot twintig jaar geleden zat aan de Nieu-
we Kijk in ’t Jatstraat een Volkswagen 
garage van de Firma Century.  
 
 

De garage is gebouwd in 1932 door ar-
chitect Jager, in opdracht van H. ten 
Wolde en Lucas Koster. Het achterter-
rein werd aangekocht van J.K. van 
Leeuwen, de koffiebrander aan de Nieu-
we Boteringestraat 50. Aan de noord-
kant van het pand, dat kenmerken heeft 
van de architectuur van de Amsterdam-
se School met mooie baksteenelemen-
ten, bevond zich voor het einde van de 
negentiende eeuw het terrein van de 
Schouwburg. 
 

 
Vergane glorie 

De oude Century garage aan de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 

 
Wij vroegen bij de huidige Century gara-
ge aan de Paterswoldse weg of ze nog 
oude foto’s hadden en we kregen per 
omgaande een mailtje met foto uit + 
1953 toegestuurd:  
“ 
Ontzettend leuk om te horen dat u 
aandacht wil geven aan ons originele 
pand in de Kijk in 't Jatstraat.  Hierbij 
stuur ik u dan ook graag een foto van 
ons allereerste pand. Wellicht leuk 
om te weten is dat de naam Century 
is ontstaan doordat dit pand een op-
slag had voor 100 auto's.  
Mocht u vragen hebben hoor ik dat 
uiteraard graag van u.  
 
Met vriendelijke groet,    
 Hans Kremer 
Verkoopleider Volkswagen  
“ 
 
Let ook eens op de benzinepomp. Die  
is begin jaren tachtig helaas verdwenen. 
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In 1933 woonde de directeur van het 
bedrijf de heer B.L. Schoonveld in 
een van de erbij behorende boven-
woningen (in 1940 een opvolger, de 
heer F. Westrup). Later woonden er 
monteurs. In 1979 maakten enkele 
omwonenden bezwaar tegen de hin-
derwetvergunning die toen nog voor 
dit soort bedrijven afgegeven moest 
worden. 
 
Verhuizing 
 
Garage Century vertrok al vroeg in 
de jaren zestig naar de Paterswold-
seweg. De verhuurafdeling bleef nog 
lang zitten aan de Nieuwe Kijk in ’t 
Jatstraat. 
Het terrein werd verkocht aan de ge-
meente Groningen. Veel meer dan een 
blauwe deur is er van buiten niet te zien. 
Van  binnen is er veel ruimte. Het pand 
is circa 40 meter diep, aan de voorzijde 
nog geen acht meter breed, maar aan 
de achterzijde ook ongeveer 40 meter 
breed. 
 
Bodemverontreiniging en  
asbest  
 
Een buurtgenoot maakte mij attent op 
deze garage en ik besloot mijn licht op 
te steken bij de gemeente. 
Parkeerbeheer kon mij eigenlijk niet veel 
vertellen. De garage heeft geen prioriteit 
en valt eigenlijk een beetje buiten de 
normale buurtstallingen. 

 
Er zijn nog wel 21 plaatsen verhuurd 
aan verschillende mensen in de buurt, 
en die betalen circa € 25,- per maand. 
Dat dit relatief weinig is heeft zo zijn re-
denen: er is sprake van achterstallig 
onderhoud en het terrein is verontrei-
nigd. 
 
Er is enerzijds sprake van bodemveront-
reiniging omdat in de garage indertijd 
veel olie is weggelekt.  
Dat is niet zo'n ernstig probleem dat er 
iets aan gedaan zou moeten worden. 
De verwachting is dat de olie mettertijd 
zal verteren en er is geen gevaar voor 
de volksgezondheid. Anderzijds bevat 
het pand ook asbest en dat is problema-
tischer.  
 

 

De auto’s zien er fraai uit.. Dat kun je  
helaas niet zeggen van de garage zelf 
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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.   

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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Toekomstplannen 
 
De gemeente is bezig om te inventarise-
ren wat er gedaan kan worden om dat 
probleem op te lossen. Waarschijnlijk 
wordt er dit jaar nog een plan gemaakt 
om het asbest te verwijderen en een 
nieuw dak te maken zodat de garage 
weer volledig in gebruik genomen kan 
worden. 
Die ontwikkeling van het pand is een 
verantwoordelijkheid van het grondbe-
drijf van de gemeente.  
 
Volgens de gemeentelijke tarieven zal 
een buurtstalling ongeveer 70 euro op 
jaarbasis gaan kosten. Nu is dat nog 40 
euro per maand (bijvoorbeeld bij de 
buurtstalling aan de Hardewikerstraat). 
Laten we hopen dat er in 2011 dan echt 
een start wordt gemaakt met het op-
knappen van deze garage want dat 
scheelt weer wat blik in onze straten. 
We houden u op de hoogte van de ont-
wikkelingen. 
 

Diederik van der  Meide 
 
Reacties via d.vandermeide@hetnet.nl 
Of 3136169 
 
 
Nog even dit: 
Ik heb twee reacties gekregen op mijn 
artikel over de laatste oorlogsdagen in 
de buurt. Ik hoop hier een volgende keer 
op te reageren. 

 

Het dak zit vol met gaten. Her en der heeft men een 
zeiltje gespannen. De muren zijn overal begroeid. De 

planten krijgen volop zon en regenwater.    

mailto:d.vandermeide@hetnet.nl�
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Uit in de buurt 
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Uit 
in de 
buurt  
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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  
• 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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cursus en desgewenst helpen bij het 
kiezen van apparatuur en/of aansluiting.  
 
Het betreft hier een actie van het Natio-
naal Ouderenfonds. De Ebbingepoort  
wil hier aan meewerken, zowel voor de 
eigen bewoners als ouderen uit de om-
liggende wijken. 
 
In de komende maanden gebeurt er 
echter nog veel meer bij De Ebbinge-
poort. Regelmatig worden er leuke acti-
viteiten georganiseerd waar ook u als 
wijkbewoner naar toe kunt gaan. Voor 
sommige activiteiten wordt een kleine 
bijdrage gevraagd.  
 
 
Onderstaand treft u een  opsomming 
aan voor de maand juli: 
 
Maandags: hersengymnastiek en 
sjoelen 
Dinsdags: sjoelen, rummikub, hand-
werken en klaverjassen 
 
Vrijdag 2 juli  kegelen 
Donderdag 8 juli zingen 
Vrijdag 9 juli  vakantiequiz 
Donderdag 15 juli bakken 
Vrijdag 16 juli multispeelbaan 
Donderdag 22 juli zomerquiz 
Vrijdag 23 juli jeu de boules 
Donderdag 29 juli kegelen 
Vrijdag 30 juli bingo: bijdrage € 1,- 
 
We wensen u een fijne, warme en actie-
ve zomer toe! 

Tineke van Gelder 
 

Op dinsdag 17 augustus komt van 10.00 
tot 16.00 uur de ComputerPlusBus naar 
Woon- en Zorgcentrum De Ebbinge-
poort, Noorderbinnensingel 2. 
 
Deze bus wordt ingezet om ouderen 
kennis te laten maken met computers 
en internet. Het doel is om te laten zien 
dat computers niet “eng” zijn en men 
zelf kan kiezen welke elementen leuk of 
belangrijk zijn. 
 
Vrijwilligers van KPN zullen de bezoe-
kers welkom heten en iets vertellen (en 
laten zien) over de vele leuke kanten 
van computeren. Ze kunnen advies ge-
ven over het eventueel volgen van een 

 
De Ebbingepoort aan het woord 

ComputerPlusBus bezoekt de Ebbingepoort 
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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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Festival  
van de Geest 
 
Eind mei werd in de Nieuwe 
Kerk het festival van de geest gehou-
den op initiatief van Evert Jan Veld-
man, dominee van de Nieuwe Kerk. 
Buurtbewoonster Hanneke de Hoog 
was aanwezig bij verschillende on-
derdelen en schreef op ons verzoek 
de volgende impressie: 
 
Toen in de 17-de eeuw de Hortusbuurt zo goed 
als klaar was, werd de Nieuwe Kerk  als eerste 
Protestantse kerk in Groningen gebouwd. Als 
middelpunt in onze wijk. Dát merken we nog 
dagelijks. Als fietser moet je linksom of rechtsom, 
want dat gebouw staat in de weg. Als voetganger 
kun je een van de paden over het kerkhof volgen, 
maar die lopen dood op dichte deuren. 
Daar wilden de ' kerk', de vereniging van vrien-
den van de Nieuwe Kerk, én buurtbewoners wat 
aan doen. 
 
Na maanden voorbereiding en netwerken gingen 
de deuren open.  
Het zonlicht kwam binnen, en ja, tóch wel: op 
Pinksterzondag de mensen ....voor de eerste 
lezing van psycholoog Douwe Draaisma , die 
daarvoor speciaal die ochtend uit Rome terug 
was komen vliegen!  [en  ja, hij doceert in dat 
nieuwe gebouw in de Oude Hortus]  
De lezing ging over onze eerste herinneringen; 
85% daarvan is negatief en dat komt omdat we 
geschapen zijn om te overléven ! 
Bij je vader achterop de fiets langs de bloeiende 
koolzaadvelden...wordt niet opgeslagen in het 
kinderhoofdje want niet gevaarlijk. Maar dat voet-
je tussen de spaken wordt nooit meer vergeten. 
Leren we van. 
En zo waren er zoveel mensen die gratis en voor 
niets ons lieten genieten van ' hemelse' muziek 
[ Project 67], de wijsheid van een clown of een 
dichtersavond. 

Anna Boer gaf tekenles, Otto Teppema zong 
levensliederen en telkens waren er stille momen-
ten. 
Maar bovenal was het een ONTMOETING ! 
Met oude kennissen, met nieuwe mensen, gezel-
lig met een glas wijn erbij, zoals de kerk vroeger 
ook een plaats was voor meer dan alleen ere-
diensten. 
Of zoals Leontes Henriquez, een van de jonge 
dichters van het Wessel Gansfort college het 
zong aan de piano : 
  
"Het idee van mij 
dat je lacht en naar me kijkt. 
Het idee van mij 
dat je blijft. 
Het idee van mij 
dat ik hoop dat ik ook verder zal gaan 
ik samen met jou. " 
  
Ik Denk dat Evert Jan Veldman dat bedoelde 
toen hij zei te hopen dat de 'Ruimte' in de Nieuwe 
Kerk weer gebruikt gaat worden om elkaars taal 
te verstaan. 
Er kan/mag van alles in gebeuren. 
Lezingen, muziek... 
Maar voorlopig zijn de deuren van de kerk iedere 
zaterdagmiddag open . 
Als je geluk hebt vertelt er iemand over de bo-
men die in 1850 geplant zijn. Of speelt de orga-
nist een stuk van Bach. 
Is de Nieuwe Kerk weer het Hart van de Hortus-
buurt, in plaats van een sta-in-de-weg. 
 

 Hanneke de Hoog 
  

 

 

buurtbewoners  
genieten van de 

brunch tijdens  
het festival 
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Josien is geboren en getogen in Utrecht 
maar woont al vanaf eind zeventiger 
jaren in Groningen. Vanaf 1987 woont 
ze in de Hortusbuurt. 
Wie in de buurt van haar huis woont zal 
regelmatig kinderen met een viool op de 
rug langs zien komen op weg naar of 
van Josien. 
Ze koos er voor het gesprek plaats te 
laten vinden in “de mooiste kamer van 
het huis”. Na een warm welkom door 
zowel Josien (koffie) als hond Ollie 
(kwispel en knuffel) installeerden we ons 
daar bij het raam en bij avondlicht. 
 
Suzuki 
 
Tijdens haar studie aan het conservato-
rium is ze al les gaan geven, in eerste 
instantie aan studenten. 
Les aan kinderen geeft ze volgens de 
Suzuki methode, die ze in Engeland 
geleerd heeft. 
Deze methode gaat er van uit dat ieder 
kind kan leren musiceren zoals het spre-
ken, lezen en schrijven leert: spelender-
wijs, met veel nadoen en uitproberen, 

en met iemand die het corrigeert. De 
kinderen leren dus op het gehoor te 
spelen. 
Het is daarom van groot belang dat een 
kind al vroeg met muziek in aanraking 
komt. Er wordt zelfs gezegd dat een 
kind makkelijker met een muziekinstru-
ment omgaat als het dat instrument in 
de baarmoeder al heeft gehoord. 
 
De leeftijd van Josien haar pupillen vari-
eert van drie jaar tot de studentenleeftijd 
als ze vaak naar elders vertrekken. 
Er wordt twee keer per week les gege-
ven. Eén keer privéles en één keer in 
een orkest met een groep. Er zijn drie 
groepen namelijk de beginners( de aller-
kleinsten); de redelijk gevorderden, 
(basisschoolleerlingen) en de vergevor-
derden (de middelbare schoolleerlin-
gen). 
Die eigen leerlingen vormen het zoge-
heten juniororkest. 
Er worden ook wel optredens gedaan. 
Zo is er wel in de Lutherse kerk ge-
speeld, in Almere hebben ze opgetre-
den en er is zelfs een optreden geweest 

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
 
Deel 12 
In onze buurt zijn veel mensen 
die een bedrijfje hebben wat zo 
voor het oog niet zichtbaar is. In 
deze rubriek stellen we een aantal 
aan u voor en u zult merken hoe 
verrassend ze zijn. 
 
Aan de Werfstraat nummer 9-9a 
woont Josien le Coultre, die 
hier al 22 jaar vioolles geeft aan 
voornamelijk kinderen. 
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voor Prins Willem in Arnhem! 
Ook hebben ze wel op festivals opgetre-
den en er zijn zelfs prijzen gewonnen. 
Op de vraag of er bekende namen zijn 
die ooit van haar les gehad hebben ant-
woordt Josien met het bladeren in de 
Oosterpoorttheatergids. “Kijk, Simone 
Lamsma, die heeft van mij les gehad en 
ze staat hier drie keer in. Of ik daar trots 
op ben? 
Nou, eerder opgelucht dat ze krijgt wat 
ze wil. Ze heeft er dan ook heel veel 
voor over gehad.” 
 
“In Nederland wordt er niet op scholen 
muziekles gegeven om talent te ontwik-
kelen. Terwijl het zo stimulerend kan 
werken als je talent bij elkaar brengt. 
Wij hebben dat op een gegeven mo-
ment wel gedaan en zo is het Haydn 
jeugdstrijkorkest ontstaan.” 
Josien heeft ook ooit Pabo gedaan daar 
had ze profijt van toen ze op de Gronin-
ger Schoolvereniging een Haydn onder-

wijsproject in gang heeft gezet. Goede 
leerlingen mogen dan ’s ochtends de 
klas uit om zich bezig te houden met 
ritme, zingen en gehoortraining. De kin-
deren moeten wel auditie doen want het 
is bedoeld voor kinderen die aanleg 
hebben maar daarnaast ook ontwikkel-
baar zijn. 
Dan is er nog het Haydn Muziek Festival 
wat jaarlijks wordt georganiseerd in de 
Oosterpoort. 
Uit voorrondes worden acht finalisten 
gekozen die uiteindelijk, vaak voor het 
eerst, voor een publiek in de Ooster-
poort spelen. Bovendien worden ze door 
een professionele jury beoordeeld die 
ook nog aanwijzingen geeft om nog 
meer plezier in het musiceren te krijgen. 
De deelnemers zijn kinderen tot en met 
12 jaar. 
 
Josien vindt het prettig om met kinderen 
te werken omdat “die nog zo positief in 
het leven staan”. 
Van haar leerlingen zijn er altijd kinde-
ren die naar het conservatorium gaan 
en er zitten ook al mensen in een or-
kest. 
Het belangrijkst vindt Josien dat ze lek-
ker in hun vel zitten en gelukkig zijn met 
hun muziek. 
“Ik heb ze zo’n twaalf jaar. Ik sta als het 
ware aan de zijlijn en groei met hun 
mee”. 
Volgens haar moet je harder werken als 
je talent hebt. Vergelijk het maar met 
een pyramide. Hoe hoger de top hoe 
breder de basis moet zijn. Je moet dus 
eveneens over doorzettingsvermogen 
beschikken. 
De vraag of ze een voorkeur heeft in de 
verschillende soorten muziek waarbij de 
viool wordt gebruikt vindt 
ze leuk en zet haar even 
aan het denken. 
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Klassieke muziek en volksmuziek heeft 
wel haar voorkeur, maar jazz kan ze ook 
wel waarderen. Hoewel, een hele avond 
moderne jazz hoeft ook weer niet… 
 
Nooit te oud om te leren 
“O ja, ik heb ook nog onderzoek ge-
daan. Er was sprake van drie groepen; 
een groep tot acht jaar; jong volwasse-
nen en een groep van 55plussers. 
De eerste groep kon iets leren in een 
half uur, de tweede deed er een uur 
over en de derde groep anderhalf uur. 
De laatste groep bleek echter een veel 
betere studiestrategie te hebben en uit-
eindelijk was het resultaat van de groe-
pen dan ook nagenoeg gelijk. 
Een instrument leren spelen is ook goed 
voor de hersens. Josien weet van ie-
mand met beginnende Alzheimer die 
van het spelen op de viool weer hele-
maal rustig werd. “Dat is ook zo mooi 
van musiceren. Je instrument neem je 
altijd mee en je blijft het altijd doen.” 
Helaas en gelukkig heb ik weinig ver-
loop. En het “helaas” slaat dan op het 
feit dat er daardoor ook niet veel plaat-
sen vrijkomen”. 
 
Wilskracht 
Op de vraag of kinderen “moeten” of 
“willen” weet Josien twee anekdotes. 

Een meisje van vier die thuis had ge-
zegd: ”En nu heb ik nog steeds geen 
viool”; duidelijk iemand die het zeg maar 
in haar bloed had zitten en een verhaal 
over een vader die een eigenwijs kindje 
van drie naar haar toebracht met de 
woorden:” Ja, ze móet niet hoor ze wil 
zelf.” Het meisje was zelf al op een hoge 
kruk gaan zitten en Josien had meteen 
maar een testje gedaan door twee dicht 
bij elkaar liggende tonen te laten horen. 
Kinderen zeggen daarbij vaak wel ver-
schil te horen maar niet welk verschil. 
Dit peutertje echter zei: ”Ja hoor, die 
eerste toon was net een héél klein 
beetje hoger dan de tweede”, waardoor 
Josien meteen wist dat ze in ieder geval 
een uitstekend gehoor had. Meisje 
kreeg les en mocht altijd even blijven 
kijken bij de volgende pupil maar ging 
iedere keer weer krijsend weg omdat ze 
zo graag wilde blijven. 
Josien opeens:”Uit het huis is al veel 
tevoorschijn gekomen”. 
 
Wat ze nog wel even kwijt wil is dat ze 
veel samen doet met haar man. Hij is 
pianist en hij speelt bijvoorbeeld mee in 
de jongste groep. 
Bovendien is hij directeur van het Haydn 
Muziek Festival en is hij oprichter van 
het Haydn Instituut. 
Misschien is het uit bescheidenheid dat 
Josien het zelf niet noemde, maar op 
internet ontdekte ik dat hij hiervoor een 
lintje heeft gekregen! 
 
Als u nu kinderen in de buurt met en 
viool ziet weet u van de hoed en de 
rand! 
 

Harmke Eisen 

 
Haydn Jeugdorkest in Zweden (2008) 
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Een kennismaking. 
 
In het noorden nog nauwelijks bekend, 
in het westen al veel meer en in het bui-
tenland is het heel gewoon. We hebben 
het over colonhydrotherapie oftewel een 
hoge darmspoeling, datgene waar Rita 
haar beroep in heeft. 
 
Zelf had zij van kinds af aan buikpijn en 
uiteindelijk bleek zij het prikkelbare darm 
syndroom te hebben. Pas na jaren is zij 
voor een darmspoeling naar Hoorn ge-
weest en het resultaat was verbluffend. 
“Had ik dat maar twintig jaar eerder ge-
daan. De mensen konden het gewoon 
aan me zien. Ik was levendiger, vrolij-
ker, zag er veel gezonder uit en de buik-
pijn was weg!” 
Het positieve gevoel wat de behandelin-
gen haar brachten wilde ze graag over-
brengen en ze besloot er haar werk van 
te maken. Na enige jaren opleiding en 
werkervaring is haar eigen praktijk aan 
de Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat per 1 maart 
geopend. Zelf woont ze in de Hoornse 
Meer (maar zou graag in de Hortusbuurt 
wonen!) 
Tijdens de kennismaking spat het en-
thousiasme van haar af. “Het is niet al-
leen goed voor buikklachten maar het 
werkt ook bij diverse andere klachten. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan eczeem 
en psoriasis, weinig energie, ziekten 
aan luchtwegen, reuma, rugpijn, depres-
sie om maar een paar te noemen. Co-
lonhydrotherapie is zeer motiverend om 

aan een gezonde levensstijl te beginnen 
maar ook om die vol te houden.” Het is 
allemaal te lezen in een makkelijk lees-
bare folder. 
Indien van toepassing geeft ze ook voe-
dingstips. Rita heeft al een aantal vaste 
cliënten; als mensen eenmaal geweest 
zijn komen ze ook terug. En er is nog 
nooit iemand geweest die het niks vond. 
Voor één behandeling moet je zo’n an-
derhalf uur uittrekken. De eigenlijke be-
handeling duurt 45 minuten. En niet on-
belangrijk: een aanvullende verzekering 
dekt de kosten. 
De groei moet nog komen, voorlopig 
werkt ze daarom eerst ook nog in haar 
andere baan. 
 
Wat Rita nog graag even kwijt wil: “Het 
moet beslist niet gezien worden als iets 
alternatiefs. Je kan het eerder op één rij 
zetten met bijvoorbeeld maseur en 
schoonheidsspecialiste; het terrein van 
wellness dus en preventief werken aan 
je gezondheid” 
Bij het naar buiten gaan kreeg ik een 
flesje  bronwater en een zakje Thaise 
thee mee. “Voor je moeite”. Het stond 
voor mij symbool voor de prettige en 
open sfeer zoals die er in de ruimte en 
tijdens het gesprek heersten. 
Wie meer wil weten is van harte welkom 
om eens langs te komen. 
 
Op maandag en donderdag overdag is 
Rita aanwezig, de rest gaat op afspraak. 
Website: www.totaldetox.nl 
Email: info@totaldetox.nl 
Tel.nr.: 050-3114000 
 

Harmke Eisen 

 
  Nieuw aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 19: 
 TotalDetox van Rita Ruibing 

http://www.totaldetox.nl/�
mailto:info@totaldetox.nl�
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Een nieuwe zomer is weer aange-
broken en ook bij Dionysos werd 
het tijd voor wat nieuws. Nadat 
Chris de Bruijn en zijn mede-
senatoren een jaar lang de scep-
ter hebben gezwaaid over de ver-
eniging, is het sinds 1 mei de 
beurt aan Senaat Van Ziel. En ik 
ben de nieuwe assessor extern! 

   

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

       

Laat ik me gelijk even voorstellen: mijn 
naam is Fieke de Vreede, ik ben 20 jaar 
en studeer Engelse Taal en Cultuur aan 
de RuG. Ik woon niet zoals Chris in de 
Hortusbuurt, maar in de Schilderswijk 
hier in de stad. Gelukkig is dat niet al te 
ver van onze sociëteit! Sinds de KEI-
week van 2008 ben ik lid bij Dionysos 
en ik heb al meegewerkt aan het organi-
seren van de KEIweek in 2009 en het 
maken van de jaarlijkse Almanak. Maar 
dat is natuurlijk een peulenschil vergele-
ken met een bestuursjaar… De komen-
de tijd ben ik niet alleen verantwoordelijk 
voor de promotie en publiciteit van onze 
vereniging, maar ook voor alle contac-
ten met buitenaf: dus met andere vere-
nigingen, de gemeente én natuurlijk on-
ze buurtgenoten. 
 
Graag wil ik jullie daarom wat vertellen 
over de activiteiten die wij als vereniging 
deze zomer op het programma hebben 
staan. Om te beginnen met het Midzo-
merfeest. Dit is het laatste grote feest 
voor de zomer, waar we op grandioze 
wijze het verenigingsjaar gaan afsluiten. 
Na het Midzomerfeest treedt de 
“zomerregeling” in. Dit houdt in dat Dio-
nysos, samen met de verenigingen 
Bernlef, Cleopatra en Fleks vier weken 
de deuren voor elkaar open hebben 
staan. Dit is niet alleen omdat het in de 
zomer meestal een stuk rustiger is bij de 
verenigingen, maar ook om weer eens 
nieuwe gezichten te zien en andere 
mensen te leren kennen. Daarna begint 
bij ons de “Klusweek”. Tijdens deze 
week wordt het hele pand opgeknapt: 
dingen die kapot zijn worden gemaakt; 

  

Studentenvereniging Dionysos laat 
van zich horen  
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als er een nieuw verfje nodig is, gaat er 
een kwast over heen; de vloeren wor-
den opnieuw in de was gezet… er is 
altijd genoeg te doen! Dit natuurlijk alle-
maal om ons voor te bereiden op de 
misschien wel belangrijkste week van 
het jaar: de KEIweek. 
 
Niet alleen in de binnenstad zal het één 
groot feest zijn, ook bij Dionysos gaan 
we er een mooie week van maken en 
zullen we proberen zoveel mogelijk 
nieuwe leden te verwelkomen. Dit jaar 
hebben wij als thema “Damn the Deca-
des” en per dag zal er een decennium 
uit de vorige eeuw centraal staan. We 
beginnen op maandag met de 20’s, op 
dinsdag zijn de 50’s aan de beurt, op 
woensdag de 60’s, op donderdag de 
80’s en op vrijdag sluiten we af met de 
90’s. Ben je nieuwsgierig, kom dan ze-
ker langs, want er is veel te zien en te 
doen! De hele week is vol gepland met 
allerlei leuke activiteiten en deze KEI-
week komen er maar liefst drie verschil-
lende bands bij ons optreden. Voor 
meer informatie kun je een kijkje nemen 
op onze website: www.asvdionysos.nl. 
 

   

 

Na de KEIweek wordt er opnieuw op het 
pand geklust en dan begint het nieuwe 
verenigingsjaar alweer. En natuurlijk 
zullen we ook dit jaar weer een Buren-
borrel voor de buurt organiseren, om de 
buurt te bedanken voor hun geduld en 
tolerantie (want tijdens de KEIweek be-
staat er een kans dat wij voor de nodige 
overlast zorgen, hoewel wij natuurlijk 
proberen dit zoveel mogelijk te voorko-
men) en om de goede contacten binnen 
de buurt te behouden. Over de datum 
volgt te zijner tijd meer informatie. Jullie 
zijn in ieder geval van harte welkom! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fieke de Vreede 
Assessor Extern der ASV Dionysos 

 

http://www.asvdionysos.nl/�
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Nieuwe Ebbingestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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Het is zaterdag. Nederland speelt tegen 
Japan. Het is praktisch uitgestorven bij 
Mamamini. Er zijn die dag maar twee 
kassamedewerkers. Ze hebben zich 
bescheiden in het oranje gestoken. De 
één in een oranje shirt, de ander met 
Holland sjaal en een oranje knuffel-
beestje, gevonden in de winkel, met 
handige magneetpootjes, die zich mak-
kelijk aan het de zak van haar jasje la-
ten klemmen. Er is wel een TV in de 
kantine, maar het is onhandig om 
steeds heen en weer te lopen, daarom 
hebben de medewerkers één van de te 
verkopen televisies in de winkel zo ge-
draaid dat ze net een glimp van de wed-
strijd kunnen opvangen. 
De klanten die er zijn, staan af en toe 
stil bij de TV om de wedstrijd van com-
mentaar te voorzien. Er zijn weinig klan-
ten, de sfeer is gemoedelijk. 
 
Een moeder winkelt met haar zoontje. 
Ze komt afrekenen en ook het jochie 
heeft iets gevonden. Eenzelfde knuffel-
tje als de medewerker draagt, maar dan 
in het groen. De medewerker merkt op 
dat ze dezelfde aan haar jasje heeft 
hangen. Moeder en zoontje gaan naar 
buiten. Na een hele tijd komt de jongen 
terug in de winkel en vraagt heel verle-
gen aan de medewerker of het oranje 
knuffeltje misschien ook te koop is. Aan 
zijn vraagstelling is te merken dat hij 
een nee als antwoord verwacht. De me-
dewerker aarzelt en ach, vooruit, waar-
om ook niet. Ze vraagt of het ook voor 

de voetbal is, maar nee, hij spaart ze en 
een oranje heeft hij nog niet. Het knuf-
felbeestje kost 15 cent en de jongen 
betaald 30 cent, maar wisselgeld wil hij 
niet. 
 
Dan gaan ze samen naar buiten, een blij 
knulletje met een oranje knuffeltje. 
Niet alles wat oranje is blijkt voetbal te 
zijn. 
 

Lilian 

Achter de schermen 
van Mamamini 

 

Natuurlijk voetbal en toch ook geen voetbal! 
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“ik neem aan dat jullie het gedicht van de kleindochter van  
Hanneke de Hoog op het raam aan de Noorderbinnensingel  al 
ontdekt hebben? 
Wel zou ik de dichteres voor willen stellen om de twee na laatste 
regel aan te vullen met       ‘te gek’ 
om zo het rijm en dus het rondeel te voltooien”  
                         (aldus Klaas Hofstra, bestuurslid en dichter)   
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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 
 
Ria van der Weide 
 
Chris de Bruijn 
Nieuwe Ebbingestraat 
06-33844478 
 

Zondag 11 juli 
Buurtborrel !! 

(zie pag 7) 

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
bestuur@hortusbuurt.nl 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

Gironr. 3163081 

 

hortusbuurt.nl 

 

 



  


