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Wo. 12 mei : Culinaire Zwerftocht !
(Zie middenpagina’s)

Lentekriebels

Kop d’r Veur

De boel bot weer uit en de bezems worden weer ter hand genomen.
Vroeger was een grote schoonmaak
noodzakelijk. Je had meer motten, meer
ongedierte en dat alles door nauwelijks
of geen isolatie.
De ventilatie was echter vaak meer dan
je wenste, met vocht in je huis en “het
weer” in je goed als gevolg.
Vandaag de dag zijn de huizen beter
geïsoleerd, is kleding van ander materiaal gemaakt en zijn de dagelijkse
schoonmaakmiddelen in kwaliteit verbeterd.
Toch vinden velen nog dat er een grote
schoonmaak dan wel opruiming moet
plaatsvinden.
Toegegeven, de ruimte om je heen opruimen betekent ook vaak een opruiming in je hoofd.
Persoonlijk heb ik echter een bloedhekel
aan opmerkingen als: ”Zou je dit niet
weg doen en dat kan toch wel weg en
wat doe je daar in godsnaam nog mee”.
Dat bepaalt tenslotte een ieder voor
zichzelf.
In dat kader geef ik het volgende waargebeurde verhaal.
Een tiener wou haar moeder een nieuwe suikerschep geven voor in de suikerbus. Zo’n echte, een kleinere uitgave
van de vroegere kruideniersschep, zal ik
maar zeggen. In de suikerbus zat namelijk een oude plastic schep, steel er af
en een grote scheur er in.
“Kijk moeder, nou kan dat oude ding
eindelijk weg”.
Moeder antwoordde:”Och, die had ik
nog van je broertje gekregen.”
Broertje was jaren daarvoor overleden.
Voor de bemoeials.
Om over na te denken.
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Doe mee met de
Culinaire Zwerftocht
op woensdag 12 mei
Zie bladzijde 18 - 19
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Gevarieerd bestuursnieuws
Jaarvergadering

Vernieuwing speeltuintje Kijk
in ‘t Jat

Sinds de vorige Kop d’r Veur hebben we
de jaarvergadering gehouden. Het was
een gezellige middag in de Brasserie in
het Paleis. Inhoudelijk hebben we met
name gesproken over de mogelijkheden
om iets meer met website van de buurt
te kunnen doen, en deze discussie hebben we daarna in een bijeenkomst met
de redactie van Kop d’r Veur voortgezet.
Hier is een aantal goede ideeën uit
voortgekomen waar we de komende tijd
aan gaan werken. Verder was de jamsessie erg leuk, dank aan iedereen die
heeft meegewerkt en meegedaan!

Verder hebben we overleg gehad met
betrekking tot het speeltuintje aan het
einde van de Kijk in ’t Jatstraat. Deze
zal worden vernieuwd, maar hierover
meer verderop.

Culinaire tocht 12 mei
Tenslotte zijn we de afgelopen tijd bezig
geweest met het organiseren van de 10e
culinaire zwerftocht. Deze zal plaatsvinden op woensdag 12 mei. Alle informatie over het hoe en waarom kunt u vinden op de middenpagina van dit blad.
De restaurants doen weer enthousiast
mee, wij hopen dat dit voor de deelnemers ook geldt, dus heel graag tot dan!

Collegebezoek uitgesteld
Afgelopen maand stond het collegebezoek gepland, maar helaas had een
aantal wethouders andere verplichtingen zodat we dit op een later tijdstip met
het nieuwe college moeten plannen. Het
streven is om dit in ieder geval voor de
zomervakantie te doen. Ik wil in ieder
geval iedereen bedanken die een reactie heeft gegeven, alle aandachtspunten
staan genoteerd en zullen aan de orde
komen wanneer het bezoek plaatsvindt.
In de tussentijd horen wij het natuurlijk
graag wanneer u nog ander punten onder de aandacht wilt brengen; zoals altijd kan dit via ons mailadres:

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Pascal Nieuwland,
Voorzitter

bestuur@hortusbuurt.nl
of u kunt ons bellen (zie colofon).
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Speeltuin Noorderplantsoen
Sinds jaar en dag zijn er in het plantsoen 2 speeltuinen, één met rode touwpyramides en een andere,
voor kleinere kinderen verderop bij de Boteringestraat. Dat laatste speeltuintje, waar nu een schommel en een glijbaan staan, gaat aangepakt worden!
Er komen: een nieuwe glijbaan/schommel/
klautercombi, een instapduizel, duikelrekjes en een
wipwap.
Commentaar van mijn kinderen van 3 en 5: wat een
mooie glijbaan! Lekker draaien! Commentaar van papa: Oh jee, een wipwap... dat wordt weer tot vervelens toe op en neer buigen (Toe papa, nog een keer!)
En, oh ja: er komt kunstgras op de vloer. Dat ken ik
uit Spanje, ziet er mooi uit en valt lekker zacht!
Martin van de Wardt-Olde Riekerink

5

De instapduizel!

Gevarieerd nieuws
Hierbij het verslag van
de jongste journalist
van de Rozenstraat die
elke week een eigen
krant maakt genaamd
het Rozenweekblad.
Op mijn verzoek heb ik
zijn verslag van de Lentekriebels gekregen
voor de Kop d'r Veur.
Ria v.d. Weide

Lentekriebels!
GRONINGEN- door Marijn Slijper (10 jaar).
Bewapend met bezems en knijpers gingen ze de straat op. De
jaarlijkse actie Lentekriebels houdt in dat buurtbewoners de
straat eens een beurt geven. Woensdag 7 april gebeurde dit allemaal in de Groten Rozenstraat in Groningen. Ze hebben de
straat een flinke beurt gegeven. En gooi nou geen papiertjes op
de grond. En laat je hond nou alsjeblieft op een poepveldje poepen.
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De verdwenen lepelaar
In verband met een restauratie is dit
beeld tijdelijk weggehaald,dus geen zorgen , lieve mevrouw die mij vorige week
belde,het is niet gestolen.
Margriet ter Steege

eilandje in de vijver van het Noorderplantsoen, vlakbij de Kerklaan. Het
beeld werd in 2005 herplaatst naar een
groter eiland vlakbij de Moesstraat.

De Lepelaar van Jan van Baren
Op een eiland in de vijver van het Noorderplantsoen kijkt de gestileerde lepelaar uit over het water. Jan van Baren
maakte de bronzen vogel al in 1977. In
2000 kreeg De lepelaar een plek op een

bron: Beeldenbeheer CBK

Festival van de Geest in de Nieuwe Kerk
als u een kleine bijdrage aan de brunch zou willen leveren in de vorm van eten drinken, eigengemaakte hapjes.
U kunt U opgeven voor deze gezellige buurtbrunch (aantal personen en of U iets meeneemt)
via volgend e-mail adres: c.oosterveld@ziggo.nl

In de week van 23 tot en met 30
mei organiseert de Nieuwe
Kerk het Festival van de Geest.
Een 7-daags festival vol met
kunst,cultuur muziek, poëzie, interview en debat, maaltijd en ontmoetingen dat gehouden wordt in en
rondom de Nieuwe Kerk. Er is een
uitgebreid programma dat u kunt vinden op www.festivalvandegeest.nl en
op onze eigen website
www.hortusbuurt.nl

Vrijwilligers gezocht
Het Festival kan niet gehouden worden zonder
de hulp van vrijwilligers
Voor werkzaamheden op verschillende dagen en
verschillende tijden ( tussen 09.00 en 23.00 uur)
is de organisatie dan ook op zoek naar mensen
die willen helpen om deze week tot een succes
te maken.

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. De gehele week zijn er verschillende drankjes te verkrijgen voor slechts € 1,-

Wilt U meehelpen met bijvoorbeeld koffie schenken, toezicht houden, podium opbouwen, opruimen, taxi rijden of een maaltijd bereiden, meldt U
dan aan bij:
Tjitske Rutgers , Tel: 06-29331769, of
e-mail: tjrutgersboer@gmail.com

Buurtbrunch 29 mei
Op zaterdag 29 mei is er om 11.00 een buurtbrunch voor alle inwoners van de Hortusbuurt en
omgeving en wordt gehouden in de tuin van de
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1. De organisatie
zorgt voor een basisbrunch maar stelt het op prijs

Margriet ter Steege
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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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Gevarieerd nieuws

Beste Wouter,
Begin dit jaar hebben we een aantal onderzoeken
uitgevoerd om de overlast in het Noorderplantsoen
te verminderen. Vorig jaar zijn als proef een toiletunit en extra afvalbakken geplaatst in het plantsoen. Daarnaast zijn extra rondes voor het legen
van de afvalbakken uitgevoerd
op dagen dat het druk is in het plantsoen. Deze
acties worden dit jaar voortgezet. In de buurt van
restaurant 'Jantje zag eens pruimen hangen' en
het speelveld worden twee toiletten (per locatie)
geplaatst. Er worden een soort dixie toiletten geplaatst.

Onthulling borstbeeld Ludowé
Vink.
In 11870 besloot Ludewé Vink, weduwe
van Antoni Janson, tot stichting van het
Pieternella gasthuis. Dit ter nagedachtenis aan haar overleden drie echtgenoten
en twee kinderen, een zoon genaamd
Pieter en een dochter genaamd Pieternella. Dit verklaart de naam van het
gasthuis.
In 1871 kocht Ludewé Vink een terrein
aan de Grote Leliestraat met o.a. een
huis, een stal en een grote tuin. Twee
jaar later liet ze de gebouwen slopen en
gaf opdracht tot de bouw van 21 kleine
woningen. In 1877 overleed Ludewé
Vink, enkele maanden daarna was de
stichting van het gasthuis officieel een
feit.
Nu, 133 jaar later en wel op maandag 7
juni om 17.00, wordt deze genereuze
dame geëerd op locatie door de onthulling van haar borstbeeld.
Het beeld is gemaakt door John Boetes,
zelf inwoner van het gasthuis.

Belangrijk is dat dit een tijdelijke actie is en dat er
voor de lange termijn gezocht wordt naar een permanente voorziening. De tijdelijke toiletten worden
binnenkort in het Noorderplantsoen geplaatst. Het
zijn geen hele mooie voorzieningen maar het zorgt
er wel voor dat de overlast afneemt en dat de bosjes minder als toilet worden gebruikt. Ook komen
de extra bakken die vorig jaar geplaatst zijn terug
en worden extra rondes voor het legen van de
bakken uitgevoerd op dagen dat erg druk in het
plantsoen is.
Verder wordt er op mooie dagen door stadwachten
en politie gesurveilleerd en geverbaliseerd ondersteund door Boa's (= bijzondere opsporingsambtenaren / red) om overlast te verminderen.

Harmke Eisen

Zou jij de parkcommissie hierover willen informeren?
Met vriendelijke groet,
Brenda Boerema
(Adviseur Ingenieursbureau Oranjewoud)
En zo kwam het er van dat Wijkteamcoördinator Wouter zijn collega Ton de
parkcommissie liet informeren en de
brief zijn weg vond naar de Kop d’r
Veur
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Reacties van lezers
Slooproute
Al langere tijd wordt de Nieuwe Boteringestraat geteisterd door nachtelijk vandalisme.
Vandaag, het is Goede Vrijdag, vond ik
het straatnaambord, dubbelgevouwen,
op de stoep.
Binnen twee maanden verloor ik twee
autospiegels, een ruitenwisser en,
schrik niet, twee autoruiten. Mijn verzekering gaat nu moeilijk doen!
Fietsen worden omgegooid, en als dat
niet genoeg is, volkomen vernield. Vorige week vond ik twee splinternieuwe
Gazellefietsen, weliswaar nog aan een
rek gekoppeld, geheel dubbelgevouwen
op straat.
Het is mij nog niet gelukt om daders te
betrappen. Toch ben ik ervan overtuigd
dat dit onheil wordt veroorzaakt door
zogenaamd `uitgaanspubliek`, dat
s´nachts huiswaarts keert en een
`Slooproute´ maakt van haar dronkemanstocht.
Lang leve de onbeperkte openingstijden
van cafés in onze stad!
Als bewoner van de Nieuwe Boteringestraat, notabene naast de Rechtbank,
ben ik, en met mij mijn buren, het gesloop meer dan zat!
Ik heb inmiddels contact gehad met het
politiebureau Korreweg, en men zou mij
benaderen maar ik heb nog niets gehoord.
In Kop d’r Veur van Maart - April staat
vermeld dat er een vacature zou zijn
voor de wijkagent. Dit wordt door het
Bureau Korreweg tegengesproken, er
zou wel iemand zijn, ik heb geen naam.

Voorstel:
Individuele actie helpt niet.
Samen staan we sterk en het lijkt me
verstandig om zoveel mogelijk klachten
te verzamelen om zo een vuist te kunnen maken naar de Gemeente. Misschien kan er cameratoezicht komen of
vaker worden gepatrouilleerd.
Herkent U het probleem van vandalisme
in onze buurt, mail dan Uw klachten met
zoveel mogelijk details naar
vandertuyn@ziggo.nl
Ik, of enkelen met mij samen, kunnen
dan onze actie tegen vandalisme sterker
maken.
H.M.v.d.Tuyn
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Als je je, als oudere noodgedwongen op de gladde straten waagt, valt het op dat er toch veel
winkeliers het niet nodig vinden hun klanten te
verwelkomen met een sneeuwvrij, schoongeveegd stoepje. Wel willen verdienen, maar niet
even vriendelijk zijn, jammer! Zelf kan ik niet
vegen, maar daar schaam ik me voor, als ik de
buurvrouw (ruim 80) wel zie vegen. Opeens denk
ik dan, nu wonen we in een stad vol jonge mensen, studenten, kunnen die niet even de handen
uit de mouwen steken. In de ‘Kop d’r Veur’ stond
een artikeltje van Chris de Bruijn , met de vraag
of de studenten hier in de buurt iets konden doen
als actie. Ik heb hem het idee aan de hand gedaan om te gaan sneeuwruimen. En was blij
verrast toen hij al dezelfde avond met een veger
voor de deur stond. Alles bij elkaar kwam er niet
zo heel veel van terecht (tentamens en zo) ,
maar de wil was er en dat is toch hartstikke leuk.
Hierbij dus, jongens, hartelijk dank voor jullie
inspanning en sympathieke gebaar.

Onderstaande ingezonden brief kwam
niet iets te laat voor de vorige krant (red)

Dank aan studenten
Voorlopig hebben we het wel even gehad met de
sneeuw. Hoop ik, het is nu half Maart en de ervaring leert dat er in April ook nog best dikke
sneeuwvlokken kunnen vallen. Maar m.i. is het
nu wel mooi geweest. Het is een prachtig gezicht
als de eerste sneeuw gevallen is. Als het dan ook
nog vriest, blijft het mooi liggen en vieze straten
blijven ons dan even bespaard. Voor heel kleine
kinderen en oude mensen loopt het wat moeilijker, maar ook dat is nog wel even te doen.
Maar als de sneeuw maanden lang blijft liggen
wordt het een ander verhaal. En natuurlijk voor
de mensen die gebruik moeten maken van een
rolstoel of rollator. Dan ben je genoodzaakt om
binnen te blijven, soms, zoals deze winter, wekenlang.

Rommy Akkerman-v.d.Schaaf.
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De vlag in top
Ter ere van 65 jaar bevrijding hing op 16
april de vlag van de stad Groningen te
wapperen bij de familie Kloos aan de
Noorderbinnensingel.
Titus Kloos maakte ons attent op twee
andere uitgaven over de bevrijding van
onze stad,namelijk : Bevrijding van Groningen16 april 1945 door Berend de
Boer --speciale uitgave van 60 jaar bevrijding 5 mei 2005-- en MAPLE LEAF
UP,de Canadese opmars in NoordNederland 1945, geschreven door wijlen
zijn buurman M.H. Huizinga.
Dit boek is in 1980 verschenen bij Uitgeverij Niemeijer Groningen.

Theo Hoekstra
Voor OOGTV maakte Beno Hofman voor zijn programma Beno's
stad een boeiende reportage over
Theo Hoekstra , stad Groninger
muzikant vóór, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. Dit programma werd op 15 april 2010
uitgezonden.
Als u dit programma gemist heeft
of nog een keer wilt zien en u kunt
beschikken over een computer
met internetverbinding gaat u als
volgt te werk: U gaat naar
www.oogtv.nl , u klikt op Uitzending gemist? , u klikt vervolgens
op Beno's stad en dan op Theo
Hoekstra.
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Bij de voorpagina:

De bevrijding
van Groningen
Al heel snel na het einde van de
oorlog, in juli 1945, verscheen bij
Van Gorcum in Assen een boekje
geschreven door Mr. W.K.J.J.
van Ommen Kloeke,vanuit de
behoefte verklaringen van ooggetuigen op te schrijven nu de
herinneringen nog vers in het
geheugen lagen.

Foto Folkers, collectie RHC
Groninger Archieven (1785-30956)
acht uur werden er nog enkele soldaten
uit de kelder van de oude stadswal gehaald.

Diederik van der Meide las het boekje
en maakte de volgende aantekeningen over de gebeurtenissen in onze
buurt.
De stad Groningen werd bevrijd vanuit
het zuiden (via de Paterswoldseweg);
dat begon op vrijdag 13 april. Op 13 en
14 april werd er gevochten in het zuiden
van de stad. Pas op zondag 15 april
werden de Canadezen voor het eerst in
onze wijk gezien; het eerst via het Noorderplantsoen: Om half zes werd een
gedeelte van het Noorderplantsoen bevrijd.

Inmiddels waren andere Canadezen via
de noordzijde het Noorderplantsoen
ingegaan bij de Moesstraat. De school
op de hoek van de Boteringesingel was
de laatste uitvalsbasis van waaruit geschoten werd door de Duitsers. Een
week later werden nog enkele soldaten
die spoorloos verdwenen leken gevonden onder de muziekkoepel in het Noorderplantsoen. Ze hadden zichzelf verraden doordat er sigarettenrook uit de
koepel opsteeg.

De Duitsers hadden zich verborgen in
het plantsoen (met mitrailleurs) in het
zuidelijke gedeelte tussen het Reitdiep
en de Kerklaan. Voor de vijvers lagen
loopgraven. De Duitsers weigerden zich
over te geven. Om half vijf verschenen
drie gepantserde vlammenwerpers daar
waar nu het basketballaantje is. “Gegil
en gekerm weerklonk, struiken vlogen in
brand, het geheele heuvelterrein leek
een zee van vuur en vlam”. Daarop
volgde overgave van de Duitsers. Om

Via de Grote Leliestraat gingen de bevrijders naar de Noorderhaven, waarin
sinds vrijdag al zes schepen tot zinken
waren gebracht door de Duitsers. Een
schip, de Gruno, lag nog gedeeltelijk
boven water. De Canadezen richtten op
dit schip een mitrailleursnest in, waarmee ze controle kregen over de Kijk in’t
Jat- en de Boteringebrug. Dat was belangrijk
omdat de Duitsers deze
bruggen nu niet meer
13

konden opblazen. Om elf uur in de
avond waren de Canadezen op het
Guyotplein, onderweg zaten nog overal
Duitsers. Ook vanaf twee andere richtingen waren de Canadezen opgetrokken:
via de Grote Kruisstraat en de Nieuwe
Boteringestraat naar het Nieuwe Kerkhof, waar in het toenmalige gebouw van
de Raad van de Arbeid (tegenwoordig
Pay Logic) nog Duitsers zaten en via de
Moesstraat in dezelfde richting. Het lukte de Canadezen om tot aan de Ossenmarkt op te trekken.
In de Nieuwe Ebbingestraat op de hoek
van de Violenstraat was een zogenaamde carrier van de Canadezen gestrand
door kogels van een zogenaamde Duitse Flak, die in de Oude Ebbingestraat
bij de Hofstraat stond. Dit bracht de opmars tot staan voor die zondagavond.

Maandag 16 april
Om zeven uur reed een Canadese
Shermantank naar de hoek ViolenstraatNieuwe Ebbingestraat om door de Nieuwe Ebbingestraat heen de Duitse Flak
die nog in de Oude Ebbingestraat stond
onschadelijk te maken. “Na een enkel
schot door de Nieuwe Ebbingestraat
werd de positie van de Flak onhoudbaar
en moest deze worden versleept naar
de Eerste Drift, van waaruit ze een' zijdelingsch' vuur kon afgeven op de Ebbingebrug en op de Ossenmarkt”.
Enkele Canadese sluipschutters gingen
door de Nieuwe Ebbingestraat en via
tuinen en huizen van het Nieuwe Kerkhof en de Marktstraat en via de Nieuwe

De brand op hoek Boteringestraat / Ossenmarkt
Collectie Groninger Archieven, nr 1785-10830
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De vernietigde 2 c.m. Flak op
de Spilsluizen Z..Z. bij de Eerste Drift (foto DR. H.P. Coster)

Boteringestraat op weg naar de Flak om
deze onschadelijk te maken. Dat lukte
weliswaar, maar de Flak, die met
lichtspoormunitie schoot, was er wel de
oorzaak van dat het westelijke hoekpand aan de nieuwe Ebbingestraat ernstige brandschade opliep en de oostelijke hoek helemaal afbrandde. Rond dezelfde tijd schoot die Flak ook in de andere richting naar de Ossenmarkt en
raakte daar het oostelijke hoekhuis van
de Ossenmarkt op de hoek met de
Nieuwe Boteringestraat. In dat pand
was de BOAZ-bank gevestigd die helemaal uitbrandde; gelukkig bleef het statige pand aan de Ossenmarkt 4 gespaard.
Intussen waren enkele sluipschutters in
het gebouw van de CJMV getrokken
(tegenwoordig het Heerenhuis) die de
bedieners van de Flak neerschoten met
een mitrailleur. Om half elf hadden alle
Duitsers in dit gebied zich overgegeven.
De rust keerde weer in de buurt, maar
het duurde die dag nog tot circa half
twaalf voordat de Duitse commandant,
die zich bij het provinciehuis bevond,
zich overgaf. Dat was overigens ook
meteen het einde van de gevechten in
de stad.

hoeken wel enkele uren geduurd hebben. Op de foto brandt het pand van
Geertsema, een ijzerhandel, nog volop.
Ook zie je op de foto een schuilkelder,
waarvan je mag hopen dat niemand
daar in de vroege ochtend uren in heeft
gezeten.
Vergelijk de foto nog maar eens met die
van het vorige nummer van de Kop d’r
Veur.
Na de bevrijding werd het pand van
Veeger gelukkig gerestaureerd. Weliswaar werden er wat aanpassingen gedaan, zo kreeg de gevel een nieuwe
inleiding in de Nieuwe Ebbingestraat.
Van het pand van Geertsema bleef vrijwel niets over. Er werd nieuw gebouwd,
niet alleen de hoek maar ook een deel
van het naastgelegen pand. Ongeveer
de helft bleef intact ( het tegenwoordige
café De Toeter). De andere helft werd
vernieuwd (1949) in opdracht van garagehouder Bierman. In dit pand bevindt
zich tegenwoordig boekhandel Riemer &
Walinga.

Reacties graag naar
d.vandermeide@hetnet of de redactie of
bel 3136169
Diederik van der Meide

Ik neem aan dat de branden op de drie
15

Uit eten in de buurt
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Woensdag 12 mei :
Na een jaar pauze organiseren we dit jaar
weer een Culinaire Zwerftocht (de 10e reeds)
in de buurt, op woensdag 12 mei, wederom
op de woensdag voor Hemelvaartsdag.
De Culinaire Zwerftocht is een rondgang
langs verschillende restaurants in de buurt.
De deelnemers gaan in groepjes (van maximaal 4) bij drie restaurants respectievelijk
een voor-, hoofd- en nagerecht eten. De betreffende restaurants worden door loting aangewezen. Op die manier is de zwerftocht een
leuke manier om verschillende restaurants in
de buurt te leren kennen.
De zwerftocht loopt volgens een van tevoren
vastgesteld schema. Het is de bedoeling dat
er in het restaurant een grote tafel wordt ingericht voor de verschillende groepen, zodat
de deelnemers gezamenlijk de maaltijd kunnen nuttigen.

Het schema is als volgt:
17:00

18:00

18:15
19:00
19:15
20:15
20:30
21:30

19:00
19:15
20:15
20:30
21:15
22:30

kaarten afhalen bij Café
De Minnaar v.d. Rozenstraat
Voorgerecht
lopen
Hoofdgerecht
lopen
Nagerecht
Borrel in De Minnaar, gelegenheid
om het evaluatieformulier in te
leveren
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Culinaire Zwerftocht nr 10
Deelname kost 20 Euro (5 voor/10 hoofd/5
na). Houders van een Stadjerspas, 65+Pas
of Studentenkaart krijgen 10% korting.
Deelnemers betalen bij afhalen van de kaarten. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Opgave via bestuur@hortusbuurt.nl
onder opgaaf van naam, aantal deelnemers
en eventuele vegetariërs.
Het is eventueel ook nog mogelijk om op je
12 mei in De Minnaar aan te melden.
Hopelijk tot de 12e mei,
Bewonersorganisatie Hortusbuurt

De volgende restaurants doen in elk geval mee:
Blabla
De Stalhouderij
De Zevende Hemel
House of Spice
Eetcafé 73-2
Lee Garden
Golden Palace
Macedonië
Rigoletto
Fortuna

– Nwe. Boteringestraat 9
tel 3132088
– Nwe. Kerkhof 8
tel 3600075
– Zuiderkerkstraat 7
tel 3145141
– Turfsingel 18
tel 3111726
– Boterdiep 73tel 3135221
– Nwe. Ebbingestraat 48
tel 3120624
– Niwe. Ebbingestraat 74
tel 3132429
– Nwe. Ebbingestraat 101
tel 3134009
– Nw e.Ebbingestraat 113
tel 3148110
– Kl .Kruisstraat 17
tel 3141949
19

Eetcafé De Groene Weyde
Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch
Nieuwe Ebbingestraat 149
Groningen
Tel. (050) – 573 04 24
www.degroeneweyde.nl
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Ebbingekwartier timmert aardig aan de weg
In de Groninger Gezinsbode van 4
maart stond een artikel waar ik helemaal niets van begreep. Het ging erover dat de stad een digitaal koepeltheater krijgt in het 'Infoversum' in
het Ebbingekwartier. De RuG en het
sterrenkundige Kapteyn Instituut
hebben zich hiertoe verenigd in het
Target consortium. Het artikel stond
bol van wetenschappelijke termen en
ik denk dat de gemiddelde Gezinsbodelezer, en daar reken ik mezelf maar
even onder, het eind van het stukje
niet gehaald heeft.
Toch was dit stukje aanleiding om
iets meer op te zoeken over het Ebbingekwartier, want dat ligt tenslotte
deels in onze buurt.

Nog een culinair evenement op 9 mei
Op zondag 09 mei (van 13.00 tot
17.00 uur) is er in het Paleis een culinaire zondag, met o.a. open ateliers,
wijnproeverij van Hein Post, exposities en meer ..

Winkelstraatmanagement
Tot slot krijgt het Ebbingekwartier winkelstraatmanagement. Daarbij gaat een
winkelstraatmanager samen met vastgoedeigenaren en ondernemers aan de
slag om het investeringsklimaat en de
leefbaarheid in het gebied te verbeteren.
Het gaat om een proef van twee jaar.
Het winkelstraatmanagement wordt mede gefinancierd door het ministerie van
Economische Zaken.

Website
Je ontkomt er bijna niet aan, de meeste
informatie is te vinden op het internet.
De website www.ebbingekwartier.nl
biedt een heleboel informatie en is mijns
inziens erg leuk om te bekijken.

Margriet ter Steege

Cantatedienst in de
Nieuwe Kerk (9 mei)

Projecten
Er wordt gewerkt aan verschillende projecten
Dit voorjaar start het Open Lab Ebbinge (OLE). Voor een periode van
vijf jaar krijgen tijdelijke paviljoens,
maar ook ateliers en werkplaatsen, horeca, een stadsstrand en een evenemententerrein een plek op het braakliggende terrein in het Ebbingekwartier.
In het Fablab krijgen mensen de kans
om met high tech-apparatuur hun ideeen te realiseren. Daarvoor kunnen ze
bijvoorbeeld een lasersnijder en een 3dprinter gebruiken.

Op zondag 9 mei worden in de maandelijkse cantatedienst in de Nieuwe Kerk
twee motetten gezongen. Het eerste is
van J.Brahms en het tweede is van
J.S.Bach. De motetten worden uitgevoerd door het kamerkoor Dualis o.l.v.
Geert-Jan van Beijeren. De predikant is
ds. Evert Jan Veldman en het orgel
wordt bespeeld door Jelte Hulzebos. De
toegang is gratis en bij de uitgang is er

een collecte.
Aanvang 17.00 uur
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17 - 21 mei: Ebbingepoort
organiseert wandelvierdaagse
De activiteitenbegeleiding van Woonen zorgcentrum De Ebbingepoort organiseert een wandelvierdaagse voor haar
bewoners. Dit jaarlijkse evenement
wordt met enthousiasme ontvangen en
de bewoners genieten van een hele
week wandelen.
Elke morgen is er Meer Bewegen voor
Ouderen van 10.30-11.15 uur in de recreatiezaal.

boden. Aan het einde van de wandelvierdaagse worden de bewoners met
muziek binnengehaald en ontvangt men
een certificaat.

De wandelvierdaagse start op maandag
17 mei t/m vrijdag 21 mei vanaf 14.30
tot 15.30 uur.

Tineke van Gelder,
Zorgmanager De Ebbingepoort

U als wijkbewoner kunt ook meewandelen en natuurlijk kunt u zich ook opgeven als vrijwilliger voor bewoners die
rolstoelafhankelijk zijn.

Op woensdag nemen we een rustdag.
We wandelen volgens een bepaalde
route, met onderweg een stempelpost
waar men iets te drinken wordt aange-

‘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 keuken 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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“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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Pleintje Rozenstraat opgeknapt
Op donderdag 29 april werd het pleintje
in de Grote Rozenstraat feestelijk heropend door Jannie Visscher (dat was helaas te laat voor het mei-nummer). In de
volgende editie zullen we er uitvoerig
aandacht aan besteden.
Voorlopig zult u het moeten doen met
een paar foto’s uit de tijd dat men nog
aan het werk was. De opknapbeurt is
een cadeautje van de gemeente aan
onze buurt
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Verborgen bedrijvigheid in de buurt
Deel 11
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.
In een voormalige schuilkerk tussen
Boterdiep en Nieuwe Ebbingestraat
(huisnummer Boterdiep 20a) zit Plaza Danza van Roy Tweeboom.
Een ruimte om te dansen maar ook
om te huren.
De tekst op de website van Plaza Danza
begint als volgt:
De smalle steeg aan het Boterdiep is
net drie stoeptegels breed. Als je dit
gangetje hebt uitgelopen en de deur van
Plaza Danza opent, waan je je in een
andere wereld:
Een uitzonderlijke locatie in ZuidAmerikaanse sfeer.
En inderdaad, ik kijk mijn ogen uit als ik
binnenkom en voel me ook meteen op
mijn gemak.
Roy nodigt mij uit met mijn kop koffie
plaats te nemen op één van de comfortabele loungebanken.

is geen Zuid-Amerikaans gerecht maar
dans. In die tijd had je in de Troubadour
in de Peperstraat Antilliaanse avonden.
Roy: “Eerst was het nog niet salsa maar
merenque, ook een Zuid-Amerikaanse
dans. In 1991 heb ik, daartoe aangespoord door een leerling van Ewald
Chocolaad, mijn eerste proefles genomen en toen ben ik blijven hangen.
Toen ik dacht in Groningen niet meer te
kunnen leren ging ik twee keer per week
naar Amsterdam voor lessen.
Nu zie ik dat anders. Je kunt in de
breedte verder gaan, wat ik dus deed,
maar je kunt ook verdiepen wat je al
kunt. Maar ik was net een spons, ik wou
zoveel mogelijk leren.”
Roy heeft van 1991 tot 1995 les gehad
en in 1995 wou hij wel voor zichzelf beginnen.
Ook weer door toeval kwam hij terecht
bij het OCSW die wel een zaaltje aan
het Gouden Regenplein voor hem had.
Zijn groei blijkt overduidelijk uit het feit
dat hij is begonnen met een groep van

Gedreven spons
Oorspronkelijk van Curaçao is hij hier 21
jaar geleden op achttienjarige leeftijd
heen gekomen om economie te studeren.
Hij is puur toevallig in de salsa terecht
gekomen. Voor wie het niet weten, salsa
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twintig man en dat hij het aantal leerlingen van zijn dansschool, die overigens
de naam SalsaRoy draagt, nu op zo’n
zes- à zevenhonderd schat.
Even voor de duidelijkheid; de locatie
aan het Boterdiep heet Plaza Danza en
de door Roy opgerichte dansschool heet
SalsaRoy. Ooit zat de ingang van het
pand aan de Nieuwe Ebbingestraat en
naar die situatie wil Roy ook weer terug.
De locatie bestond 5 april twee jaar en
de dansschool bestaat in augustus vijftien jaar. Laatstgenoemde zat daarvoor
verspreid over zes verschillende locaties
in de stad.

dat dat niet doorgegaan is, want het zou
nu allang weer te klein zijn geweest
aangezien de dansschool maar door
bleef groeien.
In 2006 is dit pand aangekocht. Het was
dus ooit een schuilkerk. Ook heeft het
Leger des Heils er in gezeten.
Het is echter ongelooflijk mooi opgeknapt en alles zoveel mogelijk in eigen
beheer. Zowel vrienden als cursisten
hebben meegeholpen. Dan kon die een
dag, dan die een paar dagen enzovoorts. Er was een vaste kern van drie
man die er eigenlijk altijd was.
Roy wijst op een groot ingelijst affiche
aan de muur waar alle namen op vereeuwigd staan van hen die meehielpen.
Roy:”Het was hier helemaal leeg, er zat
niks in. Wij hebben zelf de verdiepingen
er in gemaakt, de houten trap en de
lambriseringen. Voor een aantal dingen
hebben we een bedrijf ingehuurd, maar
het meeste is dus echt zelf gedaan.”
Als u eens gaat kijken kunt u zien hoe
prachtig en sfeervol het allemaal is gedaan.

Van leeg naar prachtig
Roy is maar liefst negen jaar op zoek
geweest naar een locatie. Voorwaarden
waren niet zozeer de buurt, maar wel
dichtbij het centrum. Verder was de
soort ruimte uiteraard van belang. In het
begin had hij een plek in de binnenstad
kunnen krijgen. Toch is het maar goed
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Leeftijden en dames
Plaza Danza biedt verschillende mogelijkheden
Allereerst kunnen er lessen gevolgd
worden bij de dansschool.
Maar de ruimte kan ook afgehuurd worden voor allerlei gelegenheden, er zijn
boven zelfs vier zalen. Zo kan het ook
gebeuren dat er verschillende evenementen tegelijk plaatsvinden.
Er heeft wel een boekpresentatie plaatsgevonden, binnenkort is er een bruiloft,
er vinden workshops plaats, binnenkort
is er disco onder de naam Funky Plaza,”
Festival .nu” zit er op regelmatige basis
(voor activiteiten zie website}, personeelsfeesten en ga zo maar door.
Er gebeuren zowel dingen op open als
op gesloten basis.
Zelf is Roy altijd aanwezig. Hij noemt
zichzelf een duizendpoot maar is sowieso het aanspreekpunt.

Op de vraag of salsa een hype is geweest en de interesse nu weer daalt of
dat de interesse is gebleven antwoordt
Roy het laatste. Zoals hij zelf zegt:
”Mensen willen altijd blijven dansen en
willen altijd mensen ontmoeten.”
Er wordt niet op een bepaalde leeftijdsgroep gemikt bij de dansschool. Zo’n
35% is student, maar er zijn ook hele
jonge leerlingen en oudere. De leeftijd
varieert van twaalf tot zestig jaar.
De meeste leerlingen zullen tussen de
dertig en vijfenveertig jaar zijn aldus
Roy, maar hij heeft daar verder geen
verklaring voor.
De indeling van de lessen is ook niet
naar leeftijd. Het gaat meer om een bepaalde manier van dansen, waarbij het
tempo niet te hoog maar ook niet te laag
is. Zo kan het best dat iemand van twin-
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tig uitstekend past bij iemand van zestig.
Als mensen voor het eerst komen blijkt
soms nog wel een beetje drempelvrees
weet Roy te vertellen. Ze vragen zich
dan bij aanmelding af of ze ook bepaalde kleding moeten dragen en of ze ook
iemand mee moeten nemen.
Roy vindt het wel leuk om te vertellen
hoe hij zelf een keer achter twee dames
liep die de steeg inkwamen terwijl ze
een opmerking maakten over wat voor
een achteraf steeg het eigenlijk was
waarna ze in opperste verbazing vervielen toen ze binnenkwamen.
Op de vraag of hij zelf nog iets toe te
voegen heeft antwoordt Roy met de beginwoorden van zijn website: ”Iedereen
is welkom. Kom kijken; stap door de
smalste steeg en laat je verrassen.”
Dat had ik al gedaan. Nu ging ik weer
naar buiten. Een bijzondere ervaring,
want je loopt ook nog over een rode loper!

Open avonden wo. + vrij. v.a. 21.30
Info op de websites: www.plazadanza.nl
en www.salsaRoy.nl
Harmke Eisen
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Studentenvereniging Dionysos laat
van zich horen
De introductieperiode
(deel 2)

De laatste introductieweek
Het weekend erop is er ‘weekend’: we
gaan met z’n allen naar een boerderij in
Drenthe of op een Waddeneiland. De
aspirant-leden worden gestimuleerd om
mee te gaan (het is niet verplicht om
mee te gaan) en moeten tijdens het
weekend op de zaterdagavond toneelstukjes opvoeren waarbij ze enkele
voorwerpen krijgen uitgereikt met de
mededeling er een show omheen te verzinnen. De toneelstukjes worden beoordeeld op humor, gebruik van de voorwerpen en seks. Met name dat laatste
aspect geeft meestal de doorslag.

In de vorige krant gunde Chris de
Bruijn ons een inkijkje in de introductieperiode van Dionysos. Hij had daar
zoveel over te melden, dat we ons
wegens ruimtegebrek genoodzaakt
zagen om zijn verhaal in tweeën te
hakken. Vorige keer vertelde hij over
de eerste twee weken van de introductie. Wij pakken de draad weer op
bij het begin van de derde week.

Na het weekend is er de voordrachtsAV. AV staat voor Algemene ledenVergadering. Naast de normale zaken die
tijdens een AV besproken worden wordt
ook van elk lid doorgenomen of hij voldoende introductieactiviteiten heeft
doorlopen. Meestal is dit wel in orde,
maar soms hebben leden activiteiten
moeten missen en wordt bedacht wanneer en hoe dit wordt ingehaald. Aspirant-leden zijn hierbij zelf niet aanwezig.

Hof Der Schone Kunsten
Een bont palet aan artistieke
diensten en producten

Eindelijk lid!
De derde woensdag is de laatste dag
van de introductie en worden de aspirant-leden geïnstalleerd. Dit gebeurt
meestal in het de senaatszaal of aula
van het Academiegebouw. De leden
worden hierbij naar voren geroepen en
moeten instemmen met de grondslag
van de vereniging. Als ze dit gedaan

Andrew Zeegers
beeldend kunstenaar
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 3
06 - 28 12 88 62
domino@bart.nl
www.domino-design.nl
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Benefiet Actie
Zeven Erkende
Studentenverenigingen
op 26 mei
Nog een laatste opmerking: op woensdag 26 mei is er weer de Bazes
(BenefietActie Zeven Erkende Studentenverenigingen), inmiddels georganiseerd door acht studentenverenigingen
in Groningen.
’s Middags vanaf 13 uur is er een dagprogramma op de Grote Markt met leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen waarbij iedereen welkom is en ’s
avonds is er een kroegentocht voor alle
studenten waarbij een percentage van
de opbrengst uit verkoop van drank
wordt overgemaakt naar het goede doel.

hebben krijgen ze hun bul uitgereikt. De
kleur van het lintje aan de bul correspondeert met de studie van het nieuwe
lid.
Na de installatie-AV gaat de senaat met
de introductiecommissie en de nieuwe
leden samen uit eten. Na het eten gaan
we terug naar de soos en is er het geboortefeest. Hierbij worden de nieuwe
leden symbolisch herboren en kiezen ze
hun vader of moeder, vaak een ouder lid
waar ze goed mee op kunnen schieten.
Als het geboortefeest is afgelopen wordt
er amicitia gedronken. Amicitia betekent
vriendschap. Iedereen krijgt een glas
met smerige wijn. Een voor een proost
je met iemand door zijn naam te noemen en vervolgens te proosten op de
eeuwige vriendschap: “Amicitia semper”.

Dit jaar is het goede doel het Ronald
MacDonald huis in Groningen. Burgemeester Rehwinkel zal het evenement
openen en Rector Magnificus Frans
Zwarts zal 's avonds meelopen met de
kroegentocht. Tevens zal er waarschijnlijk dit jaar landelijke media-aandacht
zijn. Voor meer informatie kijk op
www.bazes.nl

Nu is een aspirant lid officieel een Dionysiër, en heeft hij dezelfde rechten en
plichten als de andere leden van Dionysos. Hopelijk heeft deze beschrijving het
negatieve beeld van introducties een
beetje kunnen ontkrachten, al gaat het
bij iedere studentenvereniging natuurlijk
weer anders.

PS (1) Zie ook de ingezonden biref van
Rommy Akkerman op blz 11

PS (2) Dit is de laatste keer dat Chris
een stuk schreef voor de Kop d'r Veur.
Fieke de Vreede is per 1 mei de nieuwe
Secretaris Extern en zal dan ook het
schrijven van de stukjes voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Dank je wel Chris voor je interessante
bijdrages (red)

Chris de Bruijn
Extern Dionysos
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Nieuwe Ebbingestraat 106
Groningen
tel: 050-3181666
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Achter de schermen van Mamamini
MAMAMINI
KRINGLOOP
TERUGWINNING
EERHERSTEL
SECOND LIVE
HERRIJZEN
ROULEREN
WEERKEREN
CIRKELGANG
HERGEBRUIK
KRINGPROCES
TWEEDE LEVEN
TERUGKEREN
WEDERKOMEN
HERLEVEN
RONDGANG
HERBOREN
CYCLUS

Hulp nodig bij het
Invullen van uw
belastingformulieren
of andere financieeladministratieve
ondersteuning?
Tarieven op maat.
Bel 050-3124029
of mail
klaasknillishofstra@home.nl

Lilian
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Gedichten & Hortusbuurt

Paul M. Borggreve

Plantsoenbrug, Noorderplantsoen
Het is telkens een gezellig zomers moment,
schouder aan schouder met zijn allen wachten
bij de open brug. Een gevoel dat nooit went,
de weg verbroken door de stille machten
van aarde, lucht, water. Het fundament
rijst omhoog en blokkeert de gedachten.
Een scheepje vaart langzaam langs, onbekend
met haast, louter gevuld met lome vrachten.
Het dek daalt statig. Aan de overkant
staat een zelfde schare voor de slagbomen.
We kijken elkaar aan. Zij zijn gestrand
in hun vaart naar de drukke stad, wij dromen
over het plantsoen tot de straat is geland,
verzonken in tegengestelde stromen.

“In 1997-1998 had ik het plezier inwoner te zijn van de Hortusbuurt. Via
Helpman ben ik in De Hunze terechtgekomen, doch het oude huis, mijn
eerste adres in Groningen roept nog altijd weemoed op als ik er langs
fiets aan de Nieuwe Boteringestraat. Uit die tijd ken ik ook de periodiek
Kop d'r Veur. Ik vind het een grote eer dat jullie van plan zijn mijn gedicht
Plantsoenbrug te publiceren.”
Gedicht eerder gepubliceerd via www.trouw.nl/schrijf.
Meer weten over de auteur? Zie domineepaul.web-log.nl
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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 )

Bewonersorganisatie

Hortusbuurt

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

bestuur@hortusbuurt.nl
Postbus 1699
9701 BR Groningen
Gironr. 3163081

stadsdeelcoördinator:................ Wouter van Bolhuis
stadsdeelsecretaris: .............Ton Podt, .050-3678600
stadsdeelbeheerder: ...Joke Erenstein...050-3678910

Pascal Nieuwland (voorzitter)
Nieuwe Boteringestraat 35
050-3119889

E-Loket:................................www.eloket.groningen.nl
Wijkrestaurant (55+) ................Tussen 12 en 13 uur
Reserveren voór 11 uur. De Ebbingepoort.....3139590

Klaas Hofstra (penningmeester)
Kleine Rozenstraat 22
050-3124029

maatschappelijke & juridische dienstverlening
(MJD) ......................................................050-5269710

Martin van de Wardt-Olde Riekerink
Kamerlingheplein 25
050-5492429

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

hortusbuurt.nl
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