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Bij de foto op de omslag 
 

Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat,  omstreeks 
1950.  Ansichtkaart  in bezit van de heer 

Vorstenberg.  Afdruk beschikbaar ge-
steld door de  Groninger Archieven 

(zie ook pagina 24 ) 
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Uren, dagen,  
maanden, jaren 
 
Waar ooit misschien een spiekbriefje 
werd gehanteerd in de Rijks-HBS, gaat 
nu 's ochtends een wekker. Of er staat 
iemand soep te bereiden. De buurt waar 
ooit borden stonden: "Koop geen huis in 
deze wijk" is nu één van de gewildste in 
de stad. In plaats van verkrotting nieuwe 
woningen, Ebbingepoort en Gerechtsge-
bouw.  
Wat eens werd aangeduid als Letteren 
of het Alphagebouw herbergt nu sociale 
wetenschappen. Een jarenlange strijd 
tussen gemeente, RuG en buurt is tot 
een goed einde gebracht.  
Café De Amstelbar werd Lambik, De 
Bascule werd De Minnaar, Café Bakker 
werd restaurant Fortuna.  
 
Mensen blijven echter mensen en som-
mige klachten verdwijnen nooit. Overlast 
van studenten, te snel rijdend verkeer, 
verdwijnende middenstand om er maar 
een paar te noemen. 
 
Wat valt er veel te vertellen over een 
periode van vijfendertig jaar!  En al die 
tijd was de Kop d'r Veur er. In weer en 
wind, in voor- en tegenspoed, we heb-
ben stand gehouden! Het digitale tijd-
perk doet z'n, soms vernietigende, werk. 
Kranten schreeuwen op hoeken van de 
straat om abonnees, TNT moet bezuini-
gen. Maar u krijgt nog steeds de Kop d'r 
Veur en naar wij geregeld vernemen, tot 
genoegen. 
Waar wij de buurtkrant de komende vijf-
endertig jaar mee vullen kunnen we ge-
lukkig niet overzien. Maar nu feliciteren 
wij u en onszelf met alweer een belang-
rijke verjaardag van onze buurtkrant! 

 
Harmke 

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 april 
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Interview  met 
Bart de Roos 
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straat  nr 50 

 
Blz 18 

 
 
 

Gevarieerd 
Ciboganieuws 

 
Blz 20 

 

Hoera, Kop d’r Veur 35 jaar! 



4 

 

Geen sloop 
 
Aanleiding voor de redactie om contact op te 
nemen met de woningbouwvereniging. 
Zowel bewonersconsulent Centrum, Jacco Veen-
stra als directeur ontwikkeling stad Groningen, 
Dick Janssen kon ons geruststellen. Er wordt niet 
gesloopt! 
Wel wordt er nagedacht over niveauverbetering 
zoals onlangs is aangebracht in de huisjes op het 
binnenterrein van de Noorderbinnensingel. 
In 2010 zal Lefier contact opnemen met de be-
woners van het desbetreffende huizenblok. 
In overleg met de bewoners kunnen bepaalde 
werkzaamheden verricht worden om de woning 
te verbeteren en het woongenot te verho-
gen.Maar niemand zal verplicht worden het huis 
te verlaten, ook niet tijdelijk. 
 
Inmiddels hebben de bewoners van Lefier een 
brief gekregen waar e.e.a. bevestigd wordt 

De inhoud van de geruchten varieert maar ze 
gaan allemaal over de plannen die de woning-
bouw zou hebben met de huizen.  
 
Zo wordt er verteld dat er grootscheepse verbou-
wingen op komst zijn waarbij een luxe badkamer 
geïnstalleerd gaat worden, waarvoor dan wel een 
slaapkamer opgeofferd moet worden. 
 
Of dat er huizen samengevoegd worden waar-
door er voor een aantal bewoners geen plaats 
meer is en dat er zelfs al mensen benaderd zijn 
om naar een bejaardenhuis te vertrekken zodat 
hun huis alvast vrij is. Tijdens de verbouwing 
zouden mensen het huis moeten verlaten en zelf 
voor vervangende woonruimte moeten zorgen.  
En dat gaat dan alleen maar over een eventuele 
verbouwing, wat denkt u van het verhaal dat de 
heleboel platgegooid wordt en plaats moet ma-
ken voor dure koopwoningen? 
 
Kortom: Onrust. 

 
Nogmaals :  
Nieuwjaarsdag in de 
Boteringestraat 
 
Vorige keer lieten we het resultaat 
zien van een  oudejaarsbrandje op 
de hoek van de Boteringestraat en 
de Kruisstraat. 
Inmiddels hebben we vernomen 
hoeveel de reparatie van het weg-
dek kostte. De vandalen worden 
bedankt!    
Prijskaartje:      € 10.000  

Geruchten over sloop ontzenuwd 
 
Sinds een paar maanden circuleren allerlei wilde geruchten onder de 
bewoners van het huizenblok Noorderbinnensingel / Grote Rozen-
straat /  Grote Leliestraat.  Deze huizen zijn eigendom van woning-
bouwvereniging Lefier, voorheen In, voorheen Volkshuisvesting. 
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In de loop van vorig jaar is een groepje 
enthousiaste mensen uit de buurt bij 
elkaar gaan zitten om te brainstormen 
over een historische Hortusbuurt websi-
te. 
Er is samenwerking gezocht met de 
Groninger Archieven. Die hebben het 
plan omarmd en mensen van TNO be-
schikbaar gesteld om de site te helpen 
starten en ontwikkelen. 
Het archief ziet deze plannen als een 
welkome aanvulling op hun eigen site 
‘Het Verhaal van Groningen”. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het 
om een interactieve site zal gaan, waar-
aan huidige en vroegere bewoners kun-
nen deelnemen. Hierbij gaat het niet 
alleen om historisch verantwoorde ver-
halen over het ontstaan van de buurt of 
de ontwikkelingen in de negentiende 
eeuw, maar ook om de verhalen uit de 
jaren vijftig (wie kan daar nog iets over 

vertellen?), de jaren zeventig (als stu-
dentenbuurt, verkrotting en megaplan-
nen van de Rijksuniversiteit) en de jaren 
tachtig met stadsvernieuwing. 
Maar wat gisteren gebeurd is, is nu al 
geschiedenis en er mogen dus ook 
foto’s en verhalen op hoe het Boterdiep 
eruit zag zonder de tram! 
 
Momenteel zijn we bezig de uitgangs-
punten van de site te formuleren. Ook 
zijn we aan het bekijken uit welke onder-
delen de site zal gaan bestaan en hoe 
alles ingedeeld wordt. Daarna gaan we 
op zoek naar meer mensen in de buurt 
die willen schrijven, onderzoeken en 
interviewen etc. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich alvast 
melden. Stuur een berichtje naar de re-
dactie (  kdv@hortusbuurt.nl  of  
Postbus 1699 9701 BR Groningen). 

Jaarvergadering  
Bewonersorganisatie Hortusbuurt  
zondag 22 maart 16 uur in de Minnaar  
  
Agenda en  jaarverslagen worden ter plekke uitgedeeld. 
 
Na afloop, vanaf een uur of vijf, is er een BUURTBORREL. 
Graag zien we daar zoveel mogelijk buurtbewoners.  
Het eerste drankje is als altijd gratis en er zijn hapjes. 
 

het bestuur. 

Historische website in de steigers 
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'Schlecker' verlaat de 
Nieuwe Ebbingestraat 

 
Warenhuis Schlecker  in de Nieuwe Eb-
bingestraat stopt ermee. Op 21 april 
aanstaande worden de deuren voor-
goed gesloten. 
Wij verwachten dat het pand voorlopig 
leeg zal staan. Maar onze flitsende foto-
graaf Elly voorspelt, dat er weer een 
nieuwe kapperszaak voor in de plaats 
komt. Want dat schijnt nog vaker voor te 
komen in de Ebbingestraat. 
 

 
(Ingezonden 1) 
 
Belastingaangifte 2008 Hulp 
 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
uw inkomstenbelasting 2008?  
Tarief 30 euro per aangifte.  
Bent u in het bezit van een computer 
met internetverbinding, dan kan ik 's 
avonds of vrijdag bij u langskomen.  
Tel: 06-48003245. 
 
 
(Ingezonden 2) 
 
Oproep om eetgroep te starten 
 
 
Man 45 jaar, wil graag een eetgroep 
opstarten, frequentie bv. 1x per maand. 
Liefst in de Hortusbuurt.  
Tel: 06-48003245.  
Vega of niet vega, door ons zelf te be-
palen. 

Prijsvraag 5:  waar & wat is dit? 
 
Goed nieuws:  Onze prijsvragen mogen zich in een steeds grotere belangstelling verheugen.  Dit-
maal waren er  zelfs 3 goede inzendingen:  Tjarri Kok, Ton Podt en Hanneke de Hoog.  Helaas 
heeft geen van hen de bijbehorende prijs afgehaald (een echt flesje water)  Overigens  lieten ook de 
andere prijswinnaars het bij de uitreiking op 27 januari afweten, op Eduard Giezen na, die zijn He-
ma-worst niet mis wilde lopen. 
 
Ditmaal  toch maar iets moeilijker:  Wie weet waar 
deze foto genomen is?   Er vallen ditmaal  mooie 
keien te winnen!   
Uiteraard zijn bestuursleden, redactieleden,  mede-
werkers aan de buurtkrant en bewoners van de 
Boteringesingel  uitgesloten van deelname.   Goede 
inzendingen kunnen weer naar kdv@hortusbuurt.nl  
of in de brievenbus van Havenstraat 35.   
Veel succes met de speurtocht. 
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Het NNO speelt het bekende Concerto 
Fantasy voor twee paukenisten en or-
kest van Philip Glass. Iedereen is van 
harte welkom. De entree is gratis. Voor 
iedere bezoeker is er warme chocolade-
melk en een gratis uitrijkaart voor een 
volgend bezoek 
 
Vijf voetbalvelden groot 
De garage telt 1200 parkeerplaatsen en 
is daarmee de grootste eenlaagse gara-
ge in Nederland. Het vloeroppervlak 
meet 290 bij 120 meter, omgerekend 
zo’n vijf voetbalvelden. De garage is 
bedoeld voor een divers publiek: bin-
nenstadbezoekers, bewoners van Cibo-
ga en omgeving en personeel van het 
UMCG. De gemeente Groningen is ei-
genaar en exploitant. 
 

Piet Hein Schlebusch 
 
P.S.  Je weet het maar nooit met de ontwikkelin-
gen rond het Ciboga terrein. Dit blad ligt  pas na 
7 maart  in de bus, maar ik heb de opening toch 
maar niet in de verleden tijd beschreven. Voor je 
het weet  komt er weer wat tussen, en wordt de 
boel  weer uitgesteld. ...  

De parkeergarage aan het Boterdiep 
heeft jarenlang onder water gestaan.  
Maar net toen we op de redactie een 
plan ontwikkelden om het Guinnes 
Book Of  Records te halen met over-
dekte, ondergrondse kanowedstrij-
den, kwamen de ontwikkelingen in 
een stroomversnelling. Er kwam een 
hek bij de ingang en de pompen wer-
den aangezet 
 
Onze wijkteamcoördinator voorspelde 
september vorig jaar nog dat de par-
keergarage nog in 2008 open zou gaan. 
Dat is niet gehaald, maar op zaterdag 7 
maart om 13.00 uur is het dan echt zo 
ver.: Parkeergarage Boterdiep opent 
officieel zijn deuren. Om dit te vieren 
geeft het voltallige Noord Nederlands 
Orkest (NNO) een concert midden in de 
parkeergarage.

 

Parkeergarage Boterdiep geopend 
met gratis concert & chocolademelk 
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Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

Tel. (050) – 573 04 24 
www.degroeneweyde.nl 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
 
Omdat een aantal bestuursleden binnen redelijke tijd zijn of 
haar functie ter beschikking stelt, zijn wij op zoek naar 
NIEUWE bestuursleden.  In principe van alle leeftijden en 
voor alle functies. Wij streven wel naar een evenredige ver-
deling tussen mannen/vrouwen, studenten/niet-studenten.  
 
Info:   voorzitter@hortusbuurt.nl 
 

het bestuur 
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We zien melkboer Mennes en dochter 
uit de Koninginnelaan bezig met hun 
ronde. 
Helaas weten we niet wie de voorste 
mevrouw is. Maar mevrouw van der Lijn 
heeft de boodschappen al bijna in huis 
terwijl mevrouw Zijlstra geduldig wacht 
tot ze aan de beurt is. 
 
 
De foto werd ons ter beschikking ge-
steld door Hillie Zijlstra. 
In het artikel over Hillie in het vorige 
nummer van de Kop d’r Veur stond dat 
haar man in de jaren zestig is overle-
den. Dat gebeurde echter in 1986. Ik 
had het verkeerd begrepen.Mijn excu-
ses, Hillie. 
 

        
Margriet ter Steege 

 

Fotowedstrijd 
Nieuwe 
Provinciale 
Groninger  
Courant 
 
Ook in de vorige eeuw 
had men in de Noorder-
binnensingel oog voor 
mooie plaatjes, getuige 
bijgaande illustratie waar-
op een deel te zien is van 
de foto waarmee de heer 
Zijlstra de tweede prijs 
behaalde in een fotowed-
strijd in 1960. 
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Het gemeentebestuur van de stad 
Groningen wilde begin jaren zeventig 
van de vorige eeuw o.a. het gebied 
tussen Boteringestraat en plantsoen 
weer bewoonbaar maken. Niet alleen, 
maar met de buurtbewoners: Samen 
de schouders eronder, in goed Gro-
nings de kop d’r veur! 
Op initiatief van Roel Vos werd er een 
buurtgroep opgericht, de naam Hor-
tusbuurt werd bedacht . In 1974 werd 
de buurt officieel aangewezen als 
stadsvernieuwingsgebied  en moest 
er ook een informatieblad komen. Op 
1 maart 1974 kwam de allereerste 
Kop d’r Veur uit. Nu, vijfendertig jaar 
later bestaat het blad nog steeds en 
dat is wel iets om even bij stil te 
staan. 
 
Wanneer je in het omvangrijke archief 
bladert krijg je er een goed idee van hoe 
de buurt in die vijfendertig jaar veran-
derd is, hoeveel er gesloopt is en nieuw 
gebouwd. Hoeveel plannen er gesmeed 
zijn en hoeveel er uiteindelijk zijn door-
gegaan. Maar je ziet ook hoeveel er ge-
lijk gebleven is, hondenpoep en slordig 
neergesmeten fietsen komen zeer regel-
matig terug. 
De buurtgroep, nu buurtvereniging kent 
een roerig verleden. Vaak wordt er een 
oproep gedaan voor nieuwe bestuursle-
den en/of medewerkers voor de Kop d’r 
Veur. Er is een tijd geweest dat alles 
zelf gestencild, geraapt en geniet moest 
worden bij de stedelijke raad. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is de kreet 
om hulp uit 1983 op een tekening van 
Theo van der Veen. 
 

Net als nu ook nog gebeurt sloop er wel 
eens een foutje in de tekst. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van de Grote Kruisstraat 
die in 1983 omgedoopt blijkt te zijn in 
Grote Krijsstraat? 
Maar, hoe leuk het ook is om in het ar-
chief te grasduinen, uw redactieleden 
staan met beide benen in het heden. 
We blijven ons best doen u op de hoog-
te te houden van de nieuwe ontwikkelin-
gen in de buurt. 
 
Bart de Roos 
  
In de loop der jaren zijn heel veel men-
sen actief geweest voor de buurt. Te 
veel om allemaal op te noemen of te 
benaderen voor een gesprek. 
Van Rob Elzinga kreeg ik het adres van 
Bart de Roos, één van de mensen van 
het eerste uur. Bart vond het leuk dat ik 
contact met hem opnam en was graag 

 

Vijfendertig jaar Kop d’r Veur! 
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bereid herinneringen op te halen en zo 
ging ik op een regenachtige avond naar 
Slochteren. 
Bart woont daar met zijn vrouw Betsy op 
een kleine boerderij, verbouwt groente 
en maakt geitenkaas. 
 
Bart is in1950 geboren in deTaco Mes-
dagstraat en in 1952 verhuisd naar de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 60. 
Zijn vader was fietsend handelsreiziger 
in borstels en probeerde wat bij te ver-
dienen met het verkopen van regenkle-
ding. In 1959 was het zo warm dat hij 
geen regenpak verkocht had en moest 
gaan werken in het Academisch Zieken-
huis, eerst als schoonmaker en later in 
de wasserij. 
 
In 1968 hebben Bart en zijn zus enkele 
veranderingen in de winkel aangebracht 
door het assortiment uit te breiden met 
cadeauartikelen .Dat ging heel goed en 
de felgekleurde lakjasjes die een kennis 
van hun vader maakte waren een gigan-
tisch succes, een hype zouden we nu 
zeggen. Boetiek de Roos was het enige 
adres in de stad waar ze verkocht wer-
den. Bart mag zich zelfs hofleverancier 
noemen want één van de klanten was 
prinses Margriet. 
 
In 1971 verhuisde boetiek de Roos naar 
het pand waar nu de dierenbescherming 
zit. In dat jaar kwam ik in Groningen aan 
en hoorde al snel over de winkel, want 
daar kon je voor een paar gulden een 
veertigdelig glasservies kopen. Werke-
lijk iedereen die ik kende had zo’n ser-
vies. 
Inmiddels had vader de Roos het pand 
Leliestraat 6 gekocht. Bart ging beneden 
wonen en boven werd verhuurd. 
Toen er mensen gevraagd werden voor 
een buurtgroep was Bart één van dege-
nen die zich aanmeldden. 

Er werd gediscussieerd over de naam 
van de buurt. Werd het de Hofjesbuurt 
of de Hortusbuurt? Zoals we weten won 
de laatste al zullen Klaas (Hofstra) en 
Beno (Hofman) dat nu misschien wel 
jammer vinden. 
En men vond dat er een krantje moest 
komen. Met een knipoog naar de naam 
van het blad van de Groninger Studen-
ten Bond, Nait Soez’n , werd gekozen 
voor Kop d’r Veur. 
In 1975 verbreedde Bart zijn horizon, 
stapte uit de buurtgroep en werd lid van 
de PSP. Van daaruit stroomde hij door 
naar de autonome beweging met acties 
tegen de kruisraketten en de munitie-
trein. 
Het was een mooie tijd waar Bart met 
veel plezier aan terugdenkt, evenals aan 
zijn jeugd in de Nieuwe Kijk in’t Jat-
straat. 
Maar dat is wellicht een onderwerp voor 
een volgende Kop d’r Veur.    
 

Margriet ter Steege        
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De geluiden vanuit gemeente en 
politiek over plannenmakerij met 
betrekking tot de diepenring en 
dus ook Noorderhaven zijn de 
aanleiding voor de havenbewo-
ners om de koppen bij elkaar te 
steken tijdens de eerste bijeen-
komst op 21 januari 2008, in Café 
Lambik. 
 
Het doel is om een gezamenlijke koers 
uit te zetten over hoe het beter, schoner 
en veiliger kan in de Noorderhaven, en 
ons zo proactief op te kunnen stellen 
richting de plannenmakers. 
Uit deze vergadering komt naar voren 
dat er een grote eensgezindheid is over 

wat men wil en belangrijk vindt. Er wordt 
een werkgroep opgericht die actief bezig 
gaat met het uitwerken van de plannen. 
Er volgen nog 2 bijeenkomsten met een 
grote opkomst van de havenbewoners.  
Zo is er tijdens de eerste bijeenkomst 
gepeild hoe de bewoners er over den-
ken, en of het mogelijk is met de neuzen 
de zelfde kant op te gaan. Tijdens de 
tweede zetten we gezamenlijk de be-
langrijkste punten op een rij, en tijdens 
de derde bijeenkomst maken we deze 
belangrijkste punten werkbaar middels 
een plan van aanpak . Het zijn gezellige 
en creatieve bijeenkomsten waarbij in 
verschillende groepjes hevig wordt ge-
discussieerd om de beste ideeën boven 
te doen drijven.  

 

Beweging en betrokkenheid  in de 
Noorderhaven 
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Vier regels zijn er al; 
• De bewoner moet de eigenaar 

zijn 
• Het schip moet voldoende vrij-

boord hebben en mag niet kwets-
baar zijn 

• Er moet op het schip gewoond 
worden 

• Het schip moet op eigen kracht 
kunnen varen 

 
Het is echter lastig voor de gemeente en 
havendienst om deze regels te handha-
ven en ook in te grijpen als er van wordt 
afgeweken. Dit is de reden dat we ons 
als bewoners hebben georganiseerd om 
zelf te gaan kijken wat we kunnen doen 
om dit wel mogelijk te maken en met de 
gemeente en politiek mee te denken 
over werkbare oplossingen. 
 
Op 5 november is de werkconferentie 
gestart van de gemeente Groningen 
over de Diepenring en de Noorderha-
ven. Er zijn inmiddels een viertal bijeen-
komsten geweest + een inspraakavond 
voor bewoners in het kasteel op 19 ja-
nuari. 
Op 23 februari wa er een bijeenkomst in 
het Heerenhuis om de vorderingen van 

de plannen met de bewoners en omwo-
nenden te bespreken. Hierna zullen de 
plannen concreet worden gemaakt. 
We hopen op een goed verloop, zodat 
we straks met een tevreden gevoel kun-
nen terug kijken op alle inspanningen! 
 

De Noorderhavenwerkgroep, 
Katherina, Tonny, Ernst,  

Jacob en Annemarieke 
 
Wilt u meer weten? Mail naar  
noorderhavengroningen@gmail.com 

De belangrijkste punten op een rij 
 

• Geen onbewoonde schepen in de Noorderhaven. ( het zijn er nu 15-20 % 
van het totaal) 

• De schepen zijn verzekerd 
• Er is een klussensteiger voor groot onderhoud in een industriegebied waar 

bewoners geen last hebben van lawaai van groot onderhoud 
• De eigenaar woont op het schip, er worden geen schepen verhuurd. 
• Er komen vaste brievenbussenclusters 
• Er zijn voldoende stroompunten in de haven 
• Er is een terugkeermogelijkheid voor schepen die naar de werf moeten of 

een tochtje maken   
• Er komt een accent op varen, en niet alleen op wonen. Zo komt er meer 

levendigheid in de haven 
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(deel 5) 
In onze buurt zijn veel mensen die 
een bedrijfje hebben wat zo voor het 
oog niet zichtbaar is. 
In deze rubriek stellen we een aantal 
aan u voor en u zult merken hoe ver-
rassend en interessant ze zijn. 
 
Trijntje Bos uit de Grote Leliestraat 
heeft een Bed en Breakfast. 
 
Thuisgevoel 
In de gezellige keuken van het Riet-
veldachtige huis aan de noordkant van 
de Grote Leliestraat; een lekkere kop 
thee en een babbelende Trijntje tegen-
over mij. 
Binnen vijf minuten voel ik me er al 
thuis. 
Trijntje woont hier sinds de verbouwing 
die in 1985 plaatsvond. Het huis is door 
haar toenmalige echtgenoot ontworpen. 
Ze heeft er sinds vijf jaar een Bed en 
Breakfast, kortweg B&B. 
"Hoe ben je er toe gekomen om dit te 
doen?" 
"Dat was toen ik alleen kwam te staan. 
Eerst heb ik ook nog een tijdje aan ver-
huur gedaan, maar dat vond ik toch 
niks.  Een nicht van mij deed een B&B 
en zo ben ik ook op het idee gekomen. 
De eerste gast was een mevrouw van 
de Veluwe, die een opleiding deed bij 
Joke Land. Die had een bureau aan het 
eind van de Nieuwe Boteringestraat en 
gaf NLP opleidingen. 
Daar had ik wat visitekaartjes neerge-
legd, vandaar. Zo kwam er op dezelfde 
manier ook een tweede mevrouw bij. 
Ik kookte eerst ook voor ze, maar dat 
doe ik niet meer." 

Reclame maakt Trijntje wel.  
Ze staat ingeschreven bij het VVV, maar 
ook staat ze op de website 
www.bedenbreakfast.nl "En ik heet "De 
Hortus", leuk hè?" zo vermeldt ze la-
chend. 
Vervolgens krijg ik een rondleiding. 
Eerst laat ze me de website zien en 
daarna de kamer. Een kamer met twee 
eenpersoonsbedden. 
"Kijk, ik krijg ook vaak mensen die naar 
een congres moeten en ze hebben een 
grote tafel waar ze aan kunnen zitten 
werken. Dat vinden ze heerlijk, want het 
is hier zo lekker rustig. En er staan ook 
spullen om zelf koffie en thee te kunnen 
maken."   
Zelf heeft ze nog maar één keer in haar 
leven in een B&B gezeten en wel in Ant-
werpen. 
 
Foppe de Haan 
Er worden nog geen eisen gesteld aan 
het B&B gebeuren, maar de gemeente 
wil die kant wel op. Je moet dan denken 
aan de eis ook zelf in het betreffende 
pand te wonen, maximumprijzen etc. 
Zelf heeft Trijntje wel een aantal regels. 
Er wordt een afspraak gemaakt over de 
tijd van aankomst. Dan krijgt men de 

 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
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rijden. En dan maar kijken of die moto-
ren door de tuindeur konden, hè!" 
En dan het verhaal over De Koreaan. 
"Die kwam 's nachts om twaalf uur aan. 
Deed bij de deur meteen z'n schoenen 
uit en hij kreeg meteen thee. 
Hij studeerde iets met watermanage-
ment of zo en had een beurs van 1500 
euro. Ze hadden gezegd dat hij naar 
Nederland moest gaan, want daar had-
den ze wel water, ha ha. 
Hij wou naar Giethoorn en ik had nog 
wel een fiets voor hem. Zo'n klein be-
jaardenfietsje zal ik maar zeggen. Nu, 
hij de volgende dag fietstassen gekocht 
en op naar Giethoorn. Vandaar 
is hij naar Zwolle gegaan en met de 
trein naar Den Haag. 
Maar daar was net het North Sea festi-
val, dus alle hotels zaten vol. Hij naar de 
politie, maar die konden hem niet hel-
pen. Toen heeft hij in de open lucht ge-
slapen met het fietsje naast zich, ha ha. 
De volgende dag belde hij of hij weer 
terug kon komen bij mij." 

sleutel. Ontbijt is tot tien uur. "Ik heb het 
wel eens om half zeven moeten serve-
ren, maar dat was maar 
één keer hoor! 
En mijn ontbijt is natuurlijk ook mijn spe-
cialiteit, want ik geef eieren van m'n ei-
gen kippen." 
U als lezer hebt ze vast wel eens gezien 
of gehoord, Trijntje haar kippen. 
Ze heeft ook nog een haan gehad, die 's 
ochtends heerlijk landelijk kon kraaien. 
Vanwege klachten van buren heeft ze 
hem naar de kinderboerderij gebracht, 
waar "Foppe" echter ontsnapte en door 
een hond is doodgebeten. 
"Och ja, Foppe. Ik mis hem nóg!" 
 
Vreemde gasten 
Naar anekdotes hoef ik haast niet eens 
te vragen, die komen vanzelf. 
De kamer is voor 40 á 50 % bezet. 
Noorderzon brengt haar geen gasten, 
de TT in Assen wel. 
"Goh ja, de eerste keer had ik drie Fin-
nen. Machtig mooi vond ik dat, hoe die 
op hun motoren de straat in kwamen 

 

(vervolg op blz 17) 



16 

 

    Sneeuwklokjes  
    ( 17 februari )  

 
 

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

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

* Viëtnamees        
* Japans       
* Thais      
* Chinese wokgerechten      
 

Golden Palace 
Thai Asian cuisine 
Nieuwe Ebbingestraat 74 
Tel. 050 – 3132429  Groningen 
www.restaurant-goldenpalace.nl 

 

‘t  Is  ja  lente ! 
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Rare vogels 
 
"O, en de Argentijnse. Die jongedame 
was nog nooit in Europa geweest. Ze 
kwam van het uiterste puntje daar, vlak-
bij Antarctica. Ze was hier voor een con-
gres over vogelskeletten. Dat congres 
was in het Heerenhuys en er waren 
twaalf mensen. Zo gespecialiseerd was 
dat dus. Maar ze hadden kennelijk ook 
wel belangstelling voor levende vogels, 
want ze zijn ook op excursie naar het 
Lauwersmeer geweest!" 
Trijntje is goed op dreef en schatert het 
af en toe bijkans uit. 
"De Japanner!" roept ze dan. "Die stond 
hier op een zaterdagochtend voor de 
deur. Hij had een project in Leiden en 
was op de bonnefooi naar Groningen 
gegaan. Ik deed de deur open en 
hij stond daar met een papier in de hand 
en maar buigen. En maar buigen. 
Ja, ik heb meestal hele leuke mensen. 
En ik ben nog nooit belazerd. Je hoort 
wel eens dat mensen vertrekken zonder 
te betalen, maar dat is mij nog nooit 
overkomen. 
Laatst ben ik nog uit eten geweest met 
een professor uit Bremen. Ik zag hem 
de straat in fietsen, zo'n statige grijzen-
de man. Nou, dat vond ik wel leuk hoor. 
't Was wel een charmeur trouwens." 
In september heeft Trijntje wel eens ver-
dwaalde studenten gehad die nog geen 
kamer hadden. Zo heeft ze een keer 
drie weken een studente gehad, die in 
het gastenboek had gezet: "Ik heb me 
hier niet eenzaam gevoeld". 
Duitse studenten vooral, want die ko-
men hier studeren maar moeten vooraf 
eerst Nederlands leren. Ze weten dan 
nog niet altijd in welke stad ze uiteinde-
lijk geplaatst worden. 

Huiswerk 
 
Trijntje laat me ook nog een krantenarti-
kel zien over de heer Bleeker, die al ja-
ren een B&B runt in de Heerestraat. 
"Dat vind ik nou zo leuk hè, van zo'n 
man. Neem maar mee, dan kan je het 
thuis even lezen. 
Neem het gastenboek ook maar even 
mee." 
Bij het doorlezen van het gastenboek 
vielen een aantal zaken op. De gasten 
komen overal vandaan; Cuba ("O, die 
Cubaan, dat is een lang verhaal, dat 
vertel ik je nog wel eens"), USA, België, 
Italië, Japan, Noorwegen etcetera. Ie-
dereen schrijft vol lof over Trijntje haar 
gastvrijheid, goede humeur en gezellig-
heid en ook katten en kippen worden 
gewaardeerd. En men komt terug. 
Twee dagen later kom ik zelf ook nog 
even terug om een foto te maken. 
Trijntje na de tweede foto: "Ja joh, die is 
wel mooi zo. Klaar, mooi snel." En in 
één adem door: "Ik heb trouwens giste-
ren nog weer gasten gehad. Een echt-
paar, zulke aardige mensen. 
Zeg, wil je een kop thee?" 
"Even" een foto maken werd zomaar 
weer een half uur bij Trijntje aan tafel. 
Bij mijn vertrek zei ze nog het volgende: 
"Zet er ook maar in dat buurtbewoners 
die gasten hebben en zelf te klein be-
huisd zijn natuurlijk ook een beroep op 
mij kunnen doen." 
Haar e-mailadres is  
kippenvrouwtje@hotmail.com, maar 
langskomen kan natuurlijk ook. 
Bij deze, Trijntje. En met de gasten zeg 
ik: bedankt voor de gastvrijheid en ge-
zelligheid! 
 

Harmke Eisen 
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Wolthers woonde bij haar. 
Volgens het kadaster (in 1832) is de 
weduwe eigenaresse van het pand, 
evenals van een grote tuin en het pand 
M 85 (nu Nieuwe Boteringestraat 48). 
 
In 1852 sterft Henriëtte Brockers en in 
1854 vertrekt Herman Wolthers naar 
Ten Boer. Het bezit wordt dan geschei-
den en M 86 komt in handen van 
Wolthers’ zwager Jonkheer Wolter Goc-
kinga, die in 1870, ter nagedachtenis 
van zijn vrouw, Gerarda Anna Pauline 
Wolthers, het nu nog steeds bestaande 
Gerarda Gockinga Gasthuis in de Grote 
Rozenstraat sticht.  Jonkheer Gockinga 
bewoonde het huis overigens niet zelf 
maar verhuurde het aan Hendrik Ludolf 
Sijpkens,griffier bij het Provinciaal Ge-
rechtshof en zijn gezin. 
 
In 1862 werd Harmina Schleurholts, we-
duwe van Melchior Corstius  (predikant 
in Godlinze) de nieuwe eigenaresse en 
bewoonster. Zij woonde eerst op num-
mer M 54 (nu Nieuwe Boteringestraat 
36). 

Nieuwe Boteringestraat 50 heet te-
genwoordig “Boteringesuite”. Het 
wordt bewoond door Elles van der 
Heiden en Siebert Nix, ook bekend 
als het Grieg pianoduo. In de volgen-
de Kop d’r Veur kunt u een interview 
met dit tweetal lezen. Eerst duiken we 
in de geschiedenis van hun opmerke-
lijke pand. 
 
In de zeventiende eeuw werd het huis 
gebouwd, breed aan de straatkant en 
relatief ondiep, (De huizen die op deze 
manier gebouwd worden noemt men 
dwarshuizen. Kenmerkend is dat de bal-
ken van de verdieping niet van zijmuur 
naar zijmuur lopen maar van voor - naar 
achtermuur). Bij het pand hoorde een 
grote tuin. 
De gevel lijkt origineel te zijn, de vorm 
van het dak is dat zeker. Aan de linker-
kant is een winkelpui, deze stamt uit 
1896. 
 
Vroeger werden de adressen anders 
weergegeven. Pas rond 1900 krijgen de 
huizen  in de hele gemeente Groningen  
een echte straatnaam met  een 
huisnummer: Tot die tijd omvat-
te Wijk M  de oostzijde van de 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en de 
westzijde van de Nieuwe Bote-
ringestraat en alles daartussen. 
 
Nieuwe Boteringestraat 50 had 
M 86 als adres. Hier woonde in 
1850 Henriëtte Brockers, wedu-
we van Johan Diederik Wol-
thers (1779-1835), telg uit een 
bekende regentenfamilie in 
Groningen .Haar zoon Herman 

 
Niet zomaar een pand in de Hortusbuurt 
Nieuwe Boteringestraat 50 
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De volgende eigenaar wordt in 1881 
Petrus Lambertus de Gavere, eerst grif-
fier, later notaris. 
Wanneer hij in 1896 naar Nijmegen ver-
trekt komt er een einde aan de rij bewo-
ners met een regenten of ambtelijke 
achtergrond want het pand wordt ver-
kocht  aan Jan Kornelis van Leeuwen, 
kruidenier en slijter uit de Kleine Rozen-
straat. Wanneer hij om het hoekje gaat 
wonen, wordt hij makelaar in koffie, om 
met Multatuli te spreken. 
 
Koffie 
 
Tot eind jaren vijftig van de vorige eeuw 
houdt het pand deze bestemming. 
Wanneer de straten namen en de hui-
zen nummers krijgen wordt het adres: 
Nieuwe Boteringestraat 54. 
In 1920 wordt het echter nummer 50, 
wegens een omnummering (door deze 
omnummeringen is het soms lastig de 
bewoningsgeschiedenis van een be-
paald pand precies in kaart te brengen). 
 
In 1927 verkoopt van Leeuwen een deel 
van de grond voor de woning aan de 
gemeente. Hiermee verdwijnt de stoep 
voor het huis.  Op een ansichtkaart uit 
1904 is die stoep nog net te zien. 
 

Twee kinderen van koffiehandelaar van 
Leeuwen wonen in 1950 nog steeds in 
het huis annex de koffiehandel. 
 
Pinkstergemeente 
 
In 1961 wordt het pand verkocht aan het 
‘Kerkgenootschap genaamd Broeder-
schap van de Pinkstergemeente in 
Nederland’. In 1964 wordt er de Pink-
sterkapel gebouwd als kerkgebouw van 
de “Gemeente Gods”.Er gaan dan ver-
schillende particulieren in wonen 
(mogelijk geloofsgenoten van de Pink-
stergemeente) tot het pand rond 2000 
verkocht wordt en weer in particuliere 
handen komt. 
De Pinkstergemeente was niet alleen 
van dit pand maar ook van omliggende 
percelen eigenaar geworden. Ook die 
werden verkocht. 
 
(Wordt vervolgd) 

        
Diederik van der Meide 

 
Info, aanvullingen en reacties:: 
d.vandermeide@hetnet.nl 
 

 

Ansichtkaart uit 1904 van de 
Nieuwe Boteringestraat 
Nummer 50  is nog net zicht-
baar achter de lantaarnpaal 
links.  (Foto uit de Groninger 
Archieven)  
 
Op  
 www.groningerarchieven.nl/ 
onderzoeksmogelijkheden/ 
ansichtkaarten 
kunt u meer oude opnamen van 
onze buurt  zien 
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Schots 4 zou eigenlijk 60 woningen be-
vatten, maar mede door de recessie is 
het aantal woningen teruggebracht naar 
25. Dan nóg is de bouw van schots 4 
niet zeker, want pas als van deze 25 
woningen 60% is verkocht, start de 
bouw. 
  
Het Paleis 
 
In het oude scheikundelab (bij het nieu-
we winkelcentrum de Beren)  wordt nog 
steeds hard gewerkt om de nieuwe be-
naming Het Paleis waar te maken . 
Op www.hetpaleisgroningen.nl kunt u 
meer bijzonderheden vinden.  
 
De balkons bij De Beren  
 
Bij de Nieuwbouwflat naast het Paleis   
 vlogen begin maart, bij de grote storm, 
de balkons door de lucht.  Gelukkig wa-
ren de woningen nog in aanbouw, want 
anders waren er nare ongelukken ge-
beurd.   
Er was duidelijk sprake van een ernstige 
constructiefout, en de schade leek on-
herstelbaar 

Boterdiep 
 
Op het Boterdiep zijn flink wat panden 
gesloopt en er ligt dus weer een behoor-
lijke lap grond braak. 
Deze lap grond wordt het Rustterrein 
genoemd, naar de familie Rust die daar 
enkele bedrijven had. 
Het terrein maakt deel uit van de ontwik-
keling van het Gasfabriekterrein. In  
maart zal begonnen worden met de sa-
nering. Ook zal er archeologisch onder-
zoek verricht worden. Hierna wordt het 
terrein bebouwd. 
 
De woningen 
 
De woningen op het CiBoGa terrein 
worden verdeeld in wat in de bouw 
“schotsen”genoemd worden. 
Dit zijn een soort eilanden van wonin-
gen. 
Er zijn vier schotsen gepland. Met de 
bouw van de vierde schots moet nog 
begonnen worden. De schots  zal ge-
deeltelijk boven de parkeergarage ko-
men. Deze woningen staan nú in de 
verkoop. 

 

Nieuws rondom het CiBoGa terrein 

 
Maquette van de geplande Schots 3  
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Het flatgebouw  
na de storm in maart 2008, 
 
 
 
Dezelfde flat in februari j.l.: 
Bouwvakkers aan het werk  

 

Maar inmiddels heeft men een 
andere constructie bedacht.   
De bouw heeft meer dan een 
half jaar stilgelegen,  maar nu is 
men weer driftig aan het werk 
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‘De 
Ebbingepoort’  

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

• complete verzorgingshuiszorg 
• zorg en ondersteuning voor het welzijn aan 

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

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

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

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

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

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

Bedrijven in de buurt 
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‘t  Is  ja  lente ! 
(deel 2) 

 
( 19 februari jongstleden) 
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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 
 
Vraag vrijblijvend  een offerte aan voor  uw schilderwerk voor 2009!  
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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Ondanks de herkenbaarheid van dit stuk 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat is er sinds de 
opname van 1950 al weer veel veran-
derd.  Dat is het duidelijkst te zien aan 
de panden aan de rechterkant van de 
straat. 
 
Op de noordoosthoek van het kruispunt 
heeft in de 70er en begin 80er jaren een 
bruine kroeg gezeten die de Baborack 
heette. Vandaag de dag is dat restau-
rant de Benjamin.  ( Let op man in dak-
goot en vrouw op straat / PHS)   
 
Het pand rechts vooraan op de hoek 
stamt oorspronkelijk uit 1650 en hier 
heeft Ina Mensinga 26 jaar lang een 
buurtwinkel gedreven, waar ze eind 
80er jaren mee stopte. Er is een af-
scheidsreceptie geweest in de winkel, 
waarbij zelfs een draaiorgel was inge-
huurd dat voor de deur  z’n klanken door 
de straat liet schallen.  
 
Bij het ophalen van herinneringen werd 
onder andere verteld, dat er tot twee 

keer toe een auto de etalage was inge-
reden. De hele pui lag er uit en dat werd 
tijdelijk opgelost door er kleden voor te 
hangen. 
Het pand is gerestaureerd in 1989 en 
staat momenteel weer te koop.  
 

Harmke Eisen 

 

 Bij de foto op de omslag 



26 

 

   

 

 

       ‘t  Is  ja  lente ! (deel 3) 

 
(24 februari) 
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Her en der wordt er nog behoorlijk 
gemopperd, maar het begint er toch 
steeds meer op te lijken dat de tram 
er echt gaat komen. Een maand gele-
den heeft de gemeente het voor-
keurstracé bekend gemaakt voor 
tramlijn 1 tussen het Hoofdstation en  
het Zernikecomplex, en dat traject is 
nu volop in de inspraak.  
 
Voor de Hortusbuurt is het belangrijk dat er een 
tweebaanstraject over het Boterdiep zal lopen. 
Deze variant bestond eerst niet, maar is door 
inwoners en ondernemersvereni-
ging Ebbingekwartier  naar voren 
gebracht in de participatieperiode. 
Het Boterdiep is bij uitstek ge-
schikt; dit vroegere vaarwater is 
veel breder dan andere toegangs-
wegen naar de binnenstad. Dat 
maakt een vrij liggende trambaan 
mogelijk in combinatie met groen. 
En in de Ebbingestraat krijgen 
fietsers dan meer ruimte. 
Er zouden twee haltes komen: 
eentje tussen de Korenstraat en 
de Pijpstraat,  en ééntje vlak voor 
de Korreweg. 

 
De tramlijn zou via de Walburgstraat / Kattenha-
ge / Maagdenbrug / Turfsingel het Boterdiep 
opdraaien, en verlaat het Boterdiep weer door 
het Kurkstraatje, om zo via de Noorderstations-
straat zijn weg te vervolgen naar Selwerd en 
Paddepoel.  (zie de kaartjes) 
Daarmee zijn waarschijnlijk ook direct de twee 
pijnpunten genoemd.  Het lijkt vooral een inge-
wikkelde kwestie te worden in het stukje tussen 
Kattenhage en Boterdiep.  Is er wel voldoende 
ruimte om via een verbrede Maagdenbrug de 
Turfsingel op te draaien?  Wordt de Turfsingel 
dan geen enorm knelpunt met auto- en tramver-
keer?  En als je een aparte brug maakt, kan dan 
alle bebouwing blijven bestaan?  En gaat het niet 
ten koste van ons meest recente rijksmonument , 
de BIM-benzinepomp ? 
 
Bij het uitkomen van deze krant is de inspraak-
avond voor onze buurt al achter de rug (5 maart, 
in het Heerenhuis).  Maar als u snel bent kunt u 
nog wel uw mening ten beste geven: de in-
spraakprocedure loopt nog tot 23 maart. En de 
inspraak wordt ook wel degelijk serieus geno-
men: de voorgelegde variant  over het Boterdiep 
komt niet van een ingenieursbureau of van het 
gemeentebestuur, maar komt rechtstreeks voort 
uit de vorige inspraakronde! 
 

Piet Hein Schlebusch 

 

Tram over Boterdiep ? 
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Nieuwe Ebbinegestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 
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35 jaar Kop d’r Veur,  
Gedichten en Hortusbuurt 
 
Het eerste gedicht 
 
Het eerste gedicht  dat ooit in Kop d’r 
Veur verscheen is ‘De kinderen uit de 
Rozenstraat’  van Han G. Hoekstra. 
 
Het werd geplaatst in oktober 1974 en 
zorgde voor veel commotie omdat veel 
buurtbewoners dachten dat het ging 
over onze Rozenstraat. 
 
Dat was echter te veel eer. Hoekstra 
werkte bij het Parool dus is het wel ze-
ker dat het gedicht gaat over de Rozen-
straat in de Amsterdamse Jordaan. 
 
Maar dit gedicht is vaker afgedrukt in 
Kop d’r Veur. (Als u wilt kunt u een 
exemplaar krijgen, tel. 050 5730655)  
 
Het  tweede gedicht 
 
Daarom hebben  we in het kader van 
het 35 jarig bestaan toch maar voor een 
herdruk van het tweede gedicht geko-
zen (z.o.z.).  Het is rechtstreeks gekopi-
eerd uit de Kop d’r Veur van  april 1975 
 
Het is van de hand van mejuffrouw 
Rensink. Zij  woonde op Grote Rozen-
straat 27. Leuk dat er toen al gedicht 
werd over ons buurtje.  
En het probleem  dat aangesneden 
wordt,  komt ons ook nog heel bekend  
voor .. 
 

Margriet ter Steege  

Margriet 2 
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(Zie ook bladzijde  29)  
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buurtpolitie:.................................... bureau Korreweg 
wijkagent: ..............................Cor Kremers.0900-8844 
( cor.kremer@groningen.politie.nl ) 
 
meldpunt overlast ………….…………..Angela Vrolijk    
tijdens kantooruren………………………..050-5875885 
buiten kantooruren: politie...........................0900-8844 
( angela.vrolijk@groningen.politie.nl ) 
 
ondergrondse huisvuilinzameling: 
bij storing................................................ 050-3671000 
grof vuil www.grofvuilmelden.nl of ........050-3671000 
oud papier:........ eerste en derde vrijdag v.d. maand 
kleding/ textiel/schoenen: 3e donderdag v.d. maand 
 
stadsdeelcoördinator:................ Wouter van Bolhuis 
stadsdeelsecretaris: 
................................................Ton Podt, .050-3678600 
stadsdeelbeheerder: ...Joke Erenstein...050-3678910 
 
E-Loket:................................www.eloket.groningen.nl 
 
Wijkrestaurant (55+) ................Tussen 12 en 13 uur 
Reserveren voór 11 uur. De Ebbingepoort.....3139590 
 
maatschappelijke & juridische dienstverlening 
(MJD) ......................................................050-5269710 
 
Het Juridisch Spreekuur www.juridischspreekuur.nl 
...........................‘smaandags van 17:00 tot 18:00 uur 
..............Oranjewijk Buurtcentrum -Prinsesseweg 44/1 

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

Bewonersorganisatie 

Hortusbuurt 
 

bestuur@hortusbuurt.nl 
 

Postbus 1699 
9701 BR  Groningen 

 
Postbank 3163081 

 
WWW.hortusbuurt.nl 

 

 

Jaarvergadering  
Zondag 22 maart 

v.a. 16.00 uur 
Café de Minnaar 



  


