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 Kop d’r Veur, 
van de wieg tot het graf 
 
In dit nummer komt lettterlijk iedere leeftijdscatego-
rie komt aan bod.  
Elly van Unen heeft foto’s gemaakt van huizen 
waar net een kindje geboren was. Dat lijkt ons een 
mooie manier om de allerjongste buurtbewoners 
hartelijk welkom te heten. Volgende keer willen we 
een foto van alle versierde voorgevels publiceren. 
Er is interessant nieuws te vertellen over de Borg-
manschool, en daar besteden we natuurlijk aan-
dacht aan. 
Studenten hadden met en voor de buurt een gezel-
lige borrel georganiseerd. En (voornamelijk) stu-
denten Zweeds hielden een nachtelijke picknick 
plaats in het Noorderplantsoen. Natuurlijk schenken 
wij daar de nodige aandacht aan. 
Voor de gesettelden onder ons zijn er legio andere 
artikelen. Zo is er veel aandacht voor (nogmaals) 
de omgeving van de Kleine Appelstraat en de Grote 
Rozenstraat. We berichten over de perikelen rond 
de komst van de nieuwe Albert Heijn en we portret-
teren  Anna Boer/Portret  en haar werk. 
Zorgcentrum de Ebbingepoort komt met een leuk 
nieuwtje voor de ouderen onder ons. U kunt er in 
november (haast) voor niets eten:  zie pagina 23! 
En dan is er nog een interview met de familie Van 
Dijk uit de Boteringestraat,  die al enige generaties 
lang grafkisten maakt. 
Met andere woorden: aandacht voor allerlei buurt-
genoten, van wieg tot graf. Voor al degenen die in 
levensfase daartussenin zitten, hopen we weer een 
mooi nummer geproduceerd te hebben. 
 
P.s. Het is deze maand precies 10 jaar geleden dat 
Margriet Klasen haar eerste column schreef voor 
de Kop d’r Veur. Vanaf deze plek willen we Margriet 
Klasen namens de lezers van harte bedanken voor 
tien jaar leesplezier.  Ook ditmaal staat er een stuk-
je van Margriet en haar kat in de Kop d’r Veur. Het 
is alleen wel een andere Margriet, en dus ook een 
andere kat. En het is ook niet de vertrouwde co-
lumn. Margriet Klasen was ditmaal helaas verhin-
derd. 

Foto op de omslag: 
 
Deze keer een foto uit het rijke bezit 
van de Groninger Archieven,  van 
de Grote Rozenstraat. Diederik van 
der Meide vertelt er meer over op 
bladzijde 27 

 
Kopijsluiting volgend nr: 

24 december 
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Ongewenste post 
 
Hebt u ook zo’n hekel aan al die recla-
mefolders in uw brievenbus? 
Haal dan een NEE/JA of NEE/NEE-
sticker op bij de gemeente en plak die 
op uw brievenbus. Dat scheelt weer een 
boom die niet gekapt hoeft te worden. 
(Handgeschreven of andere briefjes 
werken soms/vaak wel, maar zijn niet 
officieel.) 
Om deze stickers te omzeilen zetten 
sommige bedrijven dan “Aan de bewo-
ner(s) van…” op de adressticker. De 
meeste van deze bedrijven zijn bij een 
landelijke instantie aangesloten. Via 
www,infofilter,nl  of 0900-6661000 
kunt u uw adres (en telefoonnummer) af 
laten sluiten voor dit soort ongewenste 
reclame. 
Post voor een vorige bewoner kunt u het 
beste “Retour afzender Verhuisd” stu-
ren. Gewoon in de brievenbus (al is de-
ze helaas tegenwoordig soms wat ver-
der lopen).Foutief bezorgde post kan 
ook gewoon in de brievenbus, dan krijgt 
uw medebuurtbewoner dat alsnog. 
Overigens valt de Kop d’r Veur niet on-
der commerciële reclame en mag der-
halve huis-aan-huis bezorgd worden. 
Sterker nog, de bewonersorganisatie 
heeft van de gemeente de verplichting 
buurtbewoners te informeren.    

Klaas Hofstra 

Buurtborrel  
zondag 16 november 

in café de Minnaar 
 
Op zondag 16 november houden wij 
weer een buurtborrel.  
Deze keer weer vanaf 16:30 uur in (het 
rookvrije) Café De Minnaar van de Ro-
zenstraat. 
Wij zorgen voor een hapje, en het eer-
ste drankje is gratis.  
Iedere buurtbewoner is van harte uitge-
nodigd: kerkelijk of niet, student of niet, 
oud of niet. 
 
PS: De heer Land vroeg zich in de vorige KdV af, 
of de buurtborrel niet op een andere dag dan 
zondag georganiseerd kon worden. We hebben 
al eens (op verzoek) een buurtborrel op zater-
dagmiddag en maandagavond georganiseerd, 
maar daar kwam nog minder dan de helft van de 
gebruikelijke bezoekers op af. Er kwamen echter 
ook geen mensen die op zondag verstek laten 
gaan door ethische bezwaren. 
Helaas kunnen we het niet iedereen naar de zin 
maken. Gelukkig worden er ook regelmatig activi-
teiten in de buurt georganiseerd, die niet in een 
café of op zondag plaats vinden. En dan hoeven 
ethische bezwaren geen belemmering te vormen. 
Want het is beslist niet de bedoeling om wie dan 
ook tekort te doen. 
 

Klaas Hofstra   

 

Gevarieerd nieuws 

Buurttoneel 
 
Eind deze maand starten we weer met de repetities voor de vijfde voorstelling van de 
Hortus Toneel Groep.  Dit keer spelen we ‘Zondagskinderen”, (alle) veertien korte 
scènes van Harold Pinter. Uitvoering op 26 april 2009 in het Prinsentheater. 
We zoeken nog wel een repetitieruimte.  En nieuwe speelsters en spelers, liefst jon-
gemannen, zijn ook welkom. Bel of mail voor meer inlichtingen Klaas Hofstra.  
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Onder het motto “Beter veel goede bu-
ren dan een paar verre vrienden” werd 
op maandag 22 september door de stu-
denten uit de buurt en de bewonersor-
ganisatie Hortusbuurt een borrel geor-
ganiseerd bij de studentenvereniging 
Dionysos aan de Nwe. Kijk in’t Jatstraat. 
In de uitnodiging stond al dat het een 
leuke manier was om weer eens met de 
studenten en met elkaar in contact te 
komen. 
“Kom dus allemaal en neem je buren 
mee”, zo luidde het. 
Het weer was er naar om het gebeuren 
buiten plaats te laten vinden en wel ach-
ter het gebouw van Dionysos. 
Er waren studenten uit de buurt, studen-
ten uit andere buurten maar lid van Dio-
nysos, studenten van andere verenigin-
gen en er waren bewoners. 
Er was fris, er was bier en er was wijn. 
Het was gezellig; men had belangstel-
ling voor elkaar en er waren zelfs een 

paar studenten die aan-
gaven wel wat in of voor 
de buurt te willen doen. 
De namen werden vast-
gelegd evenals de hoop 
op een artikeltje voor de 
buurtkrant. 
Het was jammer dat de 
uitnodiging alleen per e-
mail was verstuurd. Zo 
zal toch heel wat mensen 
de gebeurtenis zijn ont-
gaan. 
Maar als het een volgen-
de keer op tijd wordt ge-
pland dan leest u de uit-
nodiging ongetwijfeld ook 
in de Kop d’r Veur. 

En dan komt u natuurlijk allemaal, want 
het initiatief is prijzenswaardig! 
 

Harmke Eisen.  

 

Gevarieerd nieuws 
Buurtbewoners ontmoeten studenten. 

 
Lustrumdag Sociologie  
op vrijdag 14 november 
 
Vanaf 14.30 uur tot half twee 's 
nachts zullen er in diverse gebou-
wen rondom de Hortustuin de meest 
uiteenlopende activiteiten plaatsvin-
den 
 
De lustrumdag wordt afgesloten met 
live-muziek  
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De fracties van D66 en VVD hebben 
schriftelijke vragen gesteld aan het col-
lege over de eventuele eisen die worden 
gesteld voordat een vergunning wordt 
verleend voor de komst van een nieuwe 
Albert Heijn in de Nieuwe Ebbingestraat. 
Het Dagblad van het Noorden meldde 
dat de komst van de Nieuwe Albert He-
ijn wellicht niet door gaat omdat de ge-
meente eist dat de winkel zowel aan de 
kant van de Nieuwe Ebbingestraat als 
aan de kant van het Boterdiep een klan-
teningang moet hebben. Als daar niet 
aan voldaan wordt, zou er geen vergun-
ning voor de winkel worden verleend.  
 
D66 en VVD zijn verbaasd over deze eis 
omdat de dienst van de gemeente eer-
der heeft laten weten dat het hebben 
van twee klant ingangen geen voor-
waarde zou zijn voor het verlenen van 
een vergunning., maar dat dit slechts 
een wens is van de gemeente in ver-
band met de ontwikkelingen aan het 
Boterdiep en CiBoGa. 

 
Men heeft het college onder andere ge-
vraagd of het verlenen van een vergun-
ning aan een levensmiddelenwinkel in 
de Nieuwe Ebbingestraat inderdaad ver-
bonden is aan de eis dat er twee klant-
ingangen moeten zijn  
Ook wil men weten of het college niet 
net als de fracties van VVD en D66 vindt 
dat de komst van een grootgrutter kan 
bijdragen aan het verbeteren van de 
leefbaarheid en de stedelijke- en econo-
mische ontwikkeling in het Ebbinge-
kwartier.  

Gevarieerd nieuws 
Nieuwe vestiging Albert Heijn 

Prijsvraag 3:  waar & wat is dit? 
Ook bij de tweede prijsvraag kon de redactie een winnaar aanwijzen,  en wel Miryam Wijnhoven (Kleine 
Rozenstraat 32). Ze wist ons te vertellen dat het masker boven de winkel met Afrikaanse spulletjes hing 
(op de hoek van de Kijk in ‘t Jat  en de Rozenstraat.  
Op dit moment vindt er een opheffingsverkoop plaats. 
En ook hier zijn we al haast weer vergeten dat ze nog 
een prijs van ons tegoed heeft. Wanhhoop niet, Eduard 
en Miryam: de prijs komt er echt aan! 

Deze keer een heel moeilijke opgave: waar kun je dit 
vinden, en waar is dit? (De bewoners van de voormali-
ge melkinrichting aan de Werfstraat 1 en 1A zijn ui-
teraard van deelname uitgesloten ) 
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Kop d’r Veur zoekt paar 
nieuwe bezorgers 
 
De kop d’r Veur komt 6 maal per jaar 
uit. Het bezorgen van uw buurtkrant 
kost u ongeveer drie kwartier per keer  
 
Inlichtingen / aanmeldingen: 
coördinator Eduard Giezen,  
tel:        3141692.   
Email: eduardgiezen@live.nl  
,  of  bij het bestuur 

Herstelwerk kademuren 
Spilsluizen 
 
Van 27 oktober 2008 tot 31 maart 
2009 zullen herstel- en bouwwerk-
zaamheden plaatsvinden 
aan een deel van de noordelijke kade-
muur aan de Spilsluizen, tussen de 
Ebbingebrug en de Boteringebrug.  
Indien u hierover dringende vragen 
heeft kunt u, tijdens kantooruren, con-
tact opnemen met de heer A. Kooi 
(projectleider DHV b.v. tel. 050-369 
53 00) of de heer J. Pestoor 
(gemeente Groningen tel. 050-
3678910). 

Gevarieerd nieuws 

De studentenhuizenrubriek, die twee 
jaar lang heeft geduurd, bleek een 
enorm succes. We hebben heel hard 
nagedacht om een nieuw concept te 
vinden voor een rubriek waarin de 
studenten weer op een ludieke manier 
aan bod zouden komen. 
En daar hebben we het volgende op 
gevonden: Een studentenestafette! 
Het idee is dat één of meerdere stu-
denten, bijvoorbeeld een studenten-
huis, eenmalig iets schrijft over welk 
aspect dan ook uit je studentenleven.  
Dat mag een verhaal zijn, een column 
of welke vorm je ook maar kiest. 
Degene(n) die de beurt gehad hebben 
geven het stokje door aan de volgen-
de. Dat kan natuurlijk ook gewoon 
een medebewoner zijn. Wel even 

checken of die wil en doorgeven aan de 
redactie. Uiteraard moet het wel men-
sen uit de Hortusbuurt zijn. 
  
We dachten dat in dit nummer het spits 
al afgebeten zou worden, maar een ge-
dane belofte werd helaas niet nageko-
men. 
Wie zin heeft om de rubriek tot een suc-
ces te maken door ook een keer iets te 
schrijven moet het maar even laten we-
ten. Ons e-mailadres staat voor in het 
krantje. 
We zijn benieuwd. 
 

Harmke Eisen. 

 
Studenten in de buurt: 

Oproep tot deelname Studentenestafette 
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Eetcafé De Groene Weyde 
 

Voor scharrelgerechten - Ook vegetarisch 
 

Nieuwe Ebbingestraat 149 
Groningen 

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

 

Gemeente verwijdert fietswrakken! 
 
Let op je fiets! De gemeente kan onbeheerd achtergelaten fietsen verwijderen in het 
centrum, de Hortusbuurt, de Schildersbuurt en Kostverloren, Rivierenbuurt en Here-
wegbuurt, Indische buurt en de Oosterpoortbuurt (postcodegebieden 9711 – 9712 – 
9715 – 9718 – 9724 – 9725). 
 
Het gaat om fietsen met bijvoorbeeld een vastgeroeste ketting, lekke en verteerde 
banden of het ontbreken van een stuur, zadel of spatborden. Die zorgen voor vervui-
ling van de openbare ruimte en daaraan storen sommige mensen zich. Als de Milieu-
dienst een melding krijgt van zo’n fiets, wordt die voorzien van een label. Als na vier 
weken blijkt dat de fiets niet is opgeknapt of verwijderd, wordt hij afgevoerd als wrak. 
 
Voor meldingen kunt u bellen met tel. 367 10 00. 
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Borgmanschool verhuist 
naar Violenstraat. 
 
Het staat vast.  
De afdelingen van in ieder geval Kijk in 
het Jatstraat en van de Jacobijnerstraat 
van de Borgmanschool gaan verhuizen 
naar Violenstraat 2-4. De school blijft 
dus in de Hortusbuurt. Een prettig voor-
uitzicht voor ouders die anders aan twee 
locaties gebonden zijn als het om halen 
en brengen van kinderen gaat. Immers 
de Kijk in het Jatstraat herbergt de on-
derbouw en de Jacobijnerstraat de bo-
venbouw. 
Een aantal ouders zal niet meer van dit 
voordeel kunnen genieten, want de ver-
huizing staat gepland voor het jaar 
2011. 
Als er zich dienaangaande interessante 
zaken voordoen in de tussentijd dan 
laten we u dat weten. 
We wensen de Borgmanschool in ieder 
geval succes met de voorbereidingen 
voor deze grote verandering. 
 

Harmke Eisen. 

Geboortengolfje: 

& 

 

Gevarieerd nieuws 

Recitificatie: Werkplaats Fietsfabriek in de Rozenstraat 
 
Anton Rengers liet ons begin september het vol-
gende weten:   
‘Hallo, De werkplaats van de Fietsfabriek zit niet in 
de Grote Leliestraat maar in de Grote Rozenstraat 
12. ‘  
 
Het was ons toen ook net opgevallen. Bij het ma-
ken van de vorige krant hebben er 3 redacteuren 
over heen gelezen !! 
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Misschien hebt u haar wel eens zien 
zitten in Roden of Leek. Of op 
“Noorderburen” in het Noorderplantsoen 
twee jaar geleden. 
Anna Boer is portrettekenares en doet 
dit al heel lang. 
Op de vraag wanneer ze is begonnen 
met tekenen antwoordde ze stel-
lig:”Vanaf de zesde klas van de lagere 
school. We hadden een bak met voor-
beelden die we na moesten tekenen en 
toen heb ik de meester getekend zonder 
dat hij het door had. Ik kreeg er wel een 
cijfer voor, een acht, geloof ik.” 
Toen Anna 16 jaar was heeft ze een half 
jaar op de avondkunstacademie in 
Leeuwarden gezeten, maar dat vond ze 
toch niet interessant. 
Ze tekent het liefst portretten al kan ze 
ook wel landschappen tekenen. 
“Weet je, ik vind ménsen zo interessant. 
Eigenlijk is de mens belangrijker en is 
de kunst bijzaak in plaats van anders-
om. Ieder portret is een verhaal op zich 
en ieder mens is weer  
een uitdaging. Door het tekenen heb ik 
ook hele leuke mensen ontmoet.”  
“Krijg je opdrachten? En hoe weten 
mensen van jou af?” 
“ Er was eens een oma die bij de ge-
boorte van haar kleinkind daar een gete-
kend portret van aan de moeder cadeau 
wou geven. Tsja, en toen kwamen er 
later nog een stel kinderen en daar 
moest toen dus ook een portret van ko-

men”.  
Anna portretteert mensen het liefst  in 
levende lijve en dan bij voorkeur bij de 
mensen thuis, maar als het een heel 
ongeduldig kind betreft of als het om 
een cadeau gaat, dan tekent ze vanaf 
een foto. 
Ze zou er het liefst een leuk inkomen 
aan hebben. Door familieomstandighe-
den is er een tijdlang niet veel van geko-
men, maar ze is weer van plan om de 
boer op te gaan. 
“Het mooiste is als ik word ingehuurd 
voor een vast bedrag. Zo ben ik wel 
eens gevraagd door meubelstad San-
ders op een bijzondere dag. Pasen of 
zo. Bij Vesta zou ik ook wel willen zitten, 
volgens mij kan je daar heel comfortabel 
toeven. 
In de stad zelf is het moeilijk om een 
geschikte overdekte plek te vinden. 
Maar ik zou ook wel weer naar Roden 
willen. Ik kom daar uit de buurt (Anna 
komt uit Lieveren) en je komt dan al 
gauw bekenden tegen.” 
Anna heeft behalve in de buurt ook veel 
verder weg haar kunsten laten zien.  
“Ik herinner me nog heel goed dat ik in 
Zuid-Frankrijk een keer applaus kreeg 
toen een portret klaar was. Dat vergeet 
je je leven niet weer. Toen besefte ik 
ook dat ik wel goed moest zijn. 
 
In Israël heeft iemand een keer gezegd 
dat ik in Nederland wel heel bekend 

Verborgen bedrijvigheid in de buurt 
(deel 3) 

In onze buurt zijn veel mensen die hier een bedrijfje 
hebben dat zo voor het oog niet zichtbaar is.  U zult 
echter merken hoe verrassend en interessant dat is.   
Ditmaal  
 
“Anna Portret” van de Noorderbin-
nensingel. Portrettekenares. 
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moest zijn.  
En een vluchteling hier (Anna heeft veel 
vrijwillig werk voor vluchtelingen op haar 
conto) die geen idee had wat een muse-
um precies inhield, ging er van uit dat er 
wel werk van mij in een museum zou 
hangen!” 
Aan vluchtelingen heeft Anna vaak een 
foto of een tekening gegeven. Ze foto-
grafeert namelijk ook graag. “Dat is iets 
wat je voor die mensen kunt doen. Het 
kost niks en ze zijn er heel blij mee”. 
Ze heeft heel wat rondgetrokken. Rug-
zak op en dan naar het buitenland. En-
geland, Frankrijk, Israël en ik zag een 
foto van Anna aan het tekenen in Santi-
ago de Compostella waar ze naar eigen 
zeggen maanden heeft vertoefd. 
Ze voorzag in onderhoud door portretten 
te tekenen. 
Maar op een gegeven moment word je 
moeder en dan veranderen de dingen 
toch. Anna heeft prachtige portretten 
van zoon David gemaakt. En de laatste 
jaren heeft ze veel tijd in het verpleegte-
huis doorgebracht waar haar moeder 
woonde. En ook daar ging Anna men-
sen tekenen en er hangen portretten 
van haar hand aan de muur. 
“Ik heb heel wat kinderen getekend, 
maar oudere mensen is weer heel wat 
anders. En toch ook weer interessant.” 
“Heb je wel eens leuke dingen meege-
maakt?” 
“Nou leuk….Er zijn wel eens portretten 
van me gestolen. Een keer twee uit de 
auto en in Oranjestad (speelstad Oran-
je?) is een portret van David gewoon 
van de muur gestolen. Daar hing ook 
wat werk van mij en ik zat daar wel te 
tekenen.” 
Anna gaf mij een map mee vol met di-
verse formaten portretten. Dan kon ik 
daar thuis nog eens naar kijken en iets 
uitzoeken voor de Kop d’r Veur. 
Ik heb het thuis met plezier doorgeke-

ken. En ik ben tot de conclusie gekomen 
dat u zeker aan Anna moet denken als u 
een portret wilt laten tekenen voor wat 
voor gelegenheid dan ook. 
Als iemand poseert doet ze zo’n 20 á 30 
minuten over een portret; een portret 
van een foto af tekenen kost haar twee 
uur. 
Voor informatie is zij bereikbaar op het 
volgende nummer: Anna Boer 050 – 
3183193. 
Ze gaat graag weer wat frequenter aan 
de slag. 
 
Anna, bedankt voor de heerlijke choco-
lademelk! 

Harmke Eisen. 
 

 

Het gestolen portret van haar zoon David. 
Gelukkig heeft Anna nog een foto van deze 

mooie tekening. 
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wij werden niet teleurgesteld! 
Wij waren al wat verbaasd dat tijdens de 
vele toespraken Gert Jan Groenendaal 
niet één keer genoemd werd als beden-
ker van het plan om de nieuwbouw bo-
venop de bestaande bouw te realiseren 
maar bij het uitspreken van haar leus 
maakte Stieneke dit goed. Het applaus 
uit de kantine heeft ze niet kunnen ho-
ren, daarom herhalen wij het hierbij op 
papier. 

Applaus!  
 
De centen 
 
Op 29 september kwamen weer veel 
buurtgenoten bij elkaar. Ditmaal in het 

atelier van Marijke aan de 
Grote Rozenstraat. We waren 
daar om te praten over de be-
steding van de toegezegde € 
25.000. 
Ruim voor de vergadering was 
er al een oproep uitgegaan 
om ideeën voor de besteding 
van dit geld op papier te zet-
ten . 
Het resultaat was dat we be-
gonnen met 22 ideeën. Tij-
dens de vergadering kwamen 
er nog eens twee bij . Een 
saaie vergadering is het dus 
niet geworden. 
 

 
De opening 
 
Voordat er echter over het geld gepraat 
ging worden was het eerst tijd voor een 
feest en wel op 3 september bij de ope-
ning van de nieuwbouw van de Faculteit 
Gedrags-en Maatschappijwetenschap-
pen. 
Een kleine groep genodigden nam het 
gebouw in gebruik. Ieder van hen ont-
sloot een kamer onder het uitspreken 
van een leus.De rest van de mensen, 
onder wie veel buurtgenoten kon de ge-
beurtenissen volgen in de kantine.  
Wij waren natuurlijk vooral geïnteres-
seerd in het optreden van Stieneke. En 

 Maakt geld gelukkig of stinkt het? 
 
In de vorige Kop d’r Veur heeft u kunnen lezen 
dat de Hortusbuurt een bedrag van € 17.000 is 
toegekend als tegemoetkoming in de kosten 
van de acties tot behoud van de Hortustuin en 
25.000 als schadeloosstelling voor de fouten 
van de gemeente. Tijdens een vergadering 
van het Actiecomité op 29 september 2008 is 
besloten waaraan dit geld besteed zal gaan 
worden. 
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De voorstellen waren ingedeeld in vijf 
clusters: Hortus en Vakwerkhuisje, 
Pleintje en muur Grote Rozenstraat, 
Boeken/website, Herinneringen voor 
actievoerders en Overig. 
De vergadering was het er al snel over 
eens dat het geld niet besteed zou wor-
den aan projecten die voor rekening van 
de Gemeente (bvb opknappen van de 
Grote Rozenstraat) of de Universiteit 
(bvb voorziening in de Tuin) komen. 
Ook projecten buiten de buurt (zoals 
een stacaravan op één van de wadden-
eilanden)vielen af.Uiteindelijk bleef de 
keus over tussen”iets met een boek” en 
“iets buiten”. 
 Nadat uitgever IJsbrand van Leeuwen 
had aangegeven kostendekkend een 
boek te willen maken, rekening houdend 
en in samenwerking met de indieners 
van de verschillende boek ideeën  was 
de keuze niet moeilijk meer. 
Het pleintje en de muur van de Grote 
Rozenstraat mooi maken en het voorstel 
Gert Jan Groenendaal de opdracht te 
geven een beeld of installatie te maken
(om voor de hand liggende redenen) 
kregen evenveel stemmen. 
De uiteindelijke keuze is dus: Een beeld 
of installatie van Gert Jan op het plein-
tje. 
De groepjes die de plannen gaan uit-
werken zijn inmiddels van start gegaan, 
Uiteraard houden we u op de hoogte. 
 

Margriet ter Steege 

Opening nieuwe 
Kringloop-Plus  

Winkel 
 

Misschien zegt de naam Geert Postma 
u iets. Hij zetelde al eerder in de buurt 
en wel aan de Noorderhaven met een 
veilinghuis. 
Binnenkort wordt er onder zijn bezielen-
de leiding een kringloopwinkel geopend 
aan de Nieuwe Boteringestraat in de 
voormalige tangosalon. 
Het is echter niet zomaar een kringloop-
winkel, vandaar de naam Kringloop-
Plus. 
Het zal gaan om de betere en verzamel-
waardige goederen. Te denken valt aan 
boeken, prenten, curiosa (zonder stek-
ker), platen, meubels en aardewerk om 
maar wat te noemen. 
Geert:”De kwaliteit kun je vergelijken 
met die van antiquariaat en antiekhan-
del, maar wij gaan ze verkopen tegen 
kringloopprijzen. 
Als motto wordt gehanteerd: “Bij ons 
kunnen uw oude spullen miljoenen 
waard zijn”, want waar andere kring-
loopbedrijven niks geven als je spullen 
inbrengt gaan wij de mensen betalen 
met staatsloten. 
Verder hebben we plannen om iedere 
maand een ludieke actie te organiseren 
en mensen kunnen straks ook via inter-
net opzoeken wat we zoal hebben” 
In de Kop d’r Veur zult u hier regelmatig 
over kunnen lezen, in dit nummer vindt 
u al een eerste advertentie. 
De openingstijden zullen zijn op woens-
dag t/m zaterdag van 11.00 – 17.00 
De feestelijke opening is op zaterdag 15 
november om 11 uur. 
U bent allen van harte welkom. 
 

Harmke Eisen. 
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roken en daarna wat indommelde. Vaag 
begon hij een brandlucht te ruiken. 
Meteen dacht hij dat hij zijn sigaret 
waarschijnlijk niet goed had uitgemaakt. 
Dat bleek niet zo te zijn. Hij ging op on-
derzoek uit en opende de deur naast 
zijn kamertje, waar het hout opgeslagen 
lag. De vlammen sloegen hem tege-
moet !!!! 
 
Hij haastte zich naar de slaapkamer van 
zijn moeder om haar te waarschuwen 
en aan te sporen dat ze zo snel mogelijk 
het huis uit moest. Zelf probeerde hij 
nog wat kleding aan te trekken  (hij 
kwam immers zo uit bed), maar daar 
was het al te laat voor. De brandweer, 
intussen al gewaarschuwd door mensen 
uit de buurt, was er snel bij. De boven-
ste etage was helaas niet meer te red-
den; daar lag de houtvoorraad en de 
verdieping zelf was ook van hout. De 
etage eronder had grote waterschade. 
Gelukkig was de rest van het gezin naar 
school of werk. 
 
Er is ook in deze branche veel veran-
derd. In de tijd van paard en wagen en 
handkar haalde  vader de overledene 
soms van ver buiten de stad op. Uit 
Zuidhorn bijvoorbeeld, lopend met de 
handkar, zowel heen als weer terug. 
Over het maken van de duurste kist 
deed grootvader een hele week. Nu - 
met de moderne machines – kost het 
nog geen dag. 
Voor de kisten wordt uitsluitend Ameri-
kaans eikenhout gebruikt. Het hout 
wordt bij de groothandel besteld en aan-

Omstreeks 1911 kocht grootvader van 
Dijk het pand waar nog steeds de Van 
Dijk familie woont. Opa van Dijk is daar 
begonnen als grafkistenmaker. Er bleek 
werk in die branche. Het was geen 
kwestie van roeping, er moest gewoon 
brood op de plank komen. 
Zijn beide zoons namen later het bedrijf 
over en van één van hen daarna weer 
twee zoons. Vader en moeder Van Dijk 
kreeg 10 kinderen. Drie broers, Jaap, 
IJsbrand en Peter werken vandaag de 
dag nog steeds in het bedrijf. 
 
Als vader een overledene op moest ha-
len, en dat kon ook buiten de stad Gro-
ningen zijn, gingen Jaap en IJsbrand, 
als kinderen, wel eens mee. Op die ma-
nier groeiden ze mee in het vak. 
Zo herinnert IJsbrand zich nog heel 
goed, dat, als er ergens anders geen 
plek meer was om een overledene op te 
baren, het kantoor beneden bij hun werd 
ingericht als rouwkamer. De kinderen 
vonden dat heel gewoon. Moeder waar-
schuwde dan wel dat ze wat zachtjes 
moesten spelen omdat er dan soms 
mensen beneden waren. 
 
Rond zijn 19e, in 1969, brak er op een 
middag brand uit op zolder waar toen 
nog de houtvoorraad voor de kisten 
werd opgeslagen. IJsbrand’s kamer 
grensde aan deze ruimte. Toevallig was 
hij die dag ziek en lag in bed. Moeder 
had de gewoonte iedere middag een 
klein dutje te doen en lag dus te slapen. 
Als de dag van gisteren herinnert hij 
zich dat hij nog even een sigaretje lag te 

 

Buurtbewoners 
 
Deze keer het verhaal van de familie Van Dijk – Grafkisten 
Nieuwe Boteringestraat.  
Elly van Unen ging met hen praten  
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geleverd; waarna het nog geschuurd en 
geschaafd moet worden. En binnenin de 
kist komt dan de bekleding. Eerder was 
er bijna altijd een kijkraam. Tegenwoor-
dig wordt dat niet veel meer gebruikt. 
Want vandaag de dag worden overlede-
nen meestal open opgebaard, met het 
deksel van de kist af. 
Er zijn verschillende soorten kisten voor 
even zoveel verschillende smaken en 
mensen. Dat het eikenhout het meest 
geschikt is om een kist te bouwen blijkt 
wel uit de volgende anekdote: toen ie-
mand na 30 jaar moest worden herbe-
graven en het graf dus moest worden 
geopend bleek de kist nog volledig in 
tact. 
 
Doorgaans wordt de firma van Dijk door 
een uitvaartbedrijf gebeld. Een opgege-
ven huisadres 3e verdieping betekent 
dat de kist met overledene 3 trappen 

afgedragen moet worden. Fysiek is het 
dus ook een zwaar beroep en niet altijd 
geschikt voor vrouwen. 
Het kan ook gebeuren dat ze van het 
uitvaartcentrum als adres het UMCG of 
een wordt bejaardentehuis opkrijgen. 
Met veel takt en mensenkennis voor de 
achtergebleven familie wordt de overle-
dene dan opgebaard, wat inhoudt: aan-
kleden en verzorgen. Dan in de kist. 
De ene keer blijft de kist thuis, de ande-
re keer wordt de overledene meteen 
weggebracht naar het uitvaartcentrum. 
De omgang met de nabestaanden is 
niet altijd even gemakkelijk en gaat 
soms gepaard met heftige emoties; 
maar altijd is er sprake van begrip. Defi-
nitief afscheid nemen is zwaar. 
En meestal tonen mensen ook hun 
dankbaarheid. 
 
Het komt ook voor dat een overledene 

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 
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uit het buitenland gehaald moet worden. 
Zelfs wel uit Frankrijk en Hongarije op-
halen met de auto en hier heen bren-
gen. De wet schrijft voor dat er op de 
vijfde dag na overlijden begraven moet 
worden. 
Sinds eind jaren vijftig, begin jaren zes-
tig zijn er ook crematies. Heden ten da-
ge wordt 50 % procent begraven en 
50% gecremeerd. 
 
Het komt zelden voor maar het is toch 
wel eens gebeurd: onderweg naar het 
uitvaartcentrum een lekke band. Dan 
moesten alle bloemstukken eruit om bij 
het reservewiel te kunnen en die werden 
zolang op de weg gelegd. Levensge-
vaarlijk. 
De rouwauto’s worden, door daarin ge-
specialiseerde bedrijven, als gewone 
stationwagen ingekocht en daarna ver-
lengd en volledig omgebouwd. 
 
De firma van Dijk is het enige bedrijf, 
eigenlijk een facilitair bedrijf, wat is over-
gebleven in de buurt. De slagers, bak-
kers, gazeusefabriekje (dhr. Wubbolt), 
melkboer etc., links en rechts van hen in 
de Nieuwe Boteringestraat zijn verdwe-
nen. 
 
IJsbrand is pas vanaf rond zijn 27e in het 
bedrijf, Jaap van jongs af aan. Er is nog 
geen nieuwe generatie Van Dijk opge-

staan om de twee broers op te volgen, 
maar wie weet. 
 
Het beroep is vandaag de dag heel po-
pulair. De van Dijken krijgen zelfs open 
sollicitaties. Ook van vrouwen, maar die 
zijn helaas, vanwege het vaak zware 
tillen, niet geschikt. De arbeidsinspectie 
is ooit wel eens langs geweest. “Weet u 
wel dat ze op de bouw niet meer dan 25 
kilo mogen sjouwen?” 
Een kist met een lichaam er in, met zijn 
tweeën de trappen af dragend is natuur-
lijk veel en veel zwaarder …. 
Helaas is er geen andere oplossing: met 
vier man bijvoorbeeld de kist de (smalle) 
trappen afdragen lukt natuurlijk niet van-
wege de ruimte. Je zou elkaar alleen 
maar in de weg lopen. 
Gelukkig hebben verzorgingstehuizen 
en ziekenhuizen tegenwoordig liften. En 
de woonhuizen hebben ruimere trappen. 
 
Er is wel een opleiding voor dit vak maar 
eigenlijk is dat niet nodig. 
In de praktijk leer je deze zaken het al-
lerbeste van de ervaring van een ander. 
 

Elly van Unen 
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Diederik van der Meide schreef  in de 
vorige Kop d’r Veur over de Kleine Ap-
pelstraat. Een aantal straatbewoners 
was het oneens met de opmerking dat  
“De straat voller was geworden met 
auto’s”. Er heerst  namelijk een parkeer-
verbod. 
Maar men stoorde zich vooral aan  de 
laatste alinea: “Mijn voorkeur gaat uit 
naar het beeld van vlak na de oorlog: 
een helder profiel, en zicht op de hui-
zen. Mogelijk dat deze straat, na de her-
inrichting van de Grote Appelstraat ook 
aan de beurt komt.” 
Zijn oordeel   en voorkeuren met betrek-
king tot de straat - indeling, het groen, 
de bomen enz. - vielen niet in goede 
aarde. Het artikel gaf het gevoel alsof de 
straat nog 'niet klaar' was, terwijl zij, de 
(buurt)bewoners zo trots en tevreden 
zijn over hoe de straat er nu uitziet.  Bo-
vendien is het juist andersom: de Ge-
meente neemt als voorbeeld de Kleine 
Appelstraat mee als ze beginnen aan de 
herinrichting van de Grote Appelstraat! 
De bewoners hadden een aantal jaar 
geleden het initiatief genomen om met 
de Gemeente en haar diensten in ge-
sprek te gaan over de herindeling. Er 
werd afgesproken dat, bij wijze van ho-
ge uitzondering, Gemeente, Ruimtelijke 
Ordening, Milieudienst etc. zich niet 
meer in de straat zouden vertonen. Men 
ontwierp een paar tekeningen over de 
nieuwe indeling van de straat, alle be-
woners hebben daarbij hun wensen en 
voorkeuren kenbaar gemaakt. Men is 
om de tafel gaan zitten met al die ge-
noemde instellingen en na een hoop 
gedoe is de straat geworden tot wat hij 
nu is. 

Straatbewoner Elly van Unen is verant-
woordelijk voor indeling, onderhoud, 
schoonhouden, aanplanting, meubilair, 
het groen en de bomen. (Elly zit overi-
gens ook in de redactie, maar dat terzij-
de). Zij onderhoudt regelmatig  contact 
met alle genoemde instellingen.  
De bewoners zijn tevreden met deze 
unieke situatie en zijn in hun nopjes met 
hun Kleine Appelstraat. 
  
En de gemeente is er waarschijnlijk ook 
blij mee, want ze wil dit overleg-  en be-
heermodel nu ook bij andere straten 
gaan toepassen! 

Piet Hein Schlebusch 

Bewoners Kleine  
Appelstraat best  
blij met hun straat 

Hulp nodig bij het 
invullen van uw 

belastingenformulieren 
of andere financieel- 

administratieve 
ondersteuning? 

Tarieven op maat. 
Bel 050-3124029 

 of mail 
klaasknillishostra@home.nl 

De Kleine Appelstraat:  zo houden  
of terug naar 1969 (zie foto)?      
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 In die tijd werd het straatje vooral be-
woond door linkse studenten, , met affi-
ches van de PSP voor het raam.  Het is 
de tijd waarin Max van den Berg wet-
houder is van Verkeer en het Verkeers-
circulatieplan wordt ingevoerd (1977-
78), dat moet zorgen voor een autoluwe  
binnenstad. Ook de Kleine Appelstraat 
wordt heringericht als een soort woon-
erf. Niet het eerste van Nederland (dat 
was in Emmen). 
 
Hans zijn broer  kwam bij hem in de 
straat wonen, op nummer 6. Hij plantte 
de berk, die er nu nog steeds staat.(leuk 
detail: deze berk is gejat/gered uit de 
Hortustuin/red) 
Nummer 15 was een primitieve woning 
met een toilet buiten. Hans heeft het 
gekocht voor fl.20.000 maar moest wel 
een betonnen vloer aanbrengen in ver-
band met de ook daar heersende zwam. 
In die tijd stonden er overigens in de 
wijk grote borden met “KOOP HIER 
GEEN HUIS” erop, wegens de aan-
staande stadsvernieuwing. 
 Die stadsvernieuwing viel in de Hortus-
buurt eigenlijk mee .. Rond 1980 werd 
er wel het een en ander gesloopt waar 
nieuwe sociale woningbouw voor in de 
plaats kwam. Dat zijn de bouwblokken 
van rode steen van de Huismeesters, 
aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, de 

Noorderbinnensingel, de Grote Kruis-
straat en de Grote Leliestraat. 
 
Opvallende buurtbewoners waren er 
ook zoals Vrouwtje Bremer  op de hoek 
van de Kleine Appelstraat en de Nieuwe 
Kijk in ’t Jatstraat naast de brood- en 
banketbakker .Zij ontfermde zich over 
zwerfkatten en had er meer dan twintig. 
 
Op nummer 111 zat een garage. Daar 
kon je tweedehands Franse auto’s ko-
pen en laten onderhouden. De eigenaar, 
Rob Timmer, kocht in 1973 confectie-
atelier Mercator en verbouwde het tot 
woning en garagebedrijf. 
Achter de garage stond een pand dat 
ook eigendom was geweest van de ei-
genaar van het confectieatelier Merca-
tor, de heer Huizeling. Hij woonde op 
Nieuwe Boteringestraat 86.  In het tele-
foonboek van 1952 staat vermeld: Mer-
cator, Fabriek van Herenkleding en Le-
derkleding. 
Het ‘achterhuis’, nummer 86/1, werd 
rond die tijd ook verbouwd en was be-
reikbaar via een gang aan de Nieuwe 
Boteringestraat. Dat witte, hoge huis is 
nog steeds te zien vanaf de Nieuwe Kijk 
in ’t Jatstraat. 
 

De Kleine  
Appelstraat en 

omgeving (dl. 2) 
 
Naar aanleiding van het verhaal in de 
Kop d’r Veur over de Appelstraat 
sprak ik met Hans Kerkhof .Hij woon-
de op nummer 15 van ongeveer 1975 
tot 1980. 

Hans Kerkhof in de Kl.. Appestraat,  + 1976 
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Naast de garage van Timmer, waar nu 
het appartementencomplex De Rode 
Beuk staat, was een opslagplaats van 
Bijstede, verfwinkel aan de Nieuwe Bo-
teringestraat. 
Tevens was er een opslag van Altrex, 
een bedrijf in ladders. 
 
Aan de andere kant van de garage,  op 
nummer 103, was Vorstenberg  geves-
tigd,( nu in de Nieuwe Boteringestraat,) 
onder de intrigerende naam Ieders 
Voordeel Centrum. 
Vorstenberg begon in 1965  met een 
handel in tweedehands auto’s .Tijdens 
de oliecrisis van 1973 schakelde hij over 
op tweedehandsmeubelen. Later begon 
hij ook met de verkoop van scanners 
aan de overkant op nummer 100, eigen-
dom van W.C. Runhardt, die tot die tijd 
daar een Vivo-kruidenierswinkeltje 
had.De combinatie nummer honderd en 
de voorletters van de heer Runhardt is 
de heer Vorstenberg altijd bijgebleven. 
Later maakte nummer 100 deel uit van 
het complex van het Volkenkundig Mu-
seum, nu wordt het bewoond; een recla-
meplaat op de deur herinnert nog aan 
de activiteiten van Vorstenberg. 
 
Nummer 99 is ook enige tijd eigendom 
geweest van Vorstenberg. Hij verhuurde 
het pand. 
 De gemeente Groningen had het naast-

gelegen pand, nummer 101, aangekocht 
ten behoeve van een brandgang voor 
de huizen aan de Kleine Appelstraat 
noordzijde. Maar door allerlei uitbouw-
tjes is die brandgang er nooit gekomen. 
Vorstenberg kon de grond kopen, en 
trok het stukje grond bij nummer 99. Er 
staat nog een blinde muur met door-
gang die toegang verschaft tot een 
‘binnenplaatsje’ van nummer 99. 
 
Ook aan de overkant ,op nummer 
114 ,woonden Gre en Bochinus Eisses, 
een echtpaar met twee zoons.  
Rob Timmer  vertelde dat hij ‘de burge-
meester van de Nieuwe Kijk in ’t 
Jatstraat’ werd genoemd, omdat hij alles 
regelde in de straat; hij veegde zijn 
stoep altijd keurig schoon en had een 
schortje voor. Ook belde hij vaak met de 
politie, als hij bijvoorbeeld last had van 
de activiteiten van Vorstenberg. 
 
Enige tijd voordat Vorstenberg in 1965 
zijn handel in tweehandsauto’s begon – 
overigens gebruikt hij de garage nog 
steeds voor oldtimers – was daar boer 
Mulder gevestigd.  Op de hooizolder 
waren studentenkamers gemaakt 
 Mulder ging rond 1963 wonen in Adorp. 
In de tussentijd was het pand eigendom 
van Piet de Vries geworden, boekhou-
der bij Loodgietersbedrijf Vroom, die het 
verhuurde aan een groetenboer. 
  
Wordt - weer - vervolgd. 
( Met dank aan Hans Kerkhof, Rob Tim-
mer en de heer Vorstenberg.) 
 

Voor contact en nadere informatie: 
d.vandermeide@hetnet.nl 

 

 

Snoeken bij garage Timmer,  
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstr. 111 
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Zorgcentrum De Ebbingepoort heeft 
haar restaurant een heuse facelift gege-
ven. Modern en gezellig tegelijk. In het 
vernieuwde restaurant wordt dagelijks 
een driegangen menu geserveerd. Voor 
bewoners en ook voor 55-plussers uit 
de buurt. In de maand november is er 
een actie waarbij nieuwe gasten mee 
kunnen eten tegen gereduceerd kennis-
makingstarief. 
 
Gezellig met elkaar eten 
 
Het restaurant, met een prachtig uitzicht 
op de stad, wordt door bewoners en 
overige stadjers gezien als een ontmoe-
tingspunt. Het menu bestaat uit twee 
keuzes. De gastvrouw serveert de war-
me maaltijd aan tafel. Dagelijks wordt er 
gegeten tussen 12.30 en 13.30 uur. Om 
mee te eten is reserveren niet nodig. 

Een maaltijd kost € 6,10 p.p. De vijfen-
zeventigjarige heer Ten Cate is weduw-
naar, woont zelfstandig in de Binnen-
stad en komt regelmatig eten in De Eb-
bingepoort. “De maaltijden smaken 
voortreffelijk, net zoals mijn vrouw ze 
destijds maakte”, vertelt de heer Ten 
Cate met een glimlach. “En ik vind het 
gezellig om met elkaar te eten en tijdens 
het eten praten we weer helemaal bij”, 
vertelt hij lachend. 
 
 
Geïnteresseerden mogen altijd even 
bellen tijdens kantooruren (3139590) of 
even langs lopen aan de Noorderbin-
nensingel 2. 
 
 

Vernieuwd Restaurant Ebbingepoort 
Lekker eten met speciaal kennismakingstarief 

‘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) 



23 

 

Ruwweg zijn er twee soorten men-
sen: Zij die van huisdieren houden en 
zij die een hekel aan ze hebben. Bij 
de eerste soort onderscheiden we 
mensen die zowel van honden als 
van poezen houden en mensen die 
alleen van honden of alleen van poe-
zen houden.Er zijn wel eens conflic-
ten tussen exemplaren van de ver-
schillende categorieën. Soms loopt 
een dergelijk conflict hoog op en dan 
kan het gebeuren dat je jaren nadien 
nog voor onaangename verrassingen 
komt te staan. 
 
 

In 1999 werden wij opgebeld door een 
medewerkster van de stichting Kat in 
Nood in Lauwerszijl. Wilden wij ons ont-
fermen over een katertje dat was gevon-
den op een autosloperij ergens in Fries-
land? Het beestje zat onder de motor-
kap van een oude Volvo en was volledig 
besmeurd met olie. Bij een dierenarts in 
Drachten werd hij met mayonaise 
schoongemaakt en mocht hij weer een 
beetje op verhaal komen. Ook kreeg hij 
een naam. Er werd nog even geaarzeld 
of het Volvo dan wel mayonaise zou 
worden maar de Volvo stemmers waren 
in de meerderheid.  
Goed, wij naar Drachten voor een ken-
nismaking; Toen we Volvo zagen waren 
we meteen verkocht en het duurde niet 
lang of hij mocht met ons mee naar 
huis.Maar, hij moest eerst gechipt wor-
den want dat was tegenwoordig stan-
daard en het was zo praktisch als dieren 
in een database waren opgenomen zo-
dat je ze altijd kon terugvinden. Wij von-
den Volvo niet zo’n leuke naam en om-
dat hij met zijn grijswitte verschijning 
leek op een eerdere kat werd het Abel-
tje, al gauw vereenvoudigd tot Apie. 
In 2002 verhuisden wij met onze twee 
honden en vier poezen naar de Noor-
derbinnensingel. 
Het is overdreven om te stellen dat al 
onze nieuwe buren razend enthousiast 
waren over onze menagerie maar geluk-
kig zijn er nooit grote problemen ge-
weest. 
 
Op een avond zaten we rustig in de ka-
mer toen we opeens een hoop kabaal 
hoorden. Blaffen, kattengekrijs en een 
schreeuwende mevrouw. We stormden 
naar buiten en de vrouw vertelde ons 
dat haar honden een kat gepakt hadden 

Onze Apie, voorheen Volvo 

In november speciale  
kennismakingsactie   

Restaurant Ebbingepoort:  
Een, twee, drie, vier:  

Meer eetplezier! 
 
Om meer ouderen uit de wijk kennis 
te laten maken met de heerlijke 
maaltijden en gezellig gezamenlijk 
te eten, biedt De Ebbingepoort in 
november belangstellenden een 
fantastische actie aan.  
 
Het eerste 3 gangen menu  
is geheel gratis.  
Het tweede, derde en vierde 
bezoek aan het restaurant 
kost elk €3,50 voor het me-
nu.  
Dat mag een zeer aantrekkelijk ken-
nismakingsaanbod worden ge-
noemd.  
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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 

 
Ook deze winter hanteer ik voor al uw binnenschilderwerk weer het 
scherpe uurloon, dat beduidend lager is dan die van de winter-
schilder. 
Voor 2009 kunt u uiteraard ook nu al geheel vrijblijvend een offerte 
aanvragen voor uw buitenschilderwerk. 
 
UW WONING/BEDRIJF IS HET VISITEKAARTJE DAT IK AFGEEF !!  
 
Gerrit Scheffer 
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die vervolgens wegge-
rend was. We hebben 
even staan praten en 
de vrouw vertelde bij-
na trots dat haar hon-
den echte kattendo-
ders waren. Op onze 
vraag waarom ze de 
honden dan niet aan-
gelijnd hield haalde ze 
haar schouders op en 
met een :”Ach, ’t is de 
natuur” liep ze verder. 
 
Wij hebben nog een hele tijd gezocht 
maar moesten onverrichterzake haar 
huis terug. Daar aangekomen zei ik:”Hé, 
waar is onze Apie?” en rees het ver-
moeden dat we al die tijd naar onze ei-
gen kat hadden lopen zoeken. Apie was 
weg en Apie bleef weg . We hebben 
eindeloos lopen zoeken in de buurt, die-
renambulance ingeschakeld en adver-
tenties gezet maar Apie bleef weg. We 
dachten als hij gevonden wordt horen 
we het wel, hij is immers gechipt. 
Jaren gingen voorbij. Die vrouw met 
haar honden kwamen we nog vaak te-
gen en dat waren geen leuke ontmoetin-
gen. De kwestie Apie raakte enigszins 
op de achtergrond mede door perikelen 
met onze andere dieren maar af en toe 
klonk de vraag: Wat zou er toch met 
onze Apie gebeurd zijn? 
 
Begin oktober 2008 ging de telefoon. “U 
spreekt met de dierenambulance, we 
hebben uw kat Volvo gevonden maar hij 
is helaas overleden.”  We waren met 
stomheid geslagen, na vijf jaar eindelijk 
bericht. Het bleek dat hij in een tuin aan 
de Johan Frisostraat was gevonden en 
dat hij een staartamputatie had onder-
gaan. Hieruit concluderen we dat hij een 

ander thuis gehad moet hebben 
en dat er nu mensen zijn die op 
hun beurt nu hun kat missen. 
Verder vragen we ons af of die-
ren gescand worden als ze bij 
een dierenarts komen voor een 
ingreep. Waarschijnlijk niet. 
 
We willen graag weten waar on-
ze Apie de laatste jaren ge-
woond heeft en wat er met hem 
gebeurd is. 
Zoals gezegd: Hij was grijswit en 
miste zijn staart. 

       
Margriet ter Steege, 

tel 050 5730655 
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De foto is genomen in westelijk richting 
naar het plantsoen ter hoogte van num-
mer 17. De gevelsteen van het Che-
misch Laboratorium anno 1814 is nog 
net rechts op de foto te zien. Het toren-
tje rechts is van het Botanisch Laborato-
rium van de Rijksuniversiteit dat al sinds 
1899 aan de Grote Rozenstraat staat en 
nog steeds bij de RuG. in gebruik is. 
Het meest opvallende is dat de huizen 
aan de linkerzijde plaats hebben ge-
maakt voor wat eerst het Wessel Gans-
fortcollege was, en nu het Nieuwenhuis-
gebouw is van de Faculteit Gedrag-en 
Maatschappijwetenschappen. Verderop 
in het rijtje huizen zijn wel de pandjes 
zichtbaar van het Gerarda Gockinga 
Huis, die respectievelijk in 1870 en 1882 
gebouwd zijn 
Aan het einde van de straat zien we en-
kele huizen in de buurt van de Noorder-
binnensingel en daar waar eens de Vio-
letsteeg lag. Die huizen zijn vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog gesloopt, en na 
de oorlog vervangen door het grote 
complex woningen van Volkshuisvesting 
(In) , aan dat  deel van de Noorderbin-
nensingel . 
 
 
Wat verder opvalt, zijn de mooie straat-
keitjes, waarschijnlijk veldkeitjes in de 
buurt zelf gevonden. Toen ik laatst in 

mijn tuin wat moest uitgraven ten be-
hoeve van de fundering van een serre, 
haalde ik uit die paar vierkante meter 
enkele tientallen van die keitjes naar 
boven! 
 
Deze foto is dus  van eerder  datum dan 
de foto van de Kleine Rozenstraat,  van 
voor het jaar 1923, toen de eerste steen 
werd gelegd voor het Wessel Gansfort-
college, de Christelijke H.B.S.. 
 
Let op de kinderen op straat, de was op 
de hekjes aan de linkerzijde en de hand-
kar rechts tegen de gevel! En als ik me 
niet vergis zie ik sneeuw op de daken 
liggen. 
 

Diederik van der Meide 
 

Bij de voorpagina: 
De Grote  

Rozenstraat 
 
Op de omslag van het maart/april 
nummer 2008 van de Kop d’r 
Veur  stond een foto van de Klei-
ne Rozenstraat.  
Nu hebben we gekozen voor een 
foto van de Grote Rozenstraat. 
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    Bedrijven in de buurt 
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  Bedrijven in de buurt 
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De datum voor de kopijsluiting was al 
wel voorbij, maar we wilden u het vol-
gende niet onthouden. Er is een groep 
Skandinavisten, die ooit het plan opge-
vat heeft om in het Guinness Book of 
Records te komen met de kortstdurende 
picknick aller tijden. Daarvoor hadden 
ze een geschikte tijd uitgekiend:  name-
lijk op de laatste zondag van oktober, 
wanneer de wintertijd ingaat. Lekker 
veel smikkelen en drinken, en dat alles 
binnen één minuut! En waar kun je zo’n 
picknick beter houden dan in de Muziek-
koepel van het Noorderplantsoen? Het 
is overdekt en mooi verlicht, dus wat wil 
je nog meer? 
Vannacht was het zover... En onderge-
tekende, een plichtsgetrouwe journalist 
van de Kop d’r Veur, wilde dat natuurlijk 
meemaken.  Zo vaak wordt er tenslotte 
nu ook weer geen wereldrecord geves-
tigd in het Noorderplantsoen. Die pri-
meur mochten we niet laten schieten! 
 
Dus ik er om 2 uur heen.  Maar wat een 
teleurstelling: er was niks te zien. Een 
paar werknemers van Jantje Zag Eens 
Pruimen Hangen zaten nog wat na te 
borrelen, maar verder was het Noorder-
plantsoen uitgestorven… Het waaide 

behoorlijk, dus ik vermoedde dat de 
picknick was afgelast. Teleurgesteld 
toog ik naar huis, zonder reportage, en 
zonder foto´s. 
 
Maar vanochtend, toen ik de klok terug-
zette, snapte ik het ineens. De festiviteit  
was om 2 uur wintertijd begonnen, dus 
ik was 60 minuten te vroeg geweest!  
Meestal komt een journalist te laat, 
maar deze wakkere meneer was nu 
eens een keer te vroeg 
Een vriendin van me bevestigde mijn 
bange vermoeden.  Het was een uiterst 
gezellige picknick geweest. Er waren 
heel veel lekkere Zweedse hapjes ge-
weest, en de Glögg van de Ikea had ook 
rijkelijk gevloeid.  En toen het 3 uur was  
had men de boel keurig opgeruimd en 
was ieder weer zijns weegs gegaan. 
 
Gelukkig had zij nog wat foto´s ge-
maakt. De sfeerrapportage is dan wel 
mislukt, maar u kunt nog wel een paar 
mooie kiekjes bewonderen. 
 
Klokkijken is ook een vak …. 
 

Piet Hein Schlebusch, 
(zondag 26 oktober, 17:28 uur) 

Summertime, wintertime 
(spring and autumn too ..) 
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  Winkels en bedrijven in de buurt 

 
 
 
 
 

Nieuwe Ebbinegestraat 106 
Groningen 

tel: 050-3181666 

Bling bling, ovenwanten, kussens,postpapier,sieraden,horloges, speelgoed, 
ringen, klokken, tassen, armbanden, bling bling, broche’s, poppen, tollen, 

portomonees, opbergdozen, sieraden kistjes, oorbellen, telefoon’s fotoalbum’s, 
haarclips, keukengerei, fotolijsten, kleden, schalen, galatasjes 

 
Voor al uw kadoartikelen kunt u terecht bij: 

Kadohuis twinkle 
 

Nieuwe Boteringestraat 45 9712 PH Groningen tel.: 050-3140786 
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Ze weet het zelf niet eens, maar het is deze maand 
op de kop af 10 jaar geleden dat de eerste column 
van Margriet Klasen in de Kop d’r Veur verscheen. 
En het is net alsof de duvel er mee speelt: juist nu 
is Margriet verhinderd.  Het kan natuurlijk niet, dat 
haar column ontbreekt bij dit mooie jubileum.  Dus 
moeten wij het ditmaal maar even van haar overne-
men.  Zo kunnen haar dan mooi in het zonnetje 
zetten.   
Margriet schrijft graag over haar katten, over het 
weer, over verkeersproblemen of haar grote inte-
resse voor de sport. En getuige de grote groep 
vaste lezers kan ze dat  prima.  Veel mensen heb-
ben daar de laatste tien jaar van genoten. 
 
Daar schrijven wij dus niet over.  Wij hebben nu 
een uitgelezen kans om eens iets wat facetten van 
Margriet te belichten, waar ze het tot onze verba-
zing zelf vrijwel nooit over heeft.  In vogelvlucht: 
Margriet wist als voorzitter weer een bloeiende 
vereniging van onze bewonersorganisatie te ma-
ken. Ze verdedigde halverwege de jaren negentig 
met verve de buurtbelangen tegen gemeente en 
universiteit. Ze is jarenlang actief geweest in de 
politiek en maatschappelijke organisaties. Daar-
voor is de buurt haar zeker ook de nodige dank 
verschuldigd. 
En dan zijn er natuurlijk ook nog de minder serieu-
ze tijdsbestedingen van Margriet. 
Ze mag  graag biljarten, en ze was jarenlang de 
vrouwelijke voorzitter was van een mannenbolwerk 
bij uitstek: een biljartvereniging. 
Margriet  schildert graag. Abstract, dat wel.  Maar 
tegelijkertijd ook mooi, toegankelijk en zonder grote 
pretenties. Toen ze voor een tentoonstelling eens 
een schilderij tekort kwam,  schilderde ze er ge-
woon nog snel eentje bij. En ze heeft ook wel eens 
voor iemand die zich net een sjieke knalgele bank 
had aangeschaft speciaal op verzoek een bijpas-
send schilderij gemaakt. 

over 10 jaar 
Margriet 

Margriet schildert 
& 
Margriet biljart 



34 

 

  
 
 
 
Ginkgo biloba   
 
Zie dit kleinood in mijn gaarde:  
boomblad uit de oriënt,  
siert met zijn geheime waarde,  
ingewijden welbekend.  
   
 
Leeft het als een enkel wezen,  
innerlijk in twee gedeeld?  
Of vormt juist het uitgelezen  
tweetal één herkenbaar beeld?  
   
 
Langzaam rijpende ideeën  
werpen op die vragen licht.  
Voel je niet dat ik in tweeën  
eenling ben in mijn gedicht? 
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Zie dit kleinood in mijn gaarde … 
 
Wat hebben architectuurstudio Skets en Goethe gemeenschappelijk?  Hun liefde voor de ginkgo!  
Deze heel speciale en beroemde boom valt pal naast de nieuwbouw van de universiteit in de Hor-
tustuin te bewonderen.  
Skets liet zich bij het uiteindelijke ontwerp van het gebouw inspireren door de bomen in de tuin. 
De  nieuwbouw boven de kantine kun je zien als een grote bomenkroon,  en de grote kolommen 
daaronder als stammen. In de gevelafwerking kun je de cellenstructuur van de ginkgo terugzien.  
Op 3 september j.l. vond de opening plaats (zie ook elders in dit blad). 
 
Johann Wolfgang von Goethe schreef dit gedicht op 15-9-1815.   
Vertaling is (waarschijnlijk) van Matthias Rozemond. 
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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 

 

 

Buurtborrel  
zondag 16 november 

v.a. 16.30 uur 
Café de Minnaar 



  


