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November 201 5

Maart roert zi jn staart en apri l doet wat hi j wil .

Maar hoe gri l l ig kan november zijn.

Wie verwacht er nog terrasweer in november

bijvoorbeeld. Wat hebben de kindertjes met Sint

Maarten het getroffen met hun lampionnetjes.

Geen kou, geen regen en na de tocht ook nog

warmte in de Nieuwe Kerk met warme

chocolademelk. Sommige mensen hadden ter

verwelkoming kaarsjes, lampjes of waxinel ichtjes

bij hun huis neergezet. De opkomst is grandioos

geweest, er gaan al geluiden op in andere

buurten om volgend jaar hetzelfde te doen. Toen

duurde het nog even en de herfstregens braken

los. Hoewel nog steeds warm voor de ti jd van het

jaar, voelen de regenbuien niet meer als

zomerbuitjes. Heftige windvlagen beginnen deel

uit te maken van de weersomstandigheden, de

verandering is voelbaar. Een gri l l ige november.

Met een vri jdag de dertiende in de maand. . .

Ongetwijfeld de koudste novemberdag.

Hoe gri l l ig en heftig kan het zi jn. Terwij l de

kindertjes in Nederland de volgende dag aan de

buis gekluisterd zitten om Sinterklaas te zien

aankomen luisteren vele vaders en moeders op

de achtergrond naar het laatste nieuws uit Pari js.

De intocht van Sinterklaas mét Zwarte Piet houdt

sommige gemoederen nog in spanning maar het

geheel verloopt zonder problemen, veel kinderen

zullen die avond voor het eerst hun schoen gezet

hebben. Zo is deze november nu al een maand

van contrasten.

Een groep zingende kindertjes tegenover een

groep schietende terroristen. Kaarsjes en lichtjes

om te verwelkomen tegenover kaarsjes en lichtjes

om te gedenken. Schoen zetten tegenover

bloemen neerleggen. De warmte van het welkom

tegenover de kou van de haat.

Laten wij als buurt ons stinkende best doen om

die warmte te bewaren. Laten we zorgen dat we

wat hebben aan elkaar. Laten we zorgen dat de

zo gecreëerde warmte als een beschermende

arm om ons heen voelt. En wat zou het fi jn zi jn

als andere buurten ons ook daarin als een

voorbeeld zien!

Harmke Eisen
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Van het Bestuur

TROTS!! !
Ja, ik ben trots, heel erg trots!

Woensdag 5 november hadden we onze
halfjaarl i jkse Algemene Leden Vergadering. Ik ben
trots op de grote opkomst, op de betrokkenheid van
veel buurtbewoners, op de initiatieven die vanuit de
buurt komen en op het vertrouwen wat weer
hersteld l i jkt te zi jn in het bestuur en de
bewonersorganisatie.

Dat vertrouwen, dát is wat mij betreft het grootste
compliment wat het bestuur heeft gekregen van veel mensen. Het weer
genereren van sociale cohesie en enthousiasme! Mensen wil len er weer voor
gaan!
Dat ging al lemaal niet zonder slag of stoot, en we zijn er nog lang niet. Er moet
nog veel werk verzet worden. We hebben in de ALV een heel nieuw bestuur
gekozen. Drie mannen en drie vrouwen, jong, middelbaar, ouder. Veel kwaliteiten,
verschil lend en aanvullend. Maar we kennen elkaar nog niet. Daarom zijn de
functies ook nog niet vastgesteld. Duidel i jk is wel dat ik secretaris bl i jf, en
voorlopig ook nog een stukje voorzitterschap op mij neem. We gaan aan de slag
om met elkaar een stabiel, gedegen en betrouwbaar bestuur neer te zetten, waar
u zich in vertegenwoordigd voelt.
Dankzij onze buurtkrant kunt u lezen over al lerlei activiteiten en initiatieven. Zoals
de mooie buurtmaalti jd bi j de Nieuwe Kerk, de Tuinentocht, de Sint Maarten
optocht, het bezoek van de burgemeester aan onze buurt, maar ook initiatieven
van buurtbewoners zelf.

Wij als nieuw bestuur gaan onze prioriteiten vaststel len; en daarvoor zul len we
onze visie en doelstel l ing moeten bepalen en we gaan ons buigen over de
verouderde statuten. Wat we in ieder geval ook belangri jk vinden is het weer
zoeken naar een buurtpand en het nieuw leven inblazen van de website. En het
aanhalen van de contacten met andere wijkraden en de gemeente. Maar er is nog
veel en veel meer. Zoals het vieren van 400 jaar Hortusbuurt. En. . . .enz.enz. In de
volgende ALV (datum is al bekend: 1 0 maart, noteer dit vast!) hebben wij
ongetwijfeld meer zicht op een en ander en gaan wij dat aan u presenteren.
Beste mensen, veel plezier met lezen en tot gauw ergens in de buurt!

Hartelijke groet,
Yvonne

Bewonersorganisatie
Hortusbuurt
Ebbingekwartier

Postbus 1 699
9701 BR Groningen
bestuur@hortusbuurt.nl
www.hortusbuurt.nl
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Op zondagmiddag 13 septembermeldden
zich tot onze grote verrassing bijna zestig
mensen voor de hernieuwde tuinen-
tocht door onze buurt. Na een korte
inleiding in de Nieuwe Kerk gingen
de deelnemers in drie groepjes op
pad, om langs een verschillende route alle
tuinen te bezoeken. Er waren zeven
tuinen opgenomen in de route: twee
hofjestuinen, de moestuin HortusHof
en vier privétuinen.

De ontvangst in al le tuinen was ge-
weldig. De tuineigenaren hadden
zonder uitzondering hun best gedaan
om hun tuin mooi in orde te maken en
wisten vaak een leuk verhaal te ver-
tel len.
In sommige tuinen werden de deelne-
mers ook nog onthaald op allerlei (zelfge-
maakte) heerl i jkheden. Voor al le deelne-
mers eindigde de route in een moderne
Hofjestuin in het Ebbingekwartier met een
drankje (van de bewonersorganisatie) en
een hapje (van de bewoners).

Hoewel veel tuineigenaren van tevoren
meldden dat hun tuin in september niet op
z’n mooist was, viel er toch veel te genie-
ten. Maar minstens zoveel genoten de
deelnemers van de onverwachte plekjes

waar ze terecht kwamen en van de huizen
waar ze een kijkje konden nemen.
Aan het einde van de middag was vri jwel
iedereen het er over eens dat dit een heer-

l i jke middag was, die een herhaling ver-
dient.

Tanja Meijer, Henk Reenders en
Stieneke van Heerikhuizen

Voeder-
bieten
uithollen

Door de vereniging

Buurtborrel
Elke 2e vri jdag van de maand is er
om 1 7:00 uur de buurtborrel.
De ene keer in Café de Minnaar
en de andere keer in Café de
Boer. Het eerste drankje is op
kosten van het bestuur!
1 1 december Café De Boer
8 januari Café De Minnaar
1 2 februari Café De Boer
11 maart Café De Minnaar

OPROEP
Tuinentocht 201 6

Volgend jaar weer een Tuinentocht? Dit is
mede afhankeli jk van nieuwe aanmeldingen.
Wij roepen daarom hierbij tuineigenaren, die

hun tuin of tuintje wil len laten zien,
op om zich te melden bij
bestuur@hortusbuurt.nl .

Mochten zich voldoende nieuwe
tuineigenaren aanmelden, dan zijn
wij van plan de Tuinentocht te

houden in juni 201 6.

Gerrit geeft uitleg in de verborgen tuin van het
Pieternella Gasthuis

Verslag Tuinentocht 201 5

Voor de Sint
Maartenoptocht
hebben op zon-
dag 8 november
kinderen (en
hun ouders) ge-
zamenli jk voe-
derbieten mo-
gen uithol len op
de Hortushof.
Het was droog,
gezell ig en druk!
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Door de vereniging
Buurtwandel ing met

de burgemeester

Sint Martinusoptocht in Hortusbuurt

Op Facebook berichtte iemand: “In de Hor-
tusbuurt hadden ze het goed voor elkaar.
Een grote schare kinderen verzamelde zich

in de Nieuwe Kerk. Er waren twee routes
uitgezet. (een lange en een korte) In groep-
jes van vijf à zes kinderen gingen ze op
stap om liedjes te zingen en snoep te sco-
ren. Na afloop weer verzamelen in de Nieu-
we Kerk, waar warme chocolademelk
geschonken werd. Volgend jaar moeten we
in meer buurten zo'n actie op touw zetten”.
En zo was het, ruim 50 kinderen hebben
meegedaan. Het was te merken, in grote
groepen trokken ze langs de deuren en
zongen hun lied. Niet afgeraffeld, soms wel
drie of vier coupletten lang stonden ze te
zingen. Begeleid door ouders die op de
achtergrond toekeken en zo nodig wat aan-
moedigden. Ik heb er van genoten.

Marianne Goorhuis

Op donderdag 1 2 november
was de burgemeester op be-
zoek in het kader van zijn
kennismaking met de stad.
Een groepje van zes mensen,
samengesteld door het be-
stuur van de bewonersvereni-
ging, begeleidde hem. We
verzamelden bij het Paleis
waar Teun direct uitleg gaf
over de nieuwbouw van het CIBOGA-ter-
rein. De burgemeester bleek hier wel regel-
matig te komen. Het Hortusgedeelte was
hem minder bekend. Hier gaf Tijmen uitleg
over mooie initiatieven in de wijk, zoals het
sociale ondernemerschap van Elmer’s. Uit-
leg over de moestuin gaf Lotte Marijn en
Marianne vertelde over de activiteiten in
samenwerking met de Nieuwe Kerk. Terwij l
we richting Hortustuin l iepen gaf Piet Hein
een college over de historie van de buurt,
en later in de Hortustuin vertelde hij hoe er
gevochten is voor behoud van dit mooie
stukje Hortusbuurt. Daartussen had Gerrit
in het hofje in de Kleine Rozenstraat iets
verteld over de vele hofjes in de buurt.

Verder wandelend spraken we onze verba-
zing uit over de stel l ing van de gemeente-
raad dat het Noorderplantsoen ‘in balans’
zou zijn. De activiteiten van huisjesmelkers
werden belicht door Tijmen en tot slot be-
l ichtten we de korte geschiedenis en suc-
ces van het buurtpand en onze vurige hoop
op een vervolg. We hadden nog veel meer
wil len vertel len, maar de ti jd was te kort.

Wij troffen een burgemeester met interesse
in wat er gebeurt, die het contact met men-
sen zoekt, en die luistert. Kortom: iemand
die verbinding maakt. Een aanwinst voor de
stad.

Marianne Goorhuis
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De Algemene Ledenvergadering, een terugblik

Op 5 november vond de Algemene Le-
denvergadering (ALV) plaats. We konden
gebruik maken van de ruimte in de Ebbin-
gepoort. Een geschikte plek waar we goed
in pasten met bijna dertig buurtgenoten.

Yvonne de Grijs opende de vergadering als
nog steeds enig bestuursl id van de be-
wonersvereniging. Na een korte inleiding
over de afgelopen periode en bedankjes
aan degenen die haar in die ti jd gesteund
hebben, gaf ze het woord aan Marianne
Goorhuis die de avond als technisch
voorzitter verder in goede banen probeerde
te leiden.

Het verslag van de ALV van 5 maart j . l .
werd vastgesteld en daarna kwam meteen
het belangri jkste onderdeel van de agenda
aan de orde: de benoeming van nieuwe be-
stuursleden. Yvonne legde uit hoe er ge-
werkt is nadat een oproep in Kop d’r Veur
een aantal kandidaten opleverde, waarna
Stieneke van Heerikhuizen de kandidaten
voorstelde: Teun Dijklhuis, Gerbrand Groen,
Lotte-Mari jn Knorr, Anneke Bakker, Tijmen
van Rooijen. Vanwege onbekendheid met
elkaar, is er voor gekozen nog geen func-
ties toe te wijzen aan personen, maar in de
loop van de komende maanden te bekijken
welke functie het beste bij wie past. Omdat
de voorzitter door de ALV benoemd moet
worden, zal dat op de volgende ALV (1 0

maart 201 6) gebeuren. De bestuursleden
worden met algemene stemmen gekozen
door de leden. Daarmee is het nieuwe be-
stuur van de Hortusbuurt/Ebbingekwartier
een feit. Mooi is dat hiermee het Ebbinge-
kwartier nu met twee mensen verte-
genwoordigd is in het bestuur.

Daarna kreeg Marti jn Reneman het woord
over de parkcommissie. De commissie is
toe aan herbezinning op haar positie en
strategie nu ze zo weinig gewicht in de
schaal l i jkt te leggen.
Harmke Eisen vertelde iets over de Kop d’r
Veur, de redactie heeft er nog zin in en gaat
door. De coördinatie van de bezorging gaf
zi j , na twee jaar interim deze klus gedaan te
hebben, terug aan het bestuur die daar uit-
eindel i jk verantwoordeli jk voor is.
Daarna kwam Lotte-Mari jn Knorr aan het
woord over de moestuin, de Hortushof. Een
succesverhaal, er is veel gedaan en bereikt
i .s.m. de bewonersvereniging, en er is zo-
veel belangstel l ing voor een bak dat er een
wachtl i jst is.
Yvonne de Grijs bl ikte terug op activiteiten
van het afgelopen jaar, waarvan een aantal
zeer succesvol waren, zoals de buurtbor-
rels, cul inaire zwerftocht, tuinentocht en
buurtmaalti jd i .s.m. de Nieuwe Kerk, en niet
te vergeten het buurtpand waar we toch
zeven maanden van genoten hebben.
Yvonne deelde mee dat de Culinaire Zwerf-

Door de vereniging

De gezellige buurtmaaltijd bij de kerk tijdens het Festival van de Geest
is voor herhaling vatbaar volgens enthousiaste buurtbewoners!
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tocht volgend jaar op 11 mei zal plaatsvin-
den en niet op de dag voor Hemelvaart
aangezien die dag volgend jaar op 4 mei
valt.
Na een uitleg van Lotte-Mari jn over de St.
Maartenstocht en van Tijmen over het
komende bezoek van de burgemeester,
bogen we ons onder leiding van Barend
Schweigman over de begroting 201 6. Ba-
rend legde uit dat het nog een raambegro-
ting betreft, invul l ing komt in de volgende
ALV aan de orde. Het leverde één vraag op:
moet er geen buurtpand begroot worden?
Barend legde uit dat als er een pand ge-
vonden wordt, de begroting dan sowieso

herzien moet worden. Nu is het nog teveel
koffiedik ki jken. Op de vraag: “Wil len we
weer een buurtpand?” werd unaniem ”Ja”
geantwoord door de aanwezigen! Hierna
vertelde Yvonne nog iets over de straten-
matrix die in aanleg is en vroeg Frans Tijs-
terman in de rondvraag aandacht voor zijn
initiatief van een ‘zorgsamenbuurt’ (zie ook
pagina 23).
Om exact 22:00 uur sloot Marianne de ver-
gadering met dank aan iedereen voor
zijn/haar inbreng en medewerking aan een
goed verloop van de bijeenkomst. Daarna
volgde voor de liefhebber nog een borrel bi j
café de Boer.

Van alle nieuwe
bestuursleden van
de Bewonersver-
eniging Hortus-
buurt-Ebbingekwa
rtier had ik mij nog
niet in de Kop d’r
Veur voorgesteld.
Dat maken we nu
even goed. Ik ben
Teun Dijkhuis,
boerenzoon uit

Euvelgunne. Na meer dan dertig jaar in
Den Haag met wetgeving te zijn bezig ge-
weest, ben ik alweer een jaar terug in
Groningen (Ebbingedwinger). Vooral na de
herhaalde oproepen in Kop d’r Veur vond ik
het als gepensioneerde nu wel ti jd om mijn

kennis en werkervaring voor “mijn” nieuwe
buurt in te gaan zetten. Hoe, weet ik nog
niet precies, want wij gaan als nieuw be-
stuur onze taken nog onderl ing afstemmen.
Maar ik verwacht wel dat ik mijn opgedane
werkervaring goed kan gebruiken. Alle jaren
ben ik (weekend)boer gebleven en dat zal
ook niet veranderen. Er waren ooit boeren
in de Hortus. Dat schept al een band. Ver-
der hebben enkele van mijn voorouders en
famil ieleden er hun stappen liggen (naar de
kerk en de RHBS). Daar sta ik regelmatig
bij sti l wanneer ik door de Hortusbuurt loop.

Hortus en Ebbingekwartier vormen steden-
bouwkundig grote contrasten. Maar boeien-
de architectuur (oud en nieuw) en cultuur
hebben zij gemeen! Het bewaken daarvan
zie ik als een gemeenschappeli jke uitda-
ging!

Even voorstellen

Door de vereniging
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Geen stukje van Evert Jan Veldman, zoals u
gewend bent, maar een stukje van mij , Anne
Nij land. Ik ben de nieuwe collega van Evert Jan.
Nee, ik ben geen dominee, maar wel een
kerkeli jk werker. Dat is iemand die deeltaken van
wat een dominee doet, op zich neemt ter
ondersteuning van de kerkeli jke gemeente. Die
taken kunnen uit pastoraat bestaan, dat is het
voeren van gesprekken met hulpbehoevenden,
of uit jeugdwerk, maar ook zal ik weleens
voorgaan in een dienst of me ontfermen over
bepaalde projecten, zoals de nieuwe kapel. (zie
bijgaande oproep) Ik ben de opvolger van
Dieneke Grit, die dit werk tot en met de zomer
heeft gedaan.

Ik heb theologie hier in de stad gestudeerd,
vlakbij de Hortusbuurt aan de Oude
Boteringestraat. Even ben ik als kerkhistoricus
werkzaam geweest voor de Stichting Oude
Groninger Kerken, maar het werken met
mensen en het werkzaam zijn in een kerkeli jke
gemeente trok me meer. Ik ben dol op pubers,
daarom ben ik ook als jeugdwerker werkzaam bij
een kerkeli jke gemeente in Noord-Groningen.
(Bierum-Holwierde-Krewerd)
Ik vind het mooi om van betekenis te mogen zijn
in een mensenleven. Ik geloof dat God via
mensen werkt en ik hoop op deze manier de
vitamines L (Liefde) die we ontvangen door te
kunnen geven aan anderen. Ik geloof nameli jk
ook dat een mens niet zonder kan, net zoals ik
niet zonder de vitamines van anderen kan.
Afgelopen september ben ik getrouwd met een
Twentse schone, Remco Nij land. Samen wonen
we in de Indische buurt. Ik heb ouderwets (of
postmodern) zi jn achternaam overgenomen,
want ik ben geboren als Baljeu. Die naam
verklaart dan ook mijn e-mailadres, waar
naartoe u alti jd mag mailen bijvoorbeeld als u

mee wilt helpen om de kapel draaiende te
houden. Mijn hobby's zi jn spelletjes doen,
voetbal ki jken met vrienden in de kroeg,
survivalrunnen (hardlopen door de modder met
hindernissen) en hard zingen; (van Marco
Borsato tot U zij de Glorie) Ik ben bijna dertig
jaar geleden in Alkmaar geboren en getogen,
maar heb sinds tien jaar mijn hart verpand aan
deze prachtstad in dito provincie.

Gaag tot een keer ziens! En anders tot schri jfs
op deze plek!

Hartel i jke groeten
Anne Nijland

annebaljeu@gmail .com

OPROEP
Ik heb meteen al een vraag aan u: De hal bi j
de hoofdingang wordt omgebouwd tot een
sti ltecentrum dan wel kaarsenkapel. De
Nieuwe Kerk wil hiermee tegemoet komen
aan de vraag van velen naar een plek om tot
rust te komen, om sti l te worden, om te
herinneren, een kaars aan te steken, enz.
Binnenkort zal de ruimte in gebruik worden
genomen. Maar we hebben nog geen goede
naam ervoor. Wilt u een antwoord geven op

onderstaande vraag? Mail dan naar
bovenstaand mailadres.
Dat kan tot 30 november

Welke naam moet de ruimte in de hal bi j de
hoofdingang kri jgen?

a. Hortuskapel
b. Kapel
c. Sti ltecentrum
d. Anders, nameli jk. . .
(zelf in te vul len)

Even voorstel len. . .
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Op mijn zoektocht naar een kandidaat voor
deze rubriek kom ik wel eens de reactie te-
gen : "Maar ik ben helemaal geen buiten-
lander, ik ben Nederlander." Natuurlijk kan
iemand intussen genationaliseerd zijn; het
criterium is het geboorteland. Dit komt al-
lemaal samen in het gesprek met Lex. We-
tend dat hij in Nederlands-Indië was
geboren vroeg ik hem voor het volgende in-
terview. "Kan je vanmiddag?" was zijn reac-
tie.

Of ik thee wil en of ik er een stroopwafel bi j
wil of een bonbon. Of beide. . . Ik zit bi j de
66-jarige Lex in zi jn smaakvol ingerichte
huis aan de Noorderbinnnensingel wat hi j

al leen bewoont. De inrichting ademt een
licht oriëntaalse sfeer.

Bootvluchtelingen
Lex is geboren in Medan op Sumatra. "Va-
der was blank en moeder was een half-
bloed want haar vader was ook een blanda.
Wij waren met vier kinderen en waren dus
kwartjes", zo zegt hi j . Opa en vader zaten
bij de KNIL (Koninkl i jk Nederlands Indisch
Leger). Soekarno had gekozen voor sa-
menwerking met de Japanners die leuzen
hanteerden als: "Azië voor de Aziaten" en
op die manier leken te doelen op onder an-
dere onafhankeli jkheid van Nederlands In-
dië, precies datgene waar Soekarno ook

BBuuiitteennllaannddssee mmeennsseenn iinn oonnzzee bbuuuurrtt

In deze rubriek stellen we mensen aan jullie voor die
oorspronkelijk niet uit Nederland komen.

Hoe zijn ze hier terecht gekomen bijvoorbeeld? Is het tijdelijk?
Eten ze wel eens stamppot? Wat vinden ze de verschillen met hun vaderland?

Lex Rozenburg;
een in Nederlands-Indië geboren kwartje
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naar streefde. De overheersing door de
Nederlanders werd niet langer geduld en zo
vertrokken er scheepsladingen bootvluchte-
l ingen naar Nederland. In 1 950 en 1 951
samen kwamen 90.000 mensen naar
Nederland uit Nederlands Indië. Dat waren
veelal de laatste ambtenaren en ex-KNIL
mil itairen. Op één van de laatste schepen,
de Nassau, zoals hi j zich meent te herinne-
ren, kwam Lex als éénjarig ventje naar
Nederland.

Familie
Hier was wel famil ie. In Den Haag, en een
tante in Zuidlaren waar ze veel kwamen.
Moeder had in een Jappenkamp gezeten
en tante kon behoorl i jk vloeken in het Ja-
pans. Ze hadden heel wat meegemaakt en
hebben alles achter moeten laten. De tante
in Zuidlaren is inderti jd gekleed en gehol-
pen met de ingericht door detai l l isten uit het
dorp. Er was ook famil ie die hier niet kon
aarden en die zi jn onder andere naar Ame-
rika en Zwitserland gegaan. Van Neder-
lands Indië herinnert hi j zich niets, hi j is ook
nooit terug geweest. "Maar ik ga er nog wel
eens heen." Lex toont me een paar foto's
van zijn famil ie, foto's die lang geleden in
Indië zi jn gemaakt. Mensen met mooie ge-
waden en vader die er met zi jn snor uitziet
als een kolonel. Ook zijn er op zijn boeken-
plank diverse werken over Indië te zien en
hij geeft me zelfs een paar te leen. De
meeste famil ie is wel terug geweest. "Het is
daar nog steeds chaos. Een slechte infra-
structuur, wat dat betreft hadden de Neder-
landers daar beter kunnen bli jven. Op Bali
is het ook chaos, dat komt door het toeris-
me en vervuil ing. Indonesië (zo heet het nu
immers) is zo ri jk aan hout en grondstoffen
en alles wordt verkwanseld. In de regering
zitten veel mensen met hele diepe zakken,
al lemaal corruptie."

Eten en breedbeeld tv
Ziet Lex verschil len tussen Indonesië en
Nederland? Hij zal toch via de famil ie din-
gen mee gekregen hebben. Eén ding wil hi j
wel kwijt. "Er woonden zóveel mensen in
Nederlands Indië, het is zo groot. Het is
toch verbazingwekkend dat een klein land
als Nederland zo'n groot land wist te knech-
ten? En verschil len. Ja, als je in Nederland
op bezoek gaat word je er tegen etensti jd

uit gegooid, bi j Indische mensen eet je
mee. Eten is heel belangri jk, eten, alti jd
maar eten. Molukse famil ies zi jn weer veel
closer en trouwen is daar bijvoorbeeld heel
groot. Iemand zei me eens dat er 1 300
gasten op zijn brui loft waren geweest en
toen zei ik dat hi j dan zeker nog steeds aan
het afbetalen was, haha!"
Op school heeft Lex nooit last gehad. Hij is
nooit geplaagd of gediscrimineerd. Van de
taal heeft hi j niet veel meegekregen al komt
er wel eens een Indisch woord uit. Hi j heeft
jaren bij interieur Vos gewerkt. De bazen
daar waren ook kwartjes en zij spraken
vloeiend Maleis. Lex: "Als ze me iets
opdroegen zei ik wel eens:" Ik ben geen
koelie".
Lex woont nog niet zo lang in onze buurt.
Hiervoor woonde hij in Paddepoel, maar: "Ik
heb hier veel meer contact. En kijk eens
naar mijn uitzicht. Ik heb hier de hele dag
breedbeeld tv!" Wel ergert hi j zich, zoals
zovelen in zi jn omgeving, aan de auto's die
in verboden richting door de straat ri jden.
"Ik heb al tegen de politie gezegd dat ik wel
een camera op wil hangen en dan delen we
de winst van de boetes. Op één dag heb ik
tussen de 300 en 400 "foutri jders" geteld,
daar zouden ze mooi wat geld mee op kun-
nen stri jken, en", zegt hi j schalks, "als ze
het met me wil len delen kan ik een zomer-
huisje op Schier kopen!"

Ik vertrek. Twee koppen thee, twee stroop-
wafels en een bonbon in mijn maag ri jker.

Harmke Eisen

OPROEP
Wie wil het coördineren van de

Kopbezorging van Harmke overnemen?
Officieel is het coördineren van de bezorging
van de Kop een bestuurstaak. Toen twee jaar
geleden echter al les opnieuw opgezet moest
worden heb ik aangeboden de coördinatie
voorlopig op me te nemen. Er is nu echter
weer een voltal l ig bestuur en ik heb besloten
de taak terug te geven. Om het netjes af te
ronden plaats ik zelf nog deze oproep met de
mededeling dat ik een nieuweling natuurl i jk
met plezier de kneepjes bij zal brengen. Het
is leuk om te doen en als je je data bijhoudt

hoeft het niet veel ti jd te kosten.
Voor opgave en/of inl ichtingen mag je me

bellen: 06-309801 54
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De bewonersvereniging maakt deze
periode een verandering door. Een
nieuw bestuur en ook een nieuwe
verkeerscorrespondent. Die laatste
ben ik geworden.

In de vorige Kop d’r Veur zag ik een
oproepje staan voor een nieuwe
verkeerscorrespondent, omdat
Martin van de Wardt-Olde Riekerink
ermee is gestopt. Hierop heb ik vri j
snel enthousiast gereageerd.
Mijn naam is Erik Weistra, ik ben
een 32 jarige buschauffeur en werk
bij Qbuzz in de provincie Gronin-
gen, Noord-Drenthe, Oost-Fryslân
en Groningen stad. Van jongs af
aan heb ik al veel interesse in het
verkeer (in z’n algemeenheid) ge-
had. Waarom ik geen verkeerskun-
de heb gestudeerd begri jp ik
eigenl i jk ook niet. Dat kan natuurl i jk
alti jd nog.
Het l i jkt me ontzettend leuk om voor
de Kop d’r Veur de rubriek ‘Verkeer’
te vul len. Er staan in de buurt de komende ti jd veel dingen te gebeuren op het gebied van
verkeer. Zo is in de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’ van de gemeente te lezen
dat de bussen uit de Nieuwe Ebbingestraat zul len verdwijnen, omdat die via het Boterdiep
zul len gaan ri jden. Ik ben eigenl i jk ook erg benieuwd of de Nieuwe Ebbingestraat op
termijn autoluw wordt, zodat het zich nog meer kan ontwikkelen als winkelgebied. Well icht
dat ik dat voor een volgende Kop d’r Veur ga uitzoeken. Het Boterdiep wordt nu al grondig
onder handen genomen, maar ook de diepenring zal compleet op de schop gaan om de
doorstroom te verbeteren en de veil igheid voor al le weggebruikers te verhogen. Zo komt
er een aparte fietsstrook waardoor er een sl imme fietsroute wordt gecreëerd langs de
noord- en oostzi jde van de diepenring. Zo kan je dan gemakkeli jk en snel op de fiets naar
de zuidkant van de stad komen via die nieuwe slimme fietsroute. Zonder veel oponthoud.

Kortom: Er staat de komende periode veel te gebeuren op het gebied van verkeer in onze
buurt en vlak daar omheen.

Mocht u een onderwerp hebben voor in de rubriek ‘Verkeer’, dan zou ik het leuk vinden
als u dat wilt mailen naar bestuur@hortusbuurt.nl , Dan kan ik me daar voor een volgende
Kop d’r Veur op focussen.

Erik Weistra

Even voorstellen
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Buurtnaam nu
officieel vastgesteld
In 201 3 heeft het col lege van
B&W de nieuwe buurtinde-
l ing van de stad vastgesteld.
Met name ondernemers van
de Nieuwe Ebbingestraat
hebben aangegeven dat de
begrenzing van het Ebbinge-
kwartier in hun ogen te nauw
was. Het col lege heeft nu
besloten om de grens tussen
de Hortusbuurt en het Eb-
bingekwartier weg te nemen.
Dit gebeurt door deze twee
buurten samen te voegen tot
één buurt, met de naam
Hortusbuurt-Ebbinge-
kwartier. De benaming van
de vier subbuurten die daar-
onder vallen, bl i jft onge-
wijzigd

Overlast?
Als je de app MeldStad op je
telefoon zet, kun je zaken
zoals overlast van ge-
parkeerde fietsen op trottoirs
enzovoort. makkeli jk bi j de
gemeente melden en
worden ze sneller opgepakt
door de betreffende afdeling.
Werkt heel eenvoudig: je
kunt aangeven waar het over

gaat, op de kaart prikken
waar het is, eventueel een
foto erbij zetten en je ziet
ook meteen of iemand an-
ders het misschien al
gemeld heeft.

Noorderplantsoen
Na alle discussies, Stads-
panel, enquête, gekrakeel en
nog veel meer over het
Noorderplantsoen, vindt de
gemeenteraad op 28 okto-
ber: “Het Noorderplantsoen
is in balans”. In het Stads-
panel-onderzoek zijn de me-
ningen uit de Stad over het
Noorderplantsoen gepeild.
Daaruit bl i jkt dat er grote
tevredenheid is over het
park. Maar uit een debat
over het Noorderplantsoen
ti jdens het festival
Noorderzon bleek ook dat di-
recte omwonenden soms
veel overlast ervaren, vooral
van barbecues. Wethouder
Joost van Keulen (VVD): “De
balans in het park is goed,
zonder af te doen aan de
overlast van omwonenden
die ongeveer twintig dagen
per jaar wordt ervaren.” Hoe
er dan recht wordt gedaan
aan die omwonenden vertelt
onze wijkwethouder er he-
laas niet bi j .

Bij de middenpagina

Boterdiep in 1 91 2 nabij de Pijpstraat.
Foto: P. Kramer, col lectie RHC Groninger
Archieven (1 785-1 71 21 )

Boterdiep anno nu
De laatste verbouwingen zijn er op gericht
het Boterdiep toegankeli jker en aantrek-
keli jker te maken. Dat ging niet zonder
slag of stoot: de gemeente had al een
ontwerp laten maken, maar ondernemers
in de buurt waren het er niet mee eens en
kwamen met een eigen ontwerp.

Door nu veel minder geparkeerde auto’s
toe te staan is er ruimte gemaakt voor
nieuwe mogeli jkheden. In het nieuwe ont-
werp is de oude loop van het diep weer
zichtbaar gemaakt. Het meest in het oog
springende onderdeel is de zogenaamde
handelskade, die door de grote betonpla-
ten een industriële uitstral ing geniet. Dit is
ook de plek voor nieuwe initiatieven. (bi jv.
een kleine markt) Buurtbewoners en loka-
le ondernemers worden betrokken om
mee te denken bij de plannen.
(zie pagina 27)

R.E.

OPROEP
Werken bij het Simplon

Jongerenhotel?

We zijn op zoek naar
algemeen medewerkers
en nachtportiers die op
vri jwil l ige basis of via een
participatiebaan in ons
hotel wil len werken.
Participatiebanen zijn

speciaal voor mensen uit
Groningen die een WWB
(=bijstand) uitkering

hebben, ouder dan 27 jaar
zi jn, al langere ti jd
werkloos zijn en zich

minimaal 1 6 uur per week
wil len inzetten.

Je ontvangt na een half
jaar een netto bonus van
1 00 euro per gewerkte
maand. Je hebt wel
toestemming van de
gemeente nodig. Daar
kunnen wij je bi j helpen.

Wie worden onze
nieuwe collega’s?

Neem contact op met
Ad Duijn of

Truus van Rijn:
050- 31 35221
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MENSEN IN DE HORTUS EN
HET EBBINGEKWARTIER

-Een rubriek waarin we bij buurtgenoten
op bezoek gaan met als grote vraag wat vind je en wat bindt je aan onze wijk-

Om meer te weten te komen over het wel
en wee van het Boterdiep en omstreken
kun je heel goed terecht bij Flip, de groene
slager. Hij volgt vanachter zijn toonbank de
ontwikkelingen op de voet. Zijn winkel staat
vlakbij de hoek waar de Turfsingel samen-
komt met het Boterdiep.

Eerst maar eens vragen naar het ontstaan
van de slageri j De Groene Weg waar al het
aangeboden vlees biologisch is, “zoals de
natuur het bedoeld heeft dus zonder
chemische hulpmiddelen”. De prachtige
natuurfoto’s in de winkel van Flip getuigen
van het eerl i jke boeren buitenleven. Fl ip
startte met de slageri j in 1 985. Landeli jk
was de Groene Weg toen net begonnen
met twee vestigingen, inmiddels zi jn het er
dertien. Fl ip zocht een plek dichtbi j ‘Mi-
chael’ , een kruidenier met ‘eerl i jke waren’
die eind jaren zeventig iets verderop aan
het Boterdiep zat Fl ip: “Het was lastig om
een geschikt pand te vinden aan het Boter-
diep, het was een shabby straat, er stonden
veel bouwvallen en er zwalkten drugsver-
slaafden rond op weg naar de methadon-
post aan de Bloemstraat. Het Ciboga
terrein hield nog wel Circus (2 x per jaar),
maar de trucks die met waren voor de
markt af en aan reden (Boden) en de Gas-
fabriek waren al verdwenen.”

Plannen en nog 'es plannenL
“In 1 987 ontstonden al de eerste grootse
plannen voor een woonwijk op het Ciboga.
De grond bleek echter zodanig vervuild dat
de schoonmaak jaren in beslag ging
nemen. Naarmate de ti jd verstreek, zag het
er steeds triester uit, niemand investeerde
meer in zi jn te slopen woningW Vervolgens
veranderden de plannen per jaarW de ge-
plande ecohuizen bleken helaas te duur en
tenslotte stortte de huizenmarkt in als
gevolg van de economische crisis. ” De

winkeliersvereniging Boterdiep/Bloemstraat
heeft er steeds hard aan getrokken om het
Boterdiep en omstreken een mooie toe-
komst te geven, ook Flip droeg zijn steentje
bij . Wel vond hij het -veelal ’s avonds- ver-
gaderen een zware belasting. “Al met al is
er zóveel ti jd gestoken in dat vergaderen
met de gemeenteW en er zijn zóveel plan-
nen op papier de shredder ingegaanW”,
verzucht hi j . Het tramplan waarbij de tram
van het hoofdstation naar Zernike via het
Boterdiep zou gaan ri jden, geeft nieuwe
kansen, maar helaas, het plan bli jkt te duur

Een ster erbij in het Ebbingekwartier?
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voor de stad. Bovendien staan er monu-
mentale panden in de weg, zoals het hoek-
huis van de Vrijmetselari j aan de Turfsingel.

Parkeerhavens en fietsenstandaards
op de stadsboulevard
En nu, wat is er nu allemaal aan de hand
daar op het Boterdiep? Onze groene slager
is zeer tevreden over de nieuwste ontwik-
kel ingen. “Ik ben bli j dat er nu iets gebeurt
en ik denk dat het heel goed wordt. Het Eb-
bingekwartier is geen mainstream, er ge-
beurt veel alternatiefs, koester dat maar
zou ik tegen de gemeente wil len zeggen.
Kijk eerst goed hoe het nu is voordat je er
meer huizen neerzet. En dan het strand, de
plek voor kinderen en barbecuers, dat moet
zéker bl i jven!”

Gaandeweg wordt het mij duidel i jk, enkel
en alleen over de slageri j praten bestaat
niet, de Groene Weg is een onuitwisbaar
onderdeel van het Ebbingekwartier en

daarmee van onze wijk.
Fl ip somt nog een aantal
pluspunten op: ingangen
aan meerdere zijden van
de grote parkeergarage,
zoals die aan het ver-
lengde van de Vrijdema-
laan zodat winkelend
publiek uit het noorden
en oosten van de stad er
makkeli jk in kan ri jden,
de ingang bij restaurant
Oberland die nu nog al-
leen te voet bereikbaar
is, en de ingang die
achter op het Boterdiep
als eerste is aangebracht
maar weinig gebruikers
trok. Direct tegenover de
slageri j bl i jft Jan Sikkes,
de ‘lapjeswinkel’ , daar-
naast komt de Borgman-
school, al of niet samen
met de Michaëlschool.
“Ik hoop vooral dat met
deze verbeteringen ook
de slechte huizen op-
geknapt gaan worden. Er
zi jn studentenhuizen die
steeds met plak- en
pleisterwerk opgelapt

worden. Neem nou de oude sportwinkel
van Sjoerd van der Baan, dit pand is ver-
bouwd tot een degeli jk appartementencom-
plex, dat zou met die gribushuizen ook
moeten gebeuren! En waar kun je écht
goed eten hier, ja dat is in restaurant Ober-
land, in het oude machinegebouw, nu he-
laas verscholen achter het Studentenhotel
in aanbouw.” Veel waardering heeft de ei-
genaar van de Groene Weg voor de
stratenmakers die de brede stoep als een
stadse boulevard aanlegden. “Dat is pas
een vak, wat anders dan die vergaderti jgers
van de gemeente. Daarentegen heeft die-
zelfde gemeente nu veel fietsenstandaards
en parkeervakken op de stoep bijgeplaatst,
geweldig!”

Lariekoek en apekool
Na al deze positieve geluiden wil ik wel
eens weten of de slagers van de Groene
Weg veel vragen van klanten kregen over
de onlangs gepubliceerde onderzoeken
over kanker en het eten van rood vlees en
alle soorten worst. “Ach nee, veel klanten
vonden het al overtrokken, al lemaal larie-
koek en apekool”, reageert Fl ip kalm. “Bij
mij viel het kwartje toen ik aan de super-
markthamburgers dacht, die zi jn met che-
mische smaakmiddelen, zoals rookaroma
behandeld voordat ze in de schappen
terechtkomen. Wij maken ze van vers bio-
logisch vlees.

Dan rinkelt zi jn telefoon, een van zijn col le-
ga’s aan de li jn, we moeten stoppen want
ze reizen zo meteen af naar Nijkerk waar
De Sterren bekend gemaakt worden. Alle
slageri jen in den lande kunnen ieder jaar
aan een contest meedoen en worden door
een jury op een aantal punten beoordeeld
zoals klanttevredenheid, kwaliteit-pri js ver-
houding, uitstral ing van de winkel, per-
soneelsbeleid. De volgende dag vroeg in de
ochtend kri jg ik een telefoontje van Flip:
“We hebben bijna twee sterren gekregen,
op ééntiende punt naW!” En ik denk wat is
nu ééntiende puntW

Nou ja, er moet iets te wensen overbl i jven
op de stadsboulevard van het vernieuwde
Boterdiep.

Julia Swierstra
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ZorgSamenbuurt
Gelukkig oud kunnen worden

in een zorgzame woonomgeving

Veel mensen bli jven graag zo lang mogeli jk zelf-
standig thuis wonen, met buren en bekenden
om zich heen op wie ze soms een beroep kun-
nen doen als het even minder goed gaat.
In Eindhoven zijn in 201 2 projecten gestart met
het doel om als buurtbewoners samen een
zorgzame woonomgeving te creëren. Daar zijn
buurtbewoners aan de slag gegaan met het in-
tensiveren van nabuurschap en het versterken
van burenhulp. Iedere buurt bepaalt hierbi j zi jn
eigen koers, bi jvoorbeeld in wat je wel en niet
voor elkaar wil doen. In Eindhoven bleken de
buurtbewoners bereid tot eenvoudige buren-
hulp, zoals computerhulp, boodschappen doen
of mee gaan naar een ziekenhuis. Belangri jk in
dit project was dat het bieden van hulp niet ver-
pl ichtend is en dat je alti jd kunt aangeven of je
wel of geen ti jd of zin hebt. Ook werd daar
duidel i jk dat niet iedereen gemakkeli jk om hulp
vraagt. In Eindhoven werkt men met een “hulp-
telefoon” waardoor buurtbewoners zeven dagen
in de week naar een dagmakelaar kunnen bel-
len met een verzoek om hulp. De hulpaanbie-
ders weten dat zi j , zonder zich bezwaard te
voelen, “nee” mogen zeggen. Vaak ook wordt er
hulp uitgewisseld buiten de hulptelefoon om.
Eenmaal per maand wordt er met al le verte-
genwoordigers vergaderd, zonder bestuur. In
Eindhoven zijn al in tien buurten dit soort pro-
jecten gerealiseerd.
Het is duidel i jk dat al leen enthousiasme en goe-
de voornemens niet genoeg zijn; er zi jn ook een
paar kartrekkers nodig. Ik ben nu benieuwd, of
het bovenstaande idee mensen in onze buurt
aanspreekt en wie mede-initiatiefnemers wil len
worden om ook in onze buurt iets dergeli jks op
te zetten. Het is hier summier omschreven dus
voor meer informatie over hoe het in Eindhoven
is georganiseerd, zie www.kil imanjarowonen.nl.
Graag reageren naar: Frans Tijsterman

Kleine Leliestraat 5
0622933238 of fransti jsterman@online.nl

Brom Hortusbuurt

Al anderhalf jaar heb ik regelmatig last van een
brom van ca. 40 Hz en op de grens van horen
en voelen. Zodra ik in al le rust iets wil doen of
ga slapen, is het vaak te horen. Het kl inkt als
een laag dreinend geluid, alsof er wind door een
grote tunnel wordt geblazen of alsof er ergens
een aggregaat of vrachtwagen stationair draait.
Soms is vooral een tri l l ing voelbaar door het he-

le huis, die drukt of roffelt op je trommelvl iezen.
Bijna elke dag en nacht, wisselend in intensiteit
en soms uren lang.
Ik heb al vaak door de buurt gelopen op zoek
naar de oorzaak. Als de brom hevig is kan ik die
op sommige plekken buiten ook goed horen.
Maar het is bi j dit soort lage frequenties moeil i jk
om precies de bron te vinden tussen alle andere
geluiden en ruis. Ik zelf denk dat het te maken
heeft met een van de grote gebouwen aan de
Grote Rozenstraat. De brom doet zich ook voor
als het buiten 30 graden is, dus zal het niet de
verwarming van die gebouwen zijn. Het l i jkt
eerder een soort venti latiesysteem, ook al om-
dat de brom relatief vaak sterk is tussen vijf en
acht uur ’s middags en twee en vier uur ‘s
nachts. Ik heb contact gezocht met de Universi-
teit, Steunpunt Overlast en de Gemeente, maar
dat schiet niet erg op.
Misschien l igt mijn huis net op ‘de verkeerde
plek’. Bovendien is niet iedereen even gevoelig
voor dit soort lage frequenties. Maar voor men-
sen die het wel horen is het een eenzame ramp.
Wil je je daar een beeld van vormen kijk dan
eens op www.laagfrequentgeluid.nl . Omdat ik
die brom over een tameli jk groot gebied waar-
neem, kan ik me niet voorstel len dat ik de enige
ben. Zijn er meer mensen die de brom horen en
het als overlast ervaren? Zo ja, dan is het mis-
schien makkeli jker de oorzaak te vinden en zal
de Gemeente ook meer haar best moeten doen.
Daarom deze oproep: Herken je dit verhaal en
woon je in het gebied Rozenstraat en Lelie-
straat? Stuur dan alstubl ieft een mailtje naar
bromhortusbuurt@gmail .com. Het zou geweldig
helpen het probleem in kaart te brengen en mis-
schien valt er gezamenli jk iets tegen te onder-
nemen. Doen! Jos Janssen

Grote Leliestraat

Van twee oud-bestuursleden ontvingen wij
onderstaande spontane steunbetuiging.

WIJ DENKEN NOG STEEDS MEE ...!

Janny van Ditmarsch (penningmeester Hortus-
buurt-bestuur ong 1 990) en ik zeiden een paar
weken geleden tegen elkaar dat we hoopten dat
er weer snel een nieuw en volledig bestuur zou
komen voor de Hortusbuurt! "Het kan toch niet
zo zijn, dat het stopt met dit Bestuur?". Gelukkig
kon ik Janny vertel len dat ik op de laatste borrel
gehoord had dat er genoeg aanmeldingen wa-
ren, dus we wachten hoopvol af!

Tjitske Bouma
(voorzitter van hetzelfde bestuur Hortusbuurt
(voorafgaand aan dat van Margriet Klaassen)

LLEEZZEERRSSVAN ONZE

LLEEZZEERRSSVAN ONZE
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Theatervoorstelling door Ulteam in de
Bovenkamer!
ImproWeerwolven is een combinatie van
improvisatietheater en het populaire spel
Weerwolven van Wakkerdam van 999
Games. In dit spel wordt de rust in het
dorpje Wakkerdam wreed verstoord door
enkele weerwolven. De spelers kunnen zo-
wel dorpeling als weerwolf zi jn. Het doel
van het spel is om de andere ‘soort’ uit te
schakelen.
In de theatervoorstel l ing wordt een verhaal
geïmproviseerd waarin de dorpelingen sa-
men met het publiek proberen de weer-
wolven te ontmaskeren. Maar hoe herken
je een weerwolf? Wie is te vertrouwen? Het
publiek heeft het laatste woord!
De voorstel l ing wordt gehouden op zater-
dag 9 januari 201 6 om 20:30.
Kaarten (€ 8,-) zi jn te koop op:
www.ulteam.nl/event/201 6-01 -09-
improweerwolven.
Zie ook: www.improweerwolven.nl,
www.debovenkamervangroningen.nl,
www.hetpaleisgroningen.nl.

GEVONDEN IN DE BUURT

Babyslofjes paar weken geleden gevonden
in de Grote Rozenstraat.
Sandalen (maat 27) al enige ti jd geleden
gevonden bij de autobanden op het
Cibogaterrein. Voor inl ichtingen kunt u
bellen met 06-309801 54

OPROEP
Gezocht: spelers/medewerkers voor

Kinderkerstnachtdienst

Net als de vorige jaren komt er dit jaar ook
weer een theatrale Kinderkerstnachtdienst in

de Nieuwe Kerk.
Wegens het succes van de laatste keer

spelen we de voorstel l ing c.q. houden we de
dienst zelfs twee keer.
Om zes uur en half acht.

Dit jaar is de ezel er ook weer bij .
En natuurl i jk het kindeke Jezus.

We zijn nog op zoek naar mensen die mee
wil len doen. We zoeken nog een paar
figuranten, maar ook mensen die een
volgspot wil len bedienen, helpen

decorbouwen en/of andere hand- en
spandiensten verrichten.

We repeteren op maandagavond 1 4
december (vooral voor de spelers met tekst)
en op zaterdagmiddag 1 9 december (voor
iedereen). En op 24 december moet je er
natuurl i jk ´s middags en ´s avonds zijn.

Het kost niets, maar er is ook geen
vergoeding. Behalve dan dat je meewerkt
aan een spektakel voor in totaal 800

toeschouwers.
Je hoeft niet per se l id van de/een kerk te

zijn.
Li jkt het je leuk, geef je dan op via
alexander_brands@yahoo.com.

Voor meer info mag je mij ook bellen op 050-
31 24029.

Klaas Hofstra

Return Of ImproWeerwolven
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Het aantal ouderen in Nederland groeit ze-
ker de komende jaren nog gestaag door. Uit
recent onderzoek is bovendien gebleken
dat een vijfde van de ouderen het l iefst wil
wonen in een verzorgingshuis oude sti j l .
Daar tegenover staat de wens van het
kabinet om ouderen zo lang mogeli jk thuis
te laten wonen om zo de verzorgingshuizen
te kunnen sluiten. Maar hoe ziet dat er in de
prakti jk nou eigenl i jk uit? Het woonzorg-
centrum De Ebbingepoort is hiervan een
voorbeeld.
Coördinerende verpleegkundigen Bas
Riepma en John Mulder ontkennen dat het
woonzorgcentrum aan het leeglopen is. In-
tegendeel: “Het beeld bestaat dat vanaf
201 3 het kabinet deze woonvorm niet meer
vergoedt. Maar wij zi jn volop in bedri jf, tot
grote tevredenheid van onze cliënten. Nieu-
we cliënten komen ook nog steeds in aan-
merking voor een plek in ons huis”.
Daarnaast biedt TSN De Ebbingepoort ook
nieuwe combinaties van wonen en zorg. De
heren vertel len: “Het is ook niet zo dat er

niks verandert. Natuurl i jk gaan wij ook met
de ti jd mee. Daarom bieden we nu ook an-
dere vormen van dienstverlening. Kort du-
rend verbl i jf na bijvoorbeeld ziekenhuis
opname of respijtzorg om ti jdel i jk de man-
telzorger te ontlasten. Uiteindel i jk komt het
er op neer dat je bij ons in het woonzorg-
centrum goed kunt wonen met al le nodige
zorg binnen handbereik. En als nog niet al le
zorg nodig is, is een aanleunwoning een
heel goed alternatief. Dat geeft vaak rust,
ook bij kinderen en mantelzorgers. De
oudere kan nog zelfstandig wonen, maar
als het nodig is zi jn wij dichtbi j”.

Voor informatie hoe u bijvoorbeeld aan een
indicatie kunt komen, kunt u contact op-
nemen met TSN WZC De Ebbingepoort via
telefoonnummer 050-31 39590 en vragen
naar de coördinerend verpleegkundigen
Bas Riepma en John Mulder.
Zi j kunnen u alles vertel len over de
mogeli jkheden ook wat betreft de dagbe-
steding en het wijkrestaurant.

Woonzorgcentrum De Ebbingepoort bruist
Wonen met zorg in de wijk

Op dit moment is dat maar al te waar: het
Boterdiep staat op z’n kop! Het is echter al-
lemaal voor een goede zaak! In het voor-
jaar van 201 6 zullen we de opening vieren
van een herboren Boterdiep. Op het Eb-
bingekwartierterrein wordt gebouwd aan het
Student Hotel en ook de rest van de bouw-
activiteiten komt in een stroomversnell ing.
Natuurl i jk: wie wil hier niet wonen en/of
werken!De laatste jaren is het Kernteam
Ebbingekwartier actief: een platform waarin
ondernemers, bewoners, het Open Lab Eb-
binge en de gemeente elkaar ontmoeten en
informatie uitwisselen over de (bouw)ont-
wikkelingen en waar we kunnen knopen we
activiteiten aan elkaar om te zorgen voor
een bruisend Ebbingekwartier. Voor zowel
ondernemers als bewoners.Eén van de be-
langri jke onderdelen van het nieuwe Boter-
diep wordt de Handelskade. Deze kade
zorgt niet al leen voor levendigheid door de
bedri jven die er aan gelegen zijn, op deze
kade, op dit plein kan van alles gebeuren,

markten, kinderactiviteiten, kunstexposities,
manifestaties en wat we verder maar kun-
nen bedenken. Want dat is wat de bedoe-
l ing is! Wij als ‘omwonenden’ kri jgen
zeggenschap over dit terrein. Het kernteam
krijgt tevens de beschikking over de
Handelskade. Het eerste grote event wordt
natuurl i jk de opening van het Boterdiep. De
eerste bijeenkomst voor het kernteam staat
gepland voor de 3e week van januari 201 6.

Er wordt gewerkt aan het Ebbingekwartier!

OPROEP
Welke enthousiaste bewoners en
ondernemers uit de Hortus en het

Ebbingekwartier willen mee gaan denken
in het hiernaast genoemde kernteam?

Voor informatie en opgave kunt u contact
opnemnen met:

Kernteam Ebbingekwartier
Wilma Naaijer

Nieuwe Ebbingestraat 1 5
Tel.nr. 050-31 231 97
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The Student Hotel popt uit de grond, er zijn
werkzaamheden aan het Boterdiep en de
Jakobijn appartementen staan in de ver-
koop. En je kan binnenkort terecht in het
Regulateurshuisje voor onder andere lunch,
koffie of een biertje. Kortom: tijd voor een
update!

The Student Hotel
Het kan iedere stadjer niet ontgaan zijn:
The Student Hotel wordt in een rázend snel
tempo gebouwd. En dat mag ook wel, want
in jul i 201 6 opent het short- en longstay
studentenhotel met 365 kamers haar deu-
ren. www.thestudenthotel.com

Tweede fase herontwikkeling Boterdiep
Ook zijn de werkzaamheden aan het Boter-
diep niet te missen. Eind 201 5 is het klaar.
Nog even geduld dus, maar dat is het zeker
waard: er komt een brede boulevard met
meer ruimte voor voetgangers en laden en
lossen. De bedri jven en woningen bli jven in
de tussenti jd wel bereikbaar.

Verkoop Jakobijn appartementen
24 september startte de verkoop van de
Jakobijn appartementen. De meeste
appartementen zijn al verkocht. De 45
appartementen worden in 201 6 achter The
Student Hotel gebouwd.
www.jakobijn.nl

Proeflokaal ‘t Kantoor in Regula-
teurshuisje
Het monumentale Regulateurshuis, dat tus-
sen de pavil joens van het Open Lab staat,
wordt herbestemd tot koffiehuisje. Rond no
vember/december opent ‘Proeflokaal ‘t
Kantoor’ in het monumentale pand. Iets la-
ter opent de aangebouwde kiosk, genaamd
‘De reguliers kiosk’.

Restaurant Oberland is gewoon open!
Restaurant Oberland is wat verstopt tussen
de bouwactiviteiten, maar is gewoon open.
Kom dus vooral langs in dit prachtige mo-

numentale pand voor een Duitse lunch,
diner of bijvoorbeeld een kopje koffie tus-
sen 1 2.00 en 21 .30 uur.
www.oberland.nl

Tentoonstelling in NP3 | M0Bi |
NP3 presenteert tot en met 1 9 december
201 5 de eerste ‘reinvention’ in Nederland
van het iconische kunstwerk ‘YARD‘ van
beeldend kunstenaar Allan Kaprow. Ka-
prow’s werk is ti jdloos, proces-georiënteerd,
nieuwsgierig en vol humor. Zie ook
www.np3.nu.
De tentoonstel l ing is (gratis) te bezoeken
van ma t/m za van 1 2.00 tot 1 7.00 uur aan
de Kolendrift 1 3.

Winterlichtfestival
Van 1 8 tot en met 20 december 201 5 is het
Ebbingekwartier weer het toneel voor het
winterl ichtfestival OrbitFest, met dit jaar ook
iets nieuws: een ‘fantasy trip’ door bijzon-
dere l ichttunnels op het Ebbingekwartier-
terrein. Houd de website
http: //orbitfest.com/ in de gaten voor meer
info.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan het
zwarte Infopavil joen, dat op werkdagen is
geopend van 9:30 uur tot 1 6:00 uur, of volg
het Open Lab Ebbinge via Twitter en
Facebook of www.openlabebbinge.nl.

Open Lab Ebbinge

Nieuws over de bouw

Evenementen Ebbingekwartierterrein
Nieuws vanuit het Open Lab Ebbinge
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Achter de schermen van

MAMAMINI

Kaartje

Medewerkers van de werkplaats vinden een

handgeschreven kaartje met de volgende tekst bi j een

ingebrachte friteuse:

De friteuse heeft ons alti jd goede diensten bewezen! Nu

- kinderen de deur uit – wordt er geen gebruik meer van

gemaakt en besluit ik om hem weg te doen. Het handvat

van 't mandje heb ik ooit verkeerd gebruikt, waardoor het

ging smelten in het vet. Qua gebruik maakt het niet uit.

Succes.

Lilian de Hoop

GESPOT IN DE BUURT
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Trouwe en potentiële adverteerderTrouwe en

potentiële

adverteerder

De tarieven in

201 6 bli jven

hetzelfde als

in 201 5

Wilt u adverteren of

heeft u vragen?

Dan kan u contact

opnemen met onze

coördinator

advertenties,

Yvonne de Grijs

door te mailen naar:

bestuur@hortusbuurt.nl

of met Yvonne te

bellen op

06-1 01 7871 0

Handige telefoonnummers
Politiebureau:
0900-8844
Wijkagent: Siard Heidanus
siard.heidanus@politie.nl
twitter: @POL-Heidanus

Meldpunt overlast
en Zorg:
Tijdens kantooruren: 050-587 5885
Buiten kantooruren: 0900-8844
www.groningen.nl/overlast
Medewerker: Brugt Aanen
brugt.aanen@politie.nl
Stadsdeelcoördinatie: is vervallen

Maatschappelijk Juridische
Dienstverlening:
050-526971 0

Het juridisch spreekuur:
www.hetjuridisch
spreekuur.nl

Rechtswinkel Groningen:
050-31 34707
ma t/m vri j 09:00-1 3:00

Steunpunt huiselijk geweld:
050-31 80011

Ondergrondse huisvuilverzameling:
Bij storing: 050-3671 000
Info: www.grofvuilmelden.nl

Oud papier:
1 e dinsdag van de maand

Kleding/schoenen/textiel:
3e donderdag van de maand
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Kijk in het Jatstraat

Ik ging naar de

Kijk in het Jatstraat

op bezoek bij mijn tante

Trui die ik nooit eerder

Gezien had maar zij

wist al les van mij

waar zij was toen ik

werd geboren de liedjes

Die zij voor mij zong

wat zi j dacht en wat

ik graag hoorde tante

Trui uit de Kijk in

het Jatstraat die ik

nog nooit had gezien.

Guus Luijters

GEDICHTEN
HORTUSBUURT
EBBINGEKWARTIER &

uit: Groningen, de stad in gedichten, Uitgeverij 521, 2003
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Gezonde groet,
Rita Ruibing
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 1 9
971 2 SB Groningen T: 050-311 4000

Bereiding

Doe de havervlokken en de amandelmelk in een pan en breng langzaam
aan de kook. Kook net zo lang tot je een pap hebt.
Dit is na ongeveer 4 á 5 minuten.
Verwarm de ahornsiroop/suiker met het water en de anijszaadjes in een
kleine koekenpan. Snijd de peer doormidden en leg met de gesneden kant
naar beneden in de koekenpan. Laat dit 7 á 8 minuutjes pruttelen. Haal de
peer uit de pan. Voeg eventueel wat extra maple syrup toe en bak ook de
hazelnoten nog kort in de pan.
Serveer de havermoutpap met de peer en hazelnoten.
Experimenteer met kruiden voor een eigen smaak, zelf vind ik kardemon
bijvoorbeeld erg lekker!

Ingredienten (voor 1 portie)

50 gram havervlokken
250 ml amandelmelk
1 peer
1 eetlepel Ahornsyroop of suiker
2 eetlepels water
1 theelepel anijszaadjes
Een handje hazelnoten

Havermoutpap

met warme anijspeer & hazelnoten



AGENDA

Zie voor meer activiteiten in de buurt de websites cq facebookpagina's van:
Bewoners Hortusbuurt Ebbingekwartier, Ebbingekwartierterrein, Nieuwe Kerk,

Infoversum, platformtheater, Café de Boer, De Bovenkamer, Plaza Danza, Brasserie
Het Paleis, Simplon, Boteringesuite, Centrum voor oude muziek en dans, enz.

Zaterdag 21 november
20:1 5 Elles van der Heiden speelt een solorecital, o.a.

Rachmaninoff en Debussy, Boteringe Suite
Donderdag 26 November
21 :30 The Rising Sun, reggae, Simplon
Donderdag 3 december
21 :00 Comedy Show “Stranger Things Have Happened”,

Simplon (Engelstalig)
Tot en met 5 december
1 6:00-1 7:00 Elke woensdag en vrijdag, Expositie “Sint” bij Koopal

haarwerken aan de Noorderhaven
Zondag 6 December
1 7:00 Cantatedienst Wie schön leuchtet der Morgenstern

BWV 1 – J.S.Bach, Nieuwe Kerk
Vrijdag 11 december
1 7:00 Buurtborrel, Café De Boer
Zondag 20 december
1 7:00 Christmas Carols door de cantorij , Nieuwe Kerk
Vrijdag 1 8 tot en met zondag 20 december
00:00 Winterlichtfestival OrbitFest, Ebbingekwartierterrein

(zie ook pagina 29)

Donderdag 24 december
1 8:00 Kinderkerstnachtdienst, Nieuwe Kerk
1 9:30 Kinderkerstnachtdienst, Nieuwe Kerk (zie ook pagina 25)
Vrijdag 8 januari
1 7:00 Buurtborrel, Café De Minnaar
Zaterdag 9 januari
20:30 ImproWeerwolven door Ulteam, De Bovenkamer

(zie ook pagina 25)

Vrijdag 1 2 februari
1 7:00 Buurtborrel Café De Boer
Zaterdag 1 3 februari
20:30 Dazzled Sticks, Hip Hop, Simplon
Zaterdag 5 maart
20:30 Dope D.O.D., Hip Hop, Simplon
Vrijdag 11 maart
1 7:00 Buurtborrel Café De Minnaar




