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Verandering

Het loopt al weer tegen oktober als jul l ie deze
Kop lezen. Ik durf te wedden dat de tropische
temperaturen dan achter de rug zijn en wij
meer veranderl i jk weer tegemoet gaan.
Een uitspraak van de oude Griekse fi losoof
Heraclites luidt "Panta Rhei" wat letterl i jk
betekent: Al les stroomt. Je kan ook zeggen
dat al les alti jd in beweging is. Dat maakt de
seizoenen ook alti jd weer zo boeiend ook al
schelden we de hele boel wel eens bij elkaar
als we weer te maken hebben met
stormachtig of drui lerig weer. Als we de
elementen moeten bevechten ti jdens onze
fietstocht naar werk of school, als een auto
door een plas ri jdt en wij daar toevall ig staan,
als we uitgl i jden bij sneeuw of i jzel, als de
verwarming uitvalt bi j zoveel graden onder
nul. Maar op kleinere schaal zi jn er ook
veranderingen. Wie had een jaar geleden
gedacht dat wij permanent een eigen
zwembadje in de wijk zouden hebben mét
strand nog wel? En het studentenhotel met
honderden nieuwe bewoners, is dat geen
enorme verandering te noemen?

Ook de mens is veranderl i jk en laat soms
oude dingen los omdat hi j er klaar mee is of
misschien nieuwe paden wil begaan. Wie had
de verandering, waar Carolien op pagina 23
van spreekt, verwacht? Zo heeft de redactie
van de Kop d'r Veur ook een verandering
ondergaan. Jul ia heeft besloten te stoppen
als redactiel id en jul l ie kunnen een oproep
lezen voor vervanging. Zie pagina 11 .
Wij danken Jul ia voor haar inzet de afgelopen
jaren. Jul l ie hebben, net als wij , haar artikelen
ongetwijfeld met plezier gelezen. Tenslotte
hopen wij dat zowel voor onze buurt als voor
individuele gevallen iedere verandering een
positieve zal zi jn!

Harmke Eisen
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Van uwVoorzitter
Wat is het toch een voorrecht

om in deze wijk te wonen!

Steeds vaker schiet dit door mijn hoofd. Als ik op de fiets zit en
aandachtig om mij heen kijk zie ik de prachtige gebouwen en
voel de geschiedenis. De mensen die ik hier tegenkom zijn be-
hulpzaam, vriendeli jk en delen de liefde voor Stad en Binnen-
stad-Noord. Zo worden de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier
door de gemeente geduid. Als de zon zo schijnt, bruist deze wijk.
Mensen genieten in het Noorderplantsoen, drinken gezell ig een drankje op een terras en
een enkele onbekende verwondert zich over de gemoedeli jkheid waarmee dat gepaard
gaat.

BinnenstadU Het gaat ook gepaard met ervaren (over)last. De gebruikel i jke rust gaat
vaker over in luider vermaak. De gemeente wil haar titel als evenementenstad behouden
en de (over)last waar dat mee gepaard gaat spreiden. Dit betekent wel dat meer mensen
soms geluid moeten verdragen waar het eerder sti l was. Maar ergens last van hebben is
geen overlast. Het verschil zit hem in de herhaling. Wanneer last, overlast wordt, is het
goed om te overleggen met de betrokken parti jen. Dit is waar wij als bewonersorganisatie
iets kunnen betekenen.

Studenten worden in dit l icht ook vaak als overlastgevend gezien. Deze overlast is er ook
maar het betreft slechts een kleine minderheid in onze buurt. Om dit statemant te staven
hebben wij iets bedacht om bewoners en studenten met elkaar in contact te brengen. En
wel onder het genot van een heerl i jke maalti jd. Hierover elders in uw Kop d’r Veur meer.
(zie pagina 7)

Tevens gaat er gewerkt worden aan de Diepenring. Ook hierover elders in dit blad meer,
op papier gezet door collega Teun. (zie pagina 27) Er is een informatiebijeenkomst/inloop-
avond over de aanpak van de Diepenring op maandag 1 0 oktober van 1 9:30 tot 21 :30 in
de kantine van het H.N. Werkman Stadslyceum, Nieuwe Sint Jansstraat 11 .

Noorderzon was ook weer genieten. De topdrukte van de afgelopen twee jaar l i jkt iets ge-
luwd. Hierdoor was het parcours een stuk beter begaanbaar en li jkt de vrees dat het fes-
tival uit z’n voegen groeit ongegrond. Uw voorzitter is van de tien dagen Noorderzon er
drie niet geweest dit jaar.

In het Noorden bli jft de zon schijnen en mocht het op u hetzelfde effect hebben als op mij ,
reageer dan op een van de oproepjes die wij doen en help mee onze buurt nog mooier te
maken!

Tijmen van Rooyen

Tijmen

AnnekeLotte-Marijn GerbrandTeun Yvonne
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Alweer voor de vijfde keer namen we deel
aan de culinaire zwerftocht in de Hortus-
buurt. Elk jaar een verrassing waar en met
wie je ingedeeld wordt voor elk van de drie
gangen.

Het was een mooie avond en we konden
als eerste aanschuiven aan een gemeen-
schappeli jke tafel bi j de Groene Weide, aan
het begin van de Nieuwe Ebbingestraat met
uitzicht op de kopzijde van het Noorder-
plantsoen.
Die gemeenschappeli jke tafel vormt toch
mede het hart van deze buurtzwerftocht: je
praat met anderen, vaak buurtgenoten,
maar soms ook niet. Dan bli jken ze te wo-
nen in de Tasmantoren, en hoor je dat dat
vroeger werd aangeprezen als de Groning-
se ‘Arc de Triomphe’. Nu weet ik niet of het
Eemskanaal werkeli jk een echte watervari-
ant kan zijn van de Avenue des Champs-
Élysées, maar het was een leuk gespreks-
onderwerp. Oh ja, het eten was ook lekker.

Toen de volgende lichting gasten aankwam
was het, och, we moeten snel verder naar
nummer twee: restaurant Eetwaar in de
Kleine Leliestraat. Ook daar weer de ge-
meenschappeli jke tafel met nieuwe men-
sen, in dit geval buurtgenoten die veel wis-
ten te vertel len over de ombouw en
inrichting van de oude Rijks HBS (Grote
Kruisstraat) tot appartementen. En weder-
om: leuke en interessante uitwissel ingen
over de geschiedenis van deze buurt, over
nieuwe ontwikkelingen, over leefbaarheid
onder, in dit geval, een fraai (en lekker!) vis-
gerecht met passende wijn. Het was jam-

mer dat je op een gegeven moment toch
moet opstappen om plaats te maken voor
de volgende ‘l ichting’, maar dat is eigenl i jk
alti jd het geval. Dat is niet erg en geeft pre-
cies weer wat het doel is van zo’n avond:
kennismaken onder het genot van een
etentje en drankje, of zoals de Engelsen
(waarschijnl i jk meer de Amerikanen. . . ) had-
den kunnen zeggen: Meet, Greet (& Eat. . . ).
Op dus naar restaurant nummer drie. In dit
geval ‘onze trouwe Griek’, restaurant Fortu-
na in de Kleine Kruisstraat. De gemeen-
schappeli jke tafel stond al klaar, maar er
kwamen steeds meer mensen binnen drup-
pelen, zodat deze steeds langer werd. Zo-
als Doris de kok en eigenaar zei: "Is heel
belangri jk één tafel. Dus maken één tafel!"
Aldus geschiedde. En toen kwam het toetje.
Tja, ook dat werd (zeer toepasseli jk) ge-
meenschappeli jk opgediend: twee grote pa-
letten vol met i js, fruit, slagroom natuurl i jk,
andere lekkernijen, tot grote vreugde van
de ook aanwezige kinderen. Die hebben
gesmuld! Wij ook hoor. . .
Het was een mooie afsluiting en het gaf
goed het thema van zo’n zwerftocht weer:
gemeenschapszin als bindmiddel in een
buurt. We vormen nu één buurt samen met
het Ebbingekwartier en we zijn benieuwd of
er volgend jaar daarvan ook eetgelegenhe-
den gaan deelnemen. Voor dit jaar in ieder
geval: het was een genoegen!
Dank aan alle deelnemende restaurants.

Het vervolg, maar nu ook met het oog op
de (soms met minder budget bedeelde)
studenten, komt binnenkort: M'eet your
Neighbours. Zie pagina hiernaast.

Door de vereniging

We willen het onder andere gaan hebben
over de activiteiten voor volgend jaar en de
statuten. Daarnaast is er nog veel meer.

De notulen van de vorige ALV (maart 201 6)
staan vanaf nu op de website. De agenda
volgt nog. Wil je de notulen ontvangen via
de mail? Stuur dan een mail naar:

hortusebbinge@gmail .com.
We hebben trouwens een hele leuke locatie
gevonden, de watertoren! Noorderbinnen-
singel 1 4. ook wel de bovenkamer van Gro-
ningen genoemd. Dat al leen is al de moeite
waard om te komen!

Namens het bestuur,
Yvonne de Grijs

Algemene Ledenvergadering dinsdag 1 5 november 1 9:30!

De culinaire zwerftocht 201 6: impressie van een deelnemer
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Verwelkom de nieuwe studenten in onze
buurt! Het nieuwe studiejaar is weer ge-
start wat nieuwe buren oplevert. Hoe be-
ter kennis te maken dan onder het genot
van een heerlijke maaltijd en een ge-
moedelijke sfeer bij ons in de buurt.

We hebben vier restaurants uitgezocht in
de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier
welke voor een kleine pri js een heerl i jke
maalti jd presenteren. Laat deze kans niet
aan je voorbijgaan! Studenten gri jp deze
kans je buren te leren kennen en draag bij
aan de leukste buurt van Groningen.

De regels zi jn simpel:
• Stuur een e-mail naar:
hortusebbinge@gmail .com
• Laat ons weten met hoeveel mensen je
komt.
• Laat weten waar je woont (info wordt
vertrouweli jk behandeld)
• Twee dagen voor het gaat gebeuren
mailen we het hoe en wat en in welk
restaurant je verwacht wordt.

De kosten zijn slechts € 1 0,- te betalen in
het toegewezen restaurant.
Bewonersorganisatie HortusEbbinge
betaald € 2,50 per inschri jving om dit
mogeli jk te maken.

Wees er snel bi j want er is maar beperkt
plaats!
We houden jul l ie op de hoogte via
Facebook en onze website:
www.hortusebbinge.nl

Tijmen

Yvonne

Now that the new academic year has
started we 'd like to make you feel wel-
come to our neighbourhood!
To us the best way seems to make you
meet nice neighbours during a nice me-
al, just around the corner!

We chose four great locations in the Hor-
tusbuurt and the Ebbingekwartier. They
wil l serve food for a price which is even
affordable for a student! Local residents,
take this opportunity to meet the next ge-
neration of students and let go of your
prejudices!

The rules are simple:
• Provide us with your detai ls at
hortusebbinge@gmail .com
• How many people are involved in your
reservation
• Adress (name of your street only; info
wil l be treated confidential ly)
• Two days before the event you 'l l
receive the detai ls about the restaurant
which wil l have been assigned to you.

Damage is only € 1 0,- to be payed in the
restaurant. Residents association
HortusEbbinge adds € 2,50 per
registration to make it worthwhile for the
restaurants.

Don't hesitate with your reservations be-
cause the number of participants is l i-
mited! We’l l keep you informed via
Facebook and our website:
www.hortusebbinge.nl

Tijmen

Bewoners

Restaurants:
1 . Eetcafé Lambik: www.eetcafe-lambik.nl
2. Café de Boer: cafedeboergroningen.nl
3. Ristorante Rigoletto: www.rigoletto-pizzeria.nl
4. Restaurant The Pool: thepoolrestaurant.com/groningen

Students

M’eet Your Neighbours!
Tuesday 11 october 1 7:30 Dinsdag 11 oktober 1 7:30

Bewonersorgani sati e HH oo rrtt uu ss EE bbbb ii nn gg ee
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Het was een zonovergoten dag in sep-
tember, 1 0 september om welteverstaan.
Om 1 4:00 verzamelden “bakkies” (de
moestuinders) zich op de HortusHof en
troffen de voorbereidingen voor de open
dag. Hapjes, drankjes en wat versiering. Op
deze open dag kon je niet al leen rondkijken
maar ook vanaf 1 5:30 uur genieten van de
Slavische klanken van het Balkankoor
Turmac. Het was bijzonder om te merken
dat de plattelandse problematiek uit de l ie-
deren geheel niet uit de toon vielen in de

stadse wildernis. Vanaf een dakterras werd
het koor ook gadegeslagen door een be-
woner van de Violenhof met zi jn zoontje. Ze
genoten zienderogen. Het was zo gemoe-
deli jk en fi jn om al deze mensen op de Hof
te mogen ontvangen. We zien uit naar
volgende ontmoetingen op de tuin. Jul l ie
weten het hè, je bent van harte welkom!
De eerstvolgende activiteit zal het uithol len
van voederbieten zijn. Zie verhaal hieron-
der.

Lotte-Marijn Millar

Door de vereniging

Herinneren jul l ie je vorig jaar nog? Toen
hebben we getracht Sint Maarten weer te-
rug te brengen in de buurt. En dat was aar-
dig gelukt. Sl ierten kinderen met vrol i jke
l iedjes schalden door de straten. Hoewel er
natuurl i jk ook zaken waren die in aanmer-
king komen voor verbetering. Zoals bijvoor-
beeld de route (te lang waardoor sommigen
geen kind aan de deur hebben gehad terwij l
ze zich wel hadden opgegeven) en het
drankje (dat we achteraf deden maar waar
veel kinderen veel te moe voor waren). Dit
jaar hebben we ook weer in samenwerking
met Volksvermaken Groningen een regeling
zodat wij voederbieten geleverd kri jgen. Net
als vorig jaar wil len we op de HortusHof
een uitholdag van de bieten houden. (Je
maakt dus een lampion van de voederbiet)

En wel op zondag 6 november vanaf 1 3:00
uur. Je kan dan 9 november van 1 6:30-
1 7:30 uur in de Martinikerk je lampion laten
jureren, en wie weet win je wat! Let op,
neem je eigen gereedschap mee. Als je
kind mee wil doen aan de Sint Maartenrou-
te door de Hortusbuurt Ebbingekwartier
en/of het uithol len, laat het ons dan weten
via hortusebbinge@gmail .com o.v.v. "Sint
Maarten" (voor het lopen), "Route" (voor
een punt op de route zijn) en "Voederbie-
ten" (voor het uithol len van de bieten op de
HortusHof).

Open Dag HortusHof 10 september 2016

Sint Maarten 201 6

Vervolg op pagina 9
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OPROEP

NOTICE

Welke student uit het Ebbingekwartier wil
het bestuur van de bewonersvereniging

komen versterken?
Ons team bestaat nu uit zes vri jwil l igers met
een uiteenlopende achtergrond, maar we

missen de input van studenten.
Reageer via: hortusebbinge@gmail .com

Which student living in the Ebbinge-
kwartier would like to help us make this
neighbourhood an even better place?
Our team consist of six volunteers with

various backgrounds, but we're lacking the
input of students.

Send your application to:
hortusebbinge@gmail .com

Door de vereniging

Bewonersorganisatie

HortusEbbinge

Postbus 1 699
9701 BR Groningen
hortusebbinge@gmail .com
www.hortusebbinge.nl

Dinsdag 13 september hadden de gemeen-
te en het bestuur weer het halfjaarlijkse
overleg over buurtaangelegenheden.

Hier kwam het volgende aan de orde:

Beeldkwaliteit Boterdiep
Er zijn veel aanvragen voor bouwen aan
het Boterdiep. Met andere buurtgenoten
vindt het bestuur de recente nieuwbouw
aan de westzi jde van verontrustend lage ar-
chitectonische kwaliteit. (dozen met gaten)
Daarom is de gemeente gevraagd naar een
visie –beeldkwaliteitsplan– voor deze in
ontwikkeling zijnde straat. Het antwoord
was dat er geen beeldkwaliteitsplan is en
dat de bouwplannen afzonderl i jk worden
getoetst aan de algemene en gebieds-
gerichte criteria uit de welstandsnota. Er is
geen coördinerende stedenbouwkundige
toets. Wij hebben erop aangedrongen dat
die er wel moet komen, omdat er op deze
manier geen architectonisch interessant ge-

bied wordt ontwikkeld maar het Boterdiep in
die zin dreigt te verrommelen. Ons is toe-
gezegd dat onze zorgen bij de beoordeling
van volgende bouwplannen zullen worden
meegenomen.

Evaluatie Lepeltje Lepeltje Festival
We zullen het Lepeltje Lepeltje festival van
afgelopen jul i gaan evalueren. Deze evalu-
atie zal dit najaar plaatsvinden. Over de uit-
komst zul len we u uiteraard informeren.

Schouw verkeersknelpunten
Als laatste is met de gemeente overeenge-
komen om samen met hun verkeersdes-
kundige een “schouw” door de wijk te gaan
doen. Samen met jul l ie, buurtbewoners,
kunnen dan de verkeersknelpunten beke-
ken en hopeli jk verbeterd worden.
Stuur uw verkeersknelpunten op naar:
hortusebbinge@gmail .com
Wij zorgen dat uw verkeersknelpunt onder
de aandacht van de gemeente komt.

Berichten uit het overleg met de gemeente

Dit jaar wil len we er wel nadrukkeli jk bi j
vermelden dat er natuurl i jk ook bij mensen
aangebeld kan worden die niet op de route
staan vermeld. De mensen die meedoen
zijn, zeker weten, voorbereid op de komst
van de kleintjes. Het drankje, warme choc
en glühwein, doen we vooraf in plaats van
erna. Gezamenli jk starten met wat warms in
de maag li jkt ons een goed idee. De Nieu-
we Kerk is wederom op vri jdag 11 novem-
ber om 1 6:30 ons verzamel- en startpunt.
Als er veranderingen zijn, bi jvoorbeeld door
weersomstandigheden, dan vermelden wij
dit op de website van de bewonersorgani-
satie: www.hortusebbinge.nl en op onze
Facebookpagina.

Hopeli jk wordt het ook dit jaar weer een
prachtig feestje in en door de buurt, tot
ziens ! ! ! ! ! !
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OPROEP OPROEP OPROEP

Binnen de redactie van Kop d'r Veur heb-
ben wij ruimte voor een nieuw redactielid!

Het l iefst zouden wij er iemand bij hebben
die in het gebied Ebbingekwartier
woont/werkt. Het zou een mooi evenwicht
in de redactiesamenstel l ing brengen, wij
missen erg een inbreng vanuit die hoek van
onze buurt. De ti jdsinvestering is beperkt en
overzichtel i jk. Kop d'r Veur verschijnt iedere
twee maanden, twee weken vóór de ver-
schijning is er werk aan de winkel.
Verzamelen van informatie, (korte) stukjes
schri jven, well icht interviews doen (en uit-
werken) zi jn de belangri jkste taken. In de
maand voorafgaand aan de verschijning
van Kop d'r Veur vergaderen we twee maal.
Al met al een heel overzichtel i jke ti jdsinves-

tering die bovendien redeli jk goed te plan-
nen is. Je komt in een gespreid bedje, het
concept van Kop d'r Veur staat. Maar, nieu-
we ideeën zijn alti jd welkom!

Wil je wel meedoen maar geen verga-
deringen bijwonen? Daar is prima een
mouw aan te passen. Dus: aarzel niet en
kom ons versterken. Dank en lof kri jg je uit-
bundig van buurtgenoten, zi j laten regel-
matig hun waardering voor Kop d'r Veur
horen.

Vind je het leuk om mee te doen, of wil je
meer info?
Mail naar dekopdrveur@gmail .com, of bel
met één van de redactieleden. Zie colofon.
(binnenkant voorpagina)

Nieuw redactielid uit Ebbingekwartier?

De laatste 10 – 15 jaar is er, in steeds wis-
selende samenstelling gewerkt aan de ont-
wikkeling van - en een gezonde toekomst
voor - het Ebbingekwartier.

Van buitenaf kwam eerst kwartiermaker Je-
roen Saris en later de winkelstraatmanager
Erwin van Leeuwen om samen met onder-
nemers ontwikkelingen vlot te trekken.
Overbl i jfsel van deze hulp is het Kernteam
Ebbingekwartier. Hierin zi jn verschil lende
groeperingen vertegenwoordigd: (creatieve)
ondernemers, het Open Lab Ebbinge, be-
woners en de gemeente. De li jnen binnen
deze club zijn kort. Er wordt informatie uit-
gewisseld en gezamenli jk opgetrokken om
van het Ebbingekwartier voor zowel be-
woners als ondernemers een nog aantrek-
keli jker gebied te maken.
Het Open Lab Ebbinge stopt haar activitei-
ten aan de Kolendrift aan het eind van dit
jaar. De ontwikkelingen op het voormalig
Gasfabriekterrein gaan op dit moment snel
en de bouwactiviteiten zul len de komende
jaren in een stroomversnell ing komen.
Hiermee gaat ook het kernteam een nieuwe
fase in: er bl i jft afstemming nodig maar de

blik moet de komende jaren meer gericht
zi jn op consolidatie. Hoe kunnen we activi-
teiten organiseren die zorgen voor een
aangenaam klimaat om in te wonen maar
ook om in te ondernemen. De handelskade
aan het Boterdiep, tussen de Brouwerstraat
en de Korenstraat is een plek waar voor
een breed publiek evenementen georga-
niseerd kunnen worden.
Voor deze nieuwe fase zijn nieuwe mensen
nodig! Zowel ondernemers als bewoners
die de mogeli jkheden zien en de uitdaging
aan wil len gaan.
Wil je meer weten: maak via onderstaande
gegevens een afspraak en we praten je bij !

Wilma Naaijer
Ondernemersvereniging
Ebbingekwartier
info@tbinnenhuis.nl
050-31 231 97

Gerrit Schuurhuis
Open Lab Ebbinge
info@openlabebbinge.nl
050 280 2748

Het Ebbingekwartier de toekomst in!
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Nee, niet aan een ander. De dominee leert
het van een ander. Maar kon hij dan nog
niet bidden? Hij heeft er toch voor doorge-
leerd? Ja, hi j kon het al wel, maar een beet-
je anders. In het Sti lteportaal van de
Nieuwe Kerk heeft hi j wat bi jgeleerd. Omdat
een ander mens de dominee toestond om
naast hem te komen staan in de kleine
ruimte met het flakkerend licht van de kaars
en de twee waxinel ichtjes die anderen al
hadden aangestoken.

Wat was er dan zo anders? In de Nieuwe
Kerk wordt er elke zondag gebeden. Voor
de nood van de wereld, voor heilzaam
leven in onze stad, voor de worstel ing van
een mens met gemis. Noem maar op. Op-
perste concentratie, geen gewauwel,
zorgvuldig gekozen woorden met sti lte daar
omheen. De kerkganger weet ongeveer
hoe lang het zal gaan duren. Dat helpt om
er helemaal bi j te kunnen zijn.
Aan de andere kant van de muur in het Sti l-
teportaal ging het anders. Tenminste deze
keer. Buiten de kerk raakte de dominee in
gesprek met iemand die krom liep. Uit wat
deze mens vertelde werd duidel i jk dat hi j de
wereld op zijn nek en schouders droeg. Dat
kan dus echt: fysiek krom gaan lopen van-

wege het leed in de wereld dat je niet bui-
ten je ziel weet te houden. ‘Zul len we
samen een kaarsje aansteken?, ’ vroeg de
dominee. ‘Ik kan de wereld niet veranderen,
maar ik kan wel met je bidden. ’ Hi j stemde
toe. Het was er sti l . Ik stak een waxinel icht-
je aan. We stonden naast elkaar. En ik be-
gon: ‘God, zie ons hier staanU’ Toen nam
hij het over. Hij spuwde al zi jn gal over het
onrecht dat mensen wordt aangedaan, over
de gezichten van wie permanent aan het
kortste eind trekken - gezichten die hij niet
van zijn netvl ies kri jgt, over het weg gooien
van voedsel hier en over de honger daar,
over zi jn eigen eigen eenzaam gevecht. Hij
schold God de huid vol. Het was al lang niet
meer sti l in het Sti lteportaal van de Nieuwe
Kerk. De dominee stond ernaast en stotter-
de met tussenpozen zijn refrein: ‘God, hoor
ons aan. ’ Toen alles eruit was, riep hij nog:
‘En ik weet niet eens of je wel bestaat! ’
Daarna keerde de sti lte terug. We gingen
naar buiten en namen afscheid. Toen hij het
pad afl iep zag ik dat hi j rechter l iep en dat
zi jn pas l ichter was geworden.
Open houden dus, dat Sti lteportaal! Buurt
en kerk samen.

Evert Jan Veldman

Dominee leert bidden
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Rectificatie
Per abuis stonden in het vo-
rige nummer van Kop d'r
Veur twee verschil lende e-
mailadressen van de straat-
vertegenwoordigers van de
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat.
Het enige juiste emailadres
is:
nieuwejatstraat@gmail .com

Omgevingsalert
In het vorige nummer van
Kop d'r Veur maakten we
melding van een nieuwe app
die je op je smartphone of
tablet kunt zetten. Die app
laat zien waar en welke ver-
gunningen zijn aangevraagd
of verleend. Inmiddels staat
de informatie over vergun-
ningen die zi jn aangevraagd
in Hortusebbinge ook op de
buurtwebsite:
www.hortusebbinge.nl.
Het is de bedoeling dat deze
li jst actueel gehouden wordt.
Dus op de website is alti jd
de laatste informatie over
aangevraagde of verleende
vergunningen te vinden. Wat
een service!

Website
Over de website gesproken:
bekijkt u hem wel eens? Het
is de moeite waard! Wist u
b.v. datUUU? Nou nee, ki jk
zelf maar:
www.hortusebbinge.nl

Beste muziekliefhebbers
(groot en klein!)
Op zondag 2 oktober aan-
staande om 11 :00 en 1 5:00
uur spelen wij onze nieuwe
famil ievoorstel l ing “Reinaert
de Vos“ in de Boteringe
Suite!
Een voorstel l ing voor jong en

oud waarin we het verhaal
van Reinaert de Vos vertel-
len met precies die spannen-
de, treurige of vrol i jke mu-
ziek die ervoor zorgt dat je
helemaal in het verhaal zit.
Zo luister je naar het prachti-
ge verhaal over de sluwe
Reinaert, Koning Nobel en
alle andere dieren verweven
met pianomuziek van allerlei
beroemde componisten. De
voorstel l ing duurt vi jfen-
veertig minuten.
Kaarten á € 1 0,00 (volw.) en
€ 7,50 (t/m 1 8 jaar) kunnen
jul l ie reserveren via:
boteringesuite@home.nl.
Een drankje na de voorstel-
l ing is bi j de pri js inbegrepen.
Graag tot dan!
Hartel i jke groet, Grieg Pia-
noduo (Elles van der Heiden
en Siebert Nix)
Boteringe Suite, Nieuwe Bo-
teringestraat 50

Infoversum en stadsstrand
Het Infoversum aan de
Bloemsingel gaat vanaf nu
DOT heten. Bos & Bos
Catering nam het theater
over. Ze gaat er een restau-
rant en congrescentrum van
maken, met een terras waar

streetfood wordt geserveerd.
De fi lminstal latie bl i jft voor-
lopig nog wel in het pand
zitten. DOT gaat op 24 sep-
tember open. (zie ook de
achterpagina)
En, het hing al een ti jdje in
de lucht, maar nu is het ze-
ker: het stadsstrand mag
voor alti jd bl i jven!
Bos & Bos catering heeft
niet al leen het Infoversum
overgenomen, maar gaat
ook het stadsstrand in be-
heer nemen. Daar zijn we
bli j mee.

Zwaan
Het was te ziel ig om meneer
weduwnaar Zwaan in het
plantsoen alleen te laten bli j-
ven en er was voor een
nieuwe levensgezell in ge-
zorgd. Helaas bleek zij er
eentje te zijn die met deeg-
rol ler en koekenpan zwaait,
daarom is zij naar andere
wateren verbannen en heeft
meneer Zwaan op 29 au-
gustus een nieuwe relatie
aan mogen knopen met een
zachtaardiger type. We ho-
pen dat ze lang en gelukkig
mogen leven.

Foto: bron Sikkom
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Schoonmaak
Noorderplantsoen
Op zaterdag 8 oktober vindt
weer de traditionele najaars-
schoonmaak van het Noor-
derplantsoen plaats. Nuttig
en mooi werk om te doen en
nog gezell ig ook. Het resul-
taat is direct zichtbaar. Met
vooraf weer wat wetens-
waardigheden verteld door
buurtgenoot en ecoloog Jan
Doevendans (onder voorbe-
houd).
Iedereen die mee wil helpen,
is vanaf 11 :00 uur welkom bij
restaurant Zondag. Tineke,
Tonny en Ronald zorgen
voor drankjes, een plakje
cake, zakken, gri jpers en
handschoenen. Om 1 2:30
houden we er weer mee op,
maar je mag natuurl i jk ook
eerder stoppen.

Ronald Kaatee
Tineke

Tonny Evers

Nieuwe brouwerij
in de buurt
Het is er al en toch is het ook

nog in wording. In het voor-
malige atel ier van wij len Ger-
riet Postma zitten een aantal
jongelui die een eigen bier-
merk hebben opgezet. Voor-
lopig wordt hun recept
nog door een andere
brouwerij in de fles ge-
daan en etiketteren ze dit
zelf maar de bedoeling is
dat er in de toekomst
daadwerkeli jk gebrouwen
gaat worden op dit adres.
Dat wordt dus een brui-
sende boel daar. Want
de famil ie die brouwerij
Martinus aan de Kos-
tersgang runt woont
eveneens aan de Noor-
derhaven.
Zij hebben een voor-
sprong want zowel bi j
Lambik als de jarige
Minnaar kun je onder
een Martinusparasol zit-
ten. En het bier daar
drinken dus. Ook op het
Festival van de Geest
werd Martinus geschon-
ken. Wij wensen de jon-
gens met de nieuwe

brouwerij ook veel succes.
Wie weet haalt Groningen
op deze manier weer het
aantal van 250 brouwerijen
die de stad ooit telde!

Bij de middenpagina

Ebbinge
De naam Ebbingestraat komt voor het
eerst voor in 1 245 en is daarmee de oud-
ste (nog bestaande) straatnaam van Gro-
ningen. De naam verwijst waarschijnl i jk
naar het geslacht Ebbedinga, wat mo-
geli jk is afgeleid van ebbe oftewel abt. De
naam kan misschien ook rechtstreeks
herleid worden naar een verdwenen
klooster in de buurt.

Vierhonderd jaar geleden werd de (oude)
Ebbingestraat verlengd naar het noorden.
Langs deze Nieuwe Ebbingestraat ver-
ri jzen een aantal koopmanshuizen. Lan-
ge ti jd is ze de belangri jkste verbindings-
weg met het noorden. De foto op de
middenpagina is gemaakt rond 1 91 5.

Tegenwoordig is de Nieuwe Ebbingestraat
vooral een levendige en drukke winkel-
straat. (De helft van de adverteerders van
Kop d’r Veur is er gevestigd)
De naam Ebbingekwartier duikt voor het
eerst op in 2005, als een beweging van
ondernemers en creatieve organisaties
zich gaat inzetten voor de ontwikkeling
van het voormalige Ciboga-terrein, het
Boterdiep, de Nieuwe Ebbingestraat en
de Bloemstraat. En niet zonder succes:
Onlangs kregen Bart Kempinga en Wilma
Naayer hiervoor de erepenning van de
stad uitgereikt omdat zi j met hun inbreng
en inzet het gebied op de kaart hebben
gezet.

R.E.

Foto: collectie RHC Groninger Archieven
(1 785_343)
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We hebben voor deze rubriek alleen nog
oudere mensen geïnterviewd. Het leek de
redactie echter ook leuk om eens een
jongere aan het woord te laten. Hoe zien zij
de buurt? Spreken zij al van een verleden?

We hebben afgesproken op het terras van
De Minnaar. Vertrouwd voor al lebei om ver-
schil lende redenen. Voor mij als buurtcafé,
voor Mieke als het café waar haar moeder
al twintig jaar de scepter zwaait. Het is
terrasweer zodat we lekker buiten kunnen
zitten. Nee, Mieke hoeft niks te drinken.
"Misschien straks wel".

Mieke is geboren aan de Noorderbinnen-
singel als dochter van Anja Wassenaar en
Diederik van der Meide en als zus van
Jonah. Ze ging naar de basisscholen De
Petteflet en de Nassauschool. Een beetje
wel maar toch ook een beetje niet in de
buurt dus. Nu zit ze op het Maartenscollege
waar ze Mavo doet en ze heeft het, ook al
is het nog aan het begin van het schooljaar,
al behoorl i jk druk.

De kleine Mieke
Ik vraag hoe ze als kind speelde in de
buurt. Op oude foto's kun je zien dat de

GGeebboorreenn,, ggeewwoorrtteelldd,, ggeeppookktt eenn ggeemmaazzeelldd

iinn oonnzzee bbuuuurrtt
In het kader van het vierhonderdjarig bestaan van de Hortusbuurt heeft de

redactie besloten dit jaar mensen te interviewen
die al hun hele leven in de buurt wonen.

"Maar ik ben echt bijna zestien hoor, in oktober al!"

Mieke van der Meide 1 5 jaar
aan de Noorderbinnensingel
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Hortusbuurt een kinderri jke buurt was maar
die ti jden zijn veranderd zoals ook bli jkt uit
Mieke's antwoord. "Vier huizen verderop,
op de hoek met de Kijk in 't Jatstraat was
een gezin met kinderen en daar speelde ik
wel mee. Toen ik ouder was kwam er een
nieuw gezin in de straat met een meisje
waar ik toen wel mee speelde."

Wat herinnert Mieke zich van haar vroege
jeugd? "Ik kan me nog herinneren dat ik
leerde fietsen. En ik herinner me vooral din-
gen van in huis. Dat ik een poppenhuis
kreeg, dat ik een loopwagentje had. En veel
knuffels en poppen. Ik had géén barbies"
zegt ze dan heel stel l ig, "en daar ben ik bl i j
om. Barbies vind ik helemaal niks. En we
hadden een klein keyboardje", herinnert ze
zich ook nog. Toen ze een jaar of zes was
speelde ze veel buiten, zo staat het in haar
geheugen. "Met vriendinnetjes speelde ik
wel in het speeltuintje aan het eind van de
Kijk in 't Jatstraat." Van de vriendinnen die
ze nu heeft woont er echter niemand in de
buurt.

Buurtgebonden
Verder is er nog sprake van een ander
soort spelen in de buurt nameli jk viool spe-
len. De lessen worden gevolgd bij Josien le
Coultre aan de Werfstraat. En toneelspelen
heeft Mieke ook nog gedaan. Dat was bij
wat toen nog het Prinsentheater heette.
Wat vindt Mieke van de buurt? Is het haar
thuis? "Het is een rustige buurt", zegt Mieke
en ze voelt zich hier ook wel veil ig. "En het
plantsoen is een fi jn park. En ook nog zo di-
rect voor je huis. Door het Noorderplant-
soen heb je wel een gevoel van vri jheid, het
voelt niet alsof je midden in de stad bent. In
het park kun je lekker voetballen of wande-
len." Op de vraag of ze ook op Noorderzon
te vinden was antwoordt Mieke grif: "Elke
dag!" Verder vertelt ze twee keer aan de
Culinaire Zwerftocht meegedaan te hebben
"en vroeger aten we veel in het Heeren-
huis".
"Jouw vader is alti jd geïnteresseerd in de
geschiedenis van de buurt. Kri jg j i j daar ook
iets van mee? Heb ji j die interesse ook?"
"Mieke: "Mijn vader laat wel eens oude fo-
to's zien. Hoe ons huis vroeger was en van
buurtwinkeltjes van vroeger en zo. Dat vind
ik wel leuk, die foto's, maar dat al lemaal uit-
zoeken li jkt me niks." De buurtkrant vindt ze

wel leuk maar ze leest hem niet van a tot z.
"Stukjes over bijvoorbeeld de geschiedenis
van het Noorderplantsoen vind ik wel leuk,
hoe het veranderd is en zo. Geschiedenis
van m'n eigen omgeving vind ik wel inte-
ressant." We kunnen in de grote Rozen-
straat het nieuwste, zuurstokkleurige pand
zien en ik vraag Mieke wat ze van zoiets
vindt. "Niet passen in de buurt", is haar
reactie. Ze vindt dat je nieuwe gebouwen in
dezelfde sti j l als de bestaande moet bou-
wen. Het antwoord op de vraag wat ze nou
typerend vindt voor de buurt komt niet echt
als een verrassing. "Het plantsoen. En de
bomen. En veel ruimte."

Toekomst
Als Mieke later naar een andere school
gaat of een studie gaat doen bli jft ze waar-
schijnl i jk wel in Groningen en misschien
ook nog wel in de buurt. Ze wil best graag
op zo'n plek wonen als nu al zegt ze
natuurl i jk wel een groter huis nodig te
hebben als ze een gezin zou hebben. En
het antwoord op de vraag wat ze later wil
worden luidt: "Lerares basisschool of een
hotel beginnen".
Vooralsnog is Mieke bijna zestien en dan
mag ze officieel meehelpen in het café. Dat
l i jkt haar leuk om af en toe te doen. Wie dus
wil weten hoe het met haar gaat weet waar
ze na oktober af en toe te vinden is!

Harmke Eisen
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Aan mijn buurtgenoten ,

Bijna twintig jaar al zit aan de Nieuwe Kijk
in ’t Jatstraat 49 het Centrum voor Oude
Muziek & Dans. Ik weet het goed omdat de
Minnaar nog maar een paar maanden be-
stond toen ik hier kwam, en die bestaat nu
twintig jaar.
Het pand was van binnen een bouwval (en
van buiten eigenlijk ookC) maar wat een
mogelijkheden! Een leskamer en een ka-
mer voor mijn (toen nog) zoontje, die moes-
ten als eerste. De leskamer omdat ik m’n
inkomen niet kon missen en natuurlijk de
instrumenten kwijt moest en het andere
kamertje omdat dat lieve jochie een ruimte
voor zichzelf moest hebben waar hij ook
rustig z’n huiswerk kon maken.
En in de geur van beton en cement begon-
nen de lessen half februari 1997.

Sindsdien is het onafgebroken doorgegaan:
honderden lessen, repetities, concerten,
workshops. Honderden mensen zijn hier in
en uit gegaan. (Soms stonden er wel érg
veel fietsenC) En van hieruit werden de
halfjaarlijkse grote projecten bedacht en in
elkaar gezet, waarvan dan minstens één
van de uiteindelijke uitvoeringen altijd in de
Nieuwe Kerk plaats vond.
En nu gaat per 1 januari 2017 het Centrum
zijn deuren sluiten. De grote projecten, koor
en orkest Diletto Musicale, het instituut als

zodanig wordt opgeheven. Er komt een
prachtig afscheidsproject/concert, feestelijk
en ook een pietsje weemoedig.
Op 5 november treden we nog een keer op
in de Nieuwe Kerk, natuurlijk in de Nieuwe
Kerk! We voeren dan Die Kunst der Fuge
van Bach uit (zie advertentie op pagina 32).
Ik vond dat zo geschikt omdat het eigenlijk
een open eind heeft. De laatste fuga is niet
af, omdat Bach stierf. Dat vond ik wel heel
symbolisch – het musiceren van en voor al
die mensen stopt immers ook niet met de
sluiting van het Centrum.
Wat trouwens ook verder gaat is het Kijk in
‘t Jathuis, de ruimte beneden die behalve
voor muziek ook voor verjaardagen, verga-
deringen, kinderfeestjes(!) enz. wordt ver-
huurd.
Vanaf het moment dat ik twintig jaar gele-
den neerstreek in die enorme bende voelde
ik me thuis in de buurt. En dat heeft abso-
luut bijgedragen aan de groei en bloei van
het Centrum.
Een beetje creatieveling moet zich vrij voe-
len. Ik werd met mijn instituut niet alleen
geduld, ik werd zelfs gewaardeerd. En ik
zat hier met mijn oude muziek ook nog
eens pal tussen de Nieuwe Kerk en Oude
Hortus, zeventiende eeuwse monumenten
van Groningen.
Bijzonder toch? Buurtgenoten, bedankt!

Carolien Eijkelboom

Centrum voor Oude Muziek & Dans sluit deuren

Repetitie in het Kijk in 't Jathuis
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ZorgSamenBuurt HortusEbbinge

De afgelopen tijd is ook voor de Zorg-
SamenBuurt een vakantieperiode geweest.
Er waren geen activiteiten, de telefoon was
wel steeds bereikbaar.

Er is nu een paar keer gebruik van gemaakt
door buurtbewoners. De vragen betroffen
een paar maal verzoek om hulp bij vervoer
en eenmaal om hulp bij een technische klus
in huis. We konden voldoen aan de vragen
die gesteld werden.
Deze maand zijn we gestart met huis-
kamerbijeenkomsten, de eerste keer was
1 8 september. Elke zondagmiddag, van
1 4:00-1 7:00 uur is de ZorgSamenHuis-
kamer open, in de Ebbingepoort. Iedereen
is welkom, dus kom een keer kijken.
De ZorgSamenBuurt is bedoeld voor al le
leefti jden. Iedereen, ongeacht leefti jd, kan
wel eens ergens hulp bij gebruiken en ook
kunnen veel mensen, ongeacht leefti jd, de

helpende hand bieden. Heb je ergens hulp
bij nodig? Bel 0622831 464. Heb je vragen
over de ZorgSamenBuurt, heb je iets te
bieden, mail naar:
zorgsamenbuurt04@gmail .com, of kom op
zondagmiddag naar de ZorgSamenHuis-
kamer in de Ebbingepoort.

Naar aanleiding van berichtgeving over een
vergunningaanvraag voor een coffeeshop
aan de Noorderhaven 39, en mogelijke ver-
ontrusting daarover, kreeg de redactie een
mail van Theo Buissink. De mail is te lang
om onverkort te plaatsen, daarom maakten
we een samenvatting.

Theo is bekend met het wel en wee van het
opzetten en runnen van coffeeshops. Zo
meldt hi j dat de eigenaar van de coffeeshop
aan de Noorderhaven twaalf jaar op de
wachtl i jst heeft gestaan voordat hi j aan de
beurt was voor een vergunning, dat het toe-
kennen van vergunningen aan zeer strenge
regels gebonden is en dat voortdurend ge-
toetst wordt of de regels nageleefd worden.

Eén van die regels betreft het voorkomen
van overlast voor de buurt. Na tweemaal
overtreden van de regels moet je de tent
sluiten. Elke coffeeshopeigenaar heeft er
dus belang bij zich aan de regels te
houden, aldus Theo Buissink. Daarom durft
Theo de buurtbewoners te verzekeren dat
de coffeeshop gerund zal worden zonder
overlast voor de omgeving en dat men zich
strikt zal houdend aan de geldende regels.
Zodra de definitieve vergunning binnen is,
zal de eigenaar beginnen met de verbou-
wing.
En bij de opening, of vlak daarvoor, zul len
al le buurtbewoners een uitnodiging kri jgen
om een kijkje te komen nemen in zi jn zaak.
U kunt dan zien hoe het gaat in een coffee-
shop.

Als redactie zouden we zeggen: ga er heen
en maak contact met de eigenaar. Mis-
schien wordt u er wijzer van en het maakt
het later, als het nodig is, makkeli jker om
met de eigenaar te overleggen als u toch
problemen ondervindt. Dat is in ieder geval
de stap die u kunt zetten om shit (! ) te voor-
komen.

VAN ONZE LEZERS!
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In jul i is er weer overleg geweest over
een speelplek in het Ebbingekwartier. Er
wonen steeds meer gezinnen in het Eb-
bingekwartier maar er is nog geen goede
speelplek voor kinderen tot tien jaar gere-
al iseerd. In de nieuwe, nog te bouwen,
woonblokken worden nu wel speelplek-
ken vanaf het begin meegenomen in de
planning. Maar daar schieten de kinderen
in de al bestaande woonblokken niet veel
mee op. De zoektocht naar een geschikte
plek l i jkt een beetje een gebed zonder
end te worden. Het laatste voorstel van
de gemeente, de driehoek naast de

‘vi jver’ op de Beren, is door de bewoners
afgewezen omdat die plek niet veil ig
wordt gevonden. De vijver –die overigens
zelf ook nog steeds onderwerp van
discussie is- l i jkt hen beter, maar daar zijn
de direct omwonenden bang voor over-
last. Het l i jkt er op dat de focus voorlopig
toch bli jft op een plek ergens bij de Beren.
Er wordt nader onderzoek gedaan naar
de genoemde voorstel len en tegenwer-
pingen.
Wordt vervolgd, maar tegen de ti jd dat er
een plek is gevonden zijn de betrokken
kinderen misschien wel volwassen. . .

Na de herinrichting van de Noorderhaven wordt nog dit jaar begonnen met de aanpak van
andere delen van de Diepenring. Het gaat om beide zijden van het deel tussen Ebbinge-
brug en Steentilbrug (met uitzondering van de binnenzijde van het deel Gedempte Kat-
tendiep-Steentilbrug) en om de buitenzijde van het deel Ebbingebrug-Kijk in ’t Jatbrug.

In plaats van twee ri jstroken zonder fietspad komt er straks een wegprofiel van één ri j-
strook met daarnaast een breed fietspad van rood asfalt en daar waar mogeli jk een breder
voetpad. Dit is overeenkomstig de Visie Diepenring die in 201 0 door de gemeenteraad is
vastgesteld. Geli jkti jdig met het onderhoud aan de weg zal de gemeente ook de huisaan-
sluitingen voor het riool laten vervangen. Het hoofdriool zelf is al eerder vernieuwd zonder
dat de straat daarvoor is opgebroken.
De inrichting van de kadestrook langs het water wordt niet meegenomen. De parkeer-
mogeli jkheden aan de Diepenring komen later aan de orde. Dit als onderdeel van de
nieuwe Parkeernota, die in de loop van 201 7 aan de raad wordt voorgelegd. Met de nu
geplande werkzaamheden bli jft het aantal parkeerplaatsen zo goed als geli jk.
De planning van de werkzaamheden is als volgt:
November 201 6-februari 201 7: aanpak binnenzijde, deel Ebbingebrug-Kattendiep; Febru-
ari 201 7-november 201 7: aanpak buitenzijde, deel Damsterdiep-Kijk in ’t Jatbrug.
Het werk is van brug tot brug, de wegvakken tussen de bruggen zijn telkens drie tot vier
weken afgezet. Er komen dan met borden aangegeven omleidingsroutes.
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan zal de gemeente de omwonenden en belang-
hebbenden goed informeren. Zij zul len al een brief hebben gekregen. Zo is er 1 0 oktober
een inloopbijeenkomst. (zie pagina 5) Tegen die ti jd komen er via de gemeentel i jke in-
formatiekanalen (website, Stadsberichten Gezinsbode, facebook, twitter) herhaalberich-
ten.

Teun Dijkhuis

Aanpak Diepenring van start

Speelplek in het Ebbingekwartier
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Op 29 jul i 2002 waren aan de Nieuwe Eb-
bingestraat/hoek Noorderbinnensingel twee
panden volledig uitgebrand. Verschil lende
brandweerkorpsen hebben uren nodig ge-
had om het vuur onder controle te kri jgen.
In verband met de brand, waarbij niemand
gewond raakte, moest een deel van het
verzorgingshuis Ebbingepoort ti jdel i jk wor-
den ontruimd. De verdieping boven het wa-
renhuis Blokker was geheel uitgebrand en
kon als verloren worden beschouwd. De
Blokker had ernstige waterschade opgelo-
pen
Het pand was onbewoond en werd gebruikt
als opslag. De brandweer kon niet voor-
komen dat de brand vervolgens oversloeg
naar de bovenverdieping van een naastge-
legen hoekpand, dat tevens als opslag
werd gebruikt. De omliggende panden wa-
ren eveneens ontruimd en de bewoners

ti jdel i jk elders opgevangen. Uiteindel i jk zi jn
de panden gesloopt en is er een apparte-
mentencomplex met winkel voor in de
plaats gekomen.

Hoewel het nergens op het pand staat te
lezen is de naam van het gebouw
"Phoenix". Bi j navraag onder bewoners
bleek men niet te weten waarom de naam
niet op de gevel vermeld staat. "Ja, waar
zou dat moeten staan. Bij de ingang mis-
schien". Men verzekerde echter dat de
naam Phoenix officieel in de notariële acte
staat en dat de VVE geboekt staat als "Ver-
ening van eigenaars (niet eigenaren!) ge-
bouw Phoenix".

Voordat hi j door de Grieken werd terugge-
haald, verscheen de feniks, de goddeli jke
vogel, voor het eerst in Egypte, een gri js-
achtige reiger. De Grieken geloofden dat
de feniks in staat was steeds weer op-
nieuw uit zi jn eigen as herboren te
worden. Hij maakt dan boven in een
boom een nest van kruiden waarin hi j
vervolgens verbrandt. Door de geur van
de kruiden zal hi j opnieuw geboren
worden.

Ook schreef de Romeinse dichter Ovidius
dat de Assyriërs de vogel feniks noemen.
Na vijfhonderd jaar geleefd te hebben
zou de feniks hoog in een eik een nest
van schors, kruiden en mirre maken. Als
hi j erin zat vloog het in brand. De geur
van de kruiden neemt de ziel van de ou-
de feniks mee. Het l ichaam verbrandt en
er komt een kleine feniks uit. Hierin nam
de oude ziel weer plaats om weer 500
jaar te leven.

Maar of Gebouw Phoenix het zo lang vol
zal houden?

Harmke Eisen

HHuuiizzeenn mmeett eeeenn nnaaaamm
In onze buurt bevinden zich verschillende huizen met een al dan niet zichtbare
naam. Woont u zelf in zo'n huis en weet u er iets over? Laat het ons weten!

Phoenix: Nieuwe Ebbingestraat
hoek Noorderbinnensingel
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Komt een klant bi j de kassa en vraagt om
goede stevige schoenen. De medewerkster
laat zien waar de schoenen staan. Even
later komt de man met een paar wandel-
schoenen bij de kassa. De medewerkster
vraagt of het is wat hi j zoekt. De klant denkt
van wel, vraagt zich echter af of de schoe-
nen wel waterdicht zi jn, want hi j gaat er al-
ti jd mee onder de douche. De medewerk-
ster ki jkt hem bevreemd aan, zegt niets,
maar denkt er het hare van.

De man rekent de schoenen af en loopt de
winkel uit. Nog geen twee minuten later is
hi j terug en zegt tegen de medewerkster: ‘Ik kom het u toch even uitleggen, want ik zag u
zo verbaasd kijken, maar het zit zo. Ik werk in een zorginstel l ing en als een bewoner gaat
douchen, moet ik vaak mee en worden mijn schoenen doornat’. Terwij l hi j weer wegloopt
staat de medewerkster schaapachtig te lachen.

Achter de schermen
vanMAMAMINI

Lilian de Hoop

Waterdicht

Alles is terug te brengen tot de Universele
Verklaring van de Rechten van ieder mens,
zo luidde een van de conclusies van Pronk
in zi jn lezing op de donderdagavond. Daar-
na was er Zaalvolverhaal, theater waarbij
verhalen van mensen uit de zaal in scenes
werden omgezet. Vri jdag kon men op het
grasveld door het labyrint lopen wat die
ochtend met snoeiafval, en een hart in het
midden, was uitgelegd. Kasper Peters hielp
mensen het gevoel van het moment te ver-
woorden. Binnen werden vier pannen met
soep aangeleverd, door aardige vri jwil l igers

gekookt. 't Was lekker want niemand hield
het bi j één kommetje soep. Thema van de
avond was Vluchtel ingen van alle ti jden in
muziek, proza en poëzie. Het programma
was zeer gevarieerd en evenals de vorige
avond werd deze afgesloten door het Syri-
sche vluchtel ingenkoor. Dat ontroerde, er
zaten Syriërs in de zaal met tranen in de
ogen. Zaterdag was er van alles te doen.
Een kunstmarkt, kinderen konden ge-
schminkt worden, en om 1 8:00 kon ieder
aan de tot eettafels omgetoverde kunst-
kramen genieten van de buurtmaalti jd. Zo'n
honderd mensen schoven aan. Na de
maalti jd mocht iedereen de kerk weer in om
te luisteren naar Klezmer&Co, een band die
er duidel i jk plezier in had. Toen kon men
even naar bed om desgewenst de volgende
ochtend present te zijn bi j de dienst die in
het teken stond van het festival. 's Middags
was er nog een Schuilkerkentocht met in-
leiding vooraf en borrel na. Men kon het
glas heffen op een geslaagd en goed be-
zocht festival!

is weer voorbij
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Gezonde groet,
Rita Ruibing
Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 1 9
971 2 SB Groningen T: 050-311 4000

Bereiding

Kook de couscous of ri jst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Verhit de olie in een pan en fruit de ui 2 minuten.
Voeg de currypasta toe en roer door.
Voeg de wokgroenten, kikkererwten, tomatenblokjes en kokosmelk toe. Laat een
kleine 1 0 minuten zachtjes koken.
Schil ondertussen de mango, sni jd in blokjes en laat de laatste 3 minuten
meekoken
Breng de curry op smaak met zout en peper, serveer met de couscous/ri jst en
garneer met de koriander.

250 gram volkoren
couscous of zilvervliesrijst
1 eetlepel olie
1 ui, in blokjes
3 eetlepels milde
currypasta

600 gram Oosterse
wokgroenten
1 groot blik kikkererwten
(ca. 500 gram) of 2 kleinere
blikken, uitgelekt
1 blik tomatenblokjes

1 00 milli l iter kokosmelk
1 mango
½ theelepel zout
½ theelepel peper
Handje verse
korianderblaadjes

Kikkererwtencurry met mango
(4 personen)

Ingredienten:

Kikkererwten zitten boordevol vezels en eiwitten, dus het vult goed!
Bron: veganchallenge.nl
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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:
2e maandag van de maand

Kleding/schoenen/textiel:
3e donderdag van de maand

AGENDA

Houd ook de websites cq facebookpagina's in de gaten van o.a.:

www.hortusebbinge.nl, Ebbingekwartierterrein, Nieuwe Kerk, platformtheater,

Café de Boer, De Bovenkamer, Plaza Danza, Brasserie Het Paleis, Simplon,

Boteringesuite, Centrum voor oude muziek en dans, enz.

Zondag 25 september
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer

ZorgSamenBuurt,
Ebbingepoort

Zondag 2 oktober
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort
11 :00 en 1 5:00 “Reinaert de Vos”,

Boteringesuite
Vrijdag 7 oktober
1 9:00-01 :00 Club 40+ by Gdansk, Dot

(voorheen infoversum)
Zaterdag 8 oktober
11 :00 Grote najaarsschoonmaak,

Noorderplantsoen
Zondag 9 oktober
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort
Dinsdag 11 oktober
1 7:30 M'eet your Neighbours

(zie pagina 7)
Vrijdag 1 4 oktober
1 7:00 Buurtborrel, Café De Boer
Zondag 1 6 oktober
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort

Zondag 23 oktober
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort
Donderdag 27 oktober

Opening Wij team,
Hoendiep 1

Zondag 30 oktober
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort
Zaterdag 5 november
20:1 5 Afscheidsconcert Centrum

voor Oude Muziek en Dans,
Nieuwe Kerk (zie pag. 23)

Zondag 6 november
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort
Vrijdag 11 november
1 6:30 Sint Maarten, startpunt

Nieuwe kerk (zie pagina 8)
1 7:00 Buurtborrel Café De Boer
Zondag 1 3 november
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB,

Ebbingepoort
Dinsdag 1 5 november
1 9:30 uur ALV in de Watertoren!

(Zie pagina 6)
Zondag 20 november
1 4:00-1 7:00 Open huiskamer ZSB, EP



GEDICHTEN
HORTUSBUURT
EBBINGEKWARTIER &

uit: Groninger Gezinsbode, 17 juni 2015

(bi j het éénjarig bestaan van het Infoversum)

Het bezoek aan grote vragen

(Infoversum)

Het raadsel over het verleden

en het geheim van sterren in de nacht.

Wat je denkt te weten vliegt voorbij .

Mijn moeder van eerst zien en dan geloven

gri jpt hier zomaar in de lucht

vangt beelden in haar handpalm.

Dit is het huis van zintuigen

voor zoveel vragen dat het l ichaam

tintelt en de zwaartekracht vergeet.

Kleine planeet van grote vragen

gebouw voor de eerste stap
naar geloof in schoonheid.

Kasper Peters




