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De ander

Katholiek kocht bi j kathol iek, zo kunnen jul l ie

lezen in het interview deze keer. Velen van de

oudere generaties zul len dit herkennen. Zelf kom

ik van een voornameli jk protestants

plattelandsdorp en daar kocht gereformeerd bij

gereformeerd, vri jgemaakt bij vri jgemaakt en

heidenen bij heidenen. Want anders kon je niet-

kerkgangers toch eigenl i jk niet noemen. Bij ons

was er zelfs sprake van drie muziekcorpsen in

plaats van één dorpsfanfare. En dat op duizend

inwoners!

Het l i jkt zo ontzettend niet van deze ti jd, haast

hi larisch. Bovendien kán het door de krimp op het

platteland niet meer anders. Meestal is er nog

één dorpswinkel en je mag bli j zi jn als het dorp

nog een slager, melkboer, bakker of groenteboer

heeft. Toch kun je je afvragen of het werkeli jk

verleden ti jd is.

Hoe is dat in een stad? Heb ji j wel eens

boodschappen gedaan bij Nazar aan het

Boterdiep bijvoorbeeld?

Hoe vaak loop je binnen bij een van de toko's aan

de Ebbingestraat om wat inkopen te doen? Of

komen daar al leen maar "eigen" klanten waarbij

"eigen" uiteraard niet dezelfde betekenis heeft als

"vast"? Je kunt het ook wat ruimer nemen. Vind je

Ecoplaza alleen iets voor alternatievelingen? Ga

je wel eens naar voorstel l ingen in de Nieuwe Kerk

of vind je dat al leen een plek voor kerkgaanden?

Velen van ons beweren niet van een hokjesgeest

te houden. Maak het een goed voornemen voor

201 6 en ga bijvoorbeeld in september naar Het

Festival van de Geest in de Nieuwe Kerk waarvan

de voorbereidingen al weer zijn begonnen. Ga

eens bij een voor jou onbekende winkel je

boodschappen doen. Zo kunnen we laten zien dat

we een stap voorwaarts hebben gemaakt en dat

de zin "kathol iek koopt bij kathol iek" definitief tot

het verleden behoort.

De redactie wenst al le lezers

een fantastisch 201 6!
Harmke Eisen

Kop d'r Veur
januari/februari 201 6
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Van het Bestuur

Het eerste stukje
van een nieuw bestuurslid

Terwij l onze eerste projecten alweer geschiedenis zi jn wordt er hard gewerkt aan nieuwe

verbindende activiteiten voor onze buurt. Een vergadering met de gemeente en aan-

grenzende buurtraden levert een structureel overleg op met de gemeente in de personen

van Ron Torenbosch (stadsdeelcoördinator) en Joke Sissing. (stadsdeelsecretaris)

Verder is een vast voornemen om samen met aangrenzende wijkraden en buurtverenigin-

gen samen te gaan werken op gemeenschappeli jke vlakken. Denk daarbij aan veil igheid,

verkeer en andere zaken die niet wijk-specifiek, maar wel gebaat zi jn met een gezamenli j-

ke aanpak.

Ook op sociaal gebied proberen wij een verbindende factor te zijn. Hiertoe hebben we

binnenkort een ontmoeting met de coördinator van ons Wij-team. Tevens hebben wij de

voorzitter van het Kernteam Ebbinge recent gesproken.

Op 26 januari komen wij als bestuur bijeen om de op de ALV van 1 0 maart te presenteren

speerpunten uit te werken. Ook zal dan duidel i jk worden wie welke positie gaat innemen.

Komend jaar gaan we de statuten aanpassen en bli jven we ons sterk maken voor een

buurtpand.

Beproefde concepten zoals de culinaire zwerftocht (11 mei) bl i jven en nieuw opgestarte

projecten worden verbeterd (Sint Maartenroute, Kinderkerstnacht met glühwein en choco-

lademelk).

Als bestuur vergaderen we bijna elke week en wel bi j elkaar thuis. Zo leer je elkaar ook

beter kennen. Weten wat je aan elkaar hebt is goed voor het bestuur als team en dus

vanzelfsprekend ook voor onze buurt. Onze maandeli jkse buurtborrel maakt het voor ons

mogeli jk om nog meer mensen uit de buurt te leren kennen.
Bij deze wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om enkele niet-bestuursleden te
bedanken. Elbrich Daems, die de coördinatie bezorging van dit fi jne blad overneemt van
Harmke. Merl ien, die voor ons de boekhouding doet en een website heeft gemaakt, waar-
over in een volgend nummer overigens meer. Erik Weistra, die verderop nog aan het
woord komt en tot slot Stieneke, Barend en Marianne; het nieuwe bestuur is hun zeer
erkentel i jk voor hun inzicht, kennis en betrokkenheid bij zowel bestuur als buurt.

Tenslotte wil ik de mensen die we ti jdens de buurtborrel ontmoet hebben en die aange-
geven hebben wel iets voor de Hortus-Ebbinge te wil len doen, uitnodigen om contact met
ons op te nemen via de facebookpagina: Bewoners Hortusbuurt Ebbingekwartier of via
ons mailadres: bestuur@hortusbuurt.nl

Groet namens het bestuur Hortus-Ebbinge,
Tijmen van Rooyen

Tijmen

AnnekeLotte-Marijn Gerbrand YvonneTeun
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Door de vereniging

In december heeft de gemeente Groningen
een voorontwerpbestemmingsplan
“Herziening bestemmingsregels wonen”
bekendgemaakt, waarop door een ieder tot
1 3 januari kon worden gereageerd. In aan-
vul l ing op de reeds aangescherpte regels
voor onttrekking van woonruimte in de
Huisvestingsverordening (toetsing aan
meer omgevingscriteria dan alleen de 1 5
procentnorm) voorziet dit voorontwerp in
een wijziging van onder meer het bestem-
mingsplan Hortusbuurt – Noorderplantsoen
om ook met ruimtel i jke voorschriften een
ongewenste uitbreiding tegen te gaan van
kamerverhuur voor jongerenhuisvesting. Er
worden minimum eisen gesteld aan de
vloeroppervlakte voor (ver)nieuwbouw.
Daarmee wordt tevens beoogd de bouw en

omzetting naar kwalitatief betere jongeren-
huisvesting, ook in de vorm van kleine
appartementen, te stimuleren. De maxi-
mum bouwhoogte wordt zodanig aangepast
dat een vierde bouwlaag niet meer kan
worden aangebracht. De bouwmogeli jkhe-
den achter de huizen en in de binnentuinen
worden voor zoveel mogeli jk geschrapt.
Evenals voor de andere wijken rondom het
centrum (schilwijken) komt de zogenoemde
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor
de maximum bouwhoogte te vervallen.
Het bestuur HE heeft in zi jn reactie
waardering geuit voor de gecombineerde
aanpak van het voorkomen van verdere
overbelasting en verbetering van de kwali-
teit van de jongerenhuisvesting.
Vanuit de ervaring dat voorkomen beter is

Herziening bestemmingsregels wonen

Doel:
Attentie voor kinderen en buurtbewoners
ti jdens Kerst en zichtbaarheid van het wijk-
bestuur.

Benodigdheden:
50 liter Gluhwein
60 liter chocomelk
1 0 pakken kerstkransjes
1 Partytent
1 haspel en stekkerblok
een grote tafel
banner Hortus-Ebbinge
2x 20 liter hotpots (geleend bij de martini-
kerk) (3 uur bereidingsti jd minimaal)
2x 25 liter boilers voor chocomelk, waarvan
1 gehuurd bij Hettinga (4 uur bereidingsti jd)

Over het opzetten van een partytent had ik,
wegens gebrek aan ervaring, informatie in-
gewonnen. Kon dat moeil i jk zi jn? Op de
dag zelf heb ik glühwein en chocomelk aan-
gezet en kwam de hulp voor de partytent,
welke in de Moestuin Hortushof stond.
Maar de partytent bleek veel groter dan
verwacht én het weer sloeg om.
Na een lang gevecht met een uitgebreid

buizenstelsel pakken we de boel in en ver-
huizen naar de kerk. Als al les staat begint
het hard te regenen.
Gelukkig mogen we naar het voorportaal.
Door het gedoe ben ik vergeten de 25-l i-
terkan voor de tweede ronde warme dran-
ken aan te zetten en de eerste kinderen en
ouders komen al binnen! Tijdens de voor-
stel l ing van twintig minuten tappen we alles
alvast in. De chocomelk was maar drie uur
opgewarmd en niet bepaald heet; helemaal
niet erg, hiermee was de term “Kind-
warme” chocomelk geboren. In 1 0–1 5 mi-
nuten was iedereen de kerk uit en voorzien
van chocomelk en glühwein. Hierna snel in-
gepakt; slechts de kerstkransjes laten l ig-
gen voor de tweede lichting.

Tijmen van Rooyen

Kinderkerstnacht; glühwein en chocomelk voor vrijwill igers,

toneel en bezoekers Nieuwe Kerk
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dan niet meer kunnen repareren, dringt het
bestuur er in de eerste plaats op aan om
wijkorganisaties ti jdig in te l ichten over
bouwvoornemens, zodat overleg daarover
met de bouwers nog mogeli jk is. Verder
heeft het bestuur kort samengevat de
volgende opmerkingen over het vooront-
werp gemaakt.
Evenals een aantal andere wijken wordt het
Ebbingekwartier niet onder de herziening
van de bestemmingsregels wonen ge-
bracht. Voor het Ebbingekwartier worden
daarvoor stedenbouwkundige redenen
aangevoerd. In zi jn reactie wijst het bestuur
erop dat het woonklimaat in dit dicht tegen
de binnenstad aanliggende stadsdeel ook
onder druk kan komen te staan, als gevolg
van uitwijken van jongerenhuisvesters uit
de straks streng gereguleerde wijken en
een aanzuigende werking van het in aan-
bouw zijnde studentenhotel. Voorts wordt
het standpunt ingenomen dat stedenbouw
kundige dynamiek niet ten koste mag gaan
van de kwaliteit van de visuele omgevings-
kwaliteit. De gerealiseerde hoogwaardige
architectuur (waar wethouder Van der
Schaaf ook trots op is) zal tegen onregel-
matige optoppingen moeten worden be-
schermd, ook omdat de welstandscriteria in
hun werking te kort schieten. Bovendien
mogen de condities voor het (gezamenli jk)
aanbrengen van zonnepanelen niet ver-
slechteren (voorkomen van schaduwwer-
king). Het bestuur dringt er op aan om in
reeds overbelaste situaties de uitgebreide
omgevingstoets die nu al voor het realise-
ren van kamers in bestaande gezinswonin-
gen geldt toe te passen op alle nieuwbouw
van jongerenappartementen. Met het oog
op de doorloopbaarheid van de trottoirs zal
voortaan bij (ver)nieuwbouw inpandige
fietsenberging moeten worden voorge-
schreven. Verder is erop gewezen dat de
herziening van de regels geen belemmering
mag inhouden voor de realisatie van
samenzorgwoningen. Tot slot dringt het be-
stuur erop aan de reeds bestaande overlast
in de vorm van geluidhinder en blokkerende
fietsen daadwerkeli jk aan te pakken.

Teun Dijkhuis

Door de vereniging

Yvonne

Algemene ledenvergadering
op donderdag 1 0 maart 201 6!

Beste buren, geachte leden!
Hierbij de voorlopige agenda voor de
ALV, welke op donderdag 1 0 maart 201 6
plaatsvindt in de Ebbingepoort! Noorder-
binnensingel 2. Je bent welkom vanaf
1 9:00, tegen 1 9:30 gaan we starten. Na
afloop trakteert het bestuur op een
drankje (wijn/bier/thee/koffie) bi j café De
Boer. Wil je de stukken vooraf hebben?
Meld je dan aan via bestuur@hortus-
buurt.nl .

Agenda:
1 . Opening en welkom
2. Vaststel len agenda
3. Verslag ALV 5 november 201 5
4. Mededelingen
5. Vaststel l ing functies bestuursleden
6. Activiteiten over 201 5
7. Activiteiten over 201 6
8. Exploitatieoverzicht 201 5
9. Begroting 201 6
1 0. Rondvraag
11 . Sluiting uiterl i jk om 21 :30

Adverteren in Kop d’r Veur

Zoals u kunt zien staan er deze keer weer
nieuwe advertenties in ons wijkblad! Daar
zijn we heel bl i j om. Een aantal adver-
teerders was nameli jk genoodzaakt te
stoppen met adverteren waardoor wij fl ink
op pad moesten om nieuwe te werven.
Want adverteerders zijn nodig om het blad
(mede) te kunnen bekostigen. Eerst
hebben wij eind vorig jaar onze trouwe
adverteerders een attentie gebracht. Een
traditie die nu zijn tweede jaar ingaat en
goed ontvangen wordt. Wij vinden het ook
belangri jk om contact te houden en gaan
dan ook regelmatig langs om te vragen of
de advertentie naar wens is en of er hulp bij
nodig is. Deze service wordt erg op pri js
gesteld en het is leuk om te doen. Voor
déze editie zitten we “safe”. Echter, voor de
komende edities kunnen er best nog nieu-
we advertenties bij ! Weet u iemand, of bént
u iemand die graag bij ons wil adverteren?
Meld u aan bij : bestuur@hortusbuurt.nl of
bel met Yvonne de Grijs: 06-1 01 7871 0.
Wij helpen u eventueel met het opmaken
van een mooie advertentie.

Yvonne en Merlien
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Buurtborrels

Zoals een fl ink aantal van jul l ie weten
hebben wij negen maanden een buurtpand
mogen hebben. “De Ebbingekeet”. Omdat
wij het huurden voor heel weinig, en er een
“echte” huurder kwam, waren wij ge-
noodzaakt eruit te gaan. Velen misten
echter het contact dat wij hierdoor met
elkaar kregen; in de vorm van activiteiten,
maar ook via de wekeli jkse inloopmiddag
op vri jdag. Daarom heeft het toenmalige

bestuur de buurtborrels ingesteld. Vanaf
apri l vorig jaar houden wij deze elke tweede
vri jdag van de maand. En ze lopen goed!
De oude club komt natuurl i jk, maar wij
mogen ons verheugen in een steeds groter
aantal nieuwkomers, waaronder ook
studenten. En dat is leuk! Er ontstaan le-
vendige discussies, er worden buurtplan-
nen gemaakt, er wordt genetwerkt, maar
ook kan men gewoon elkaar plezierig ont-
moeten.
Op vri jdag 8 januari hadden wij onze
nieuwjaarsborrel in café de Minnaar. Het
was erg gezell ig en ook erg druk. Hoe
gezell ig het was kan je zien op de foto.
Maar we gaan het anders doen! In de win-
termaanden gaan we naar café de Boer
(dus februari, maart, apri l en mei) en in de

Door de vereniging

Schots&Scheef ruim twee jaar later

Aan de Courtine, onopvallend in een blok
met 31 appartementen, wonen 17 buurtbe-
woners met een lichamelijke beperking. Zij
maken onderdeel uit van het particuliere
wooninitiatief ‘Schots&Scheef’. Een simpel
rekensommetje leert ons dat zij wonen tus-
sen 14 buren zonder lichamelijke beper-
king.

De locatie en de woningen worden zeer ge-
waardeerd door de huidige bewoners. Wie
goed oplet ziet regelmatig wat wielen
zoeven door de Jumbo, over de biologische
markt aan het Boterdiep of door de Ebbin-
gestraat. Al leen begin januari met de
sneeuw bleven de straten en winkels,
noodgedwongen, wielenvri j . Maar gelukkig
was het na een kleine week weer heerl i jk
winterweer. Binnen no time waren alle
‘Schots&Schevers’ weer heel actief. De af-
gelopen twee edities is Noorderzon veelvul-
dig bezocht door meerdere mensen van het
woonproject. We hebben genoten van de
sfeer en dankbaar gebruik gemaakt van be-
hulpzame bezoekers om een consumptie te
halen bij een eetkraampje. Ik heb zelf nog
nooit zo snel iemand een tientje meege-
geven om een drankje te halen. En ik heb
ook geen enkele keer reden gezien om het

wisselgeld te tel len. Echt heel fi jn om dat
gevoel te hebben.

De opening van het buurtpand werd door
veel bewoners van Schots&Scheef toege-
juicht. Lekker bezig zi jn, even er uit en
daarnaast kennis maken met buurtbewo-
ners. Vooral omdat de meeste mensen van
Schots&Scheef niet de mogeli jkheid
hebben om te werken en zich overdag snel
vervelen. Omdat we afhankeli jk zi jn van
een uitkering kunnen we eigenli jk niets
doen wat (veel) geld kost. Daarom was af
en toe een bezoekje aan het buurtpand
echt een leuke activiteit. Echt ontzettend
jammer dat we weer moesten vertrekken.
Hopeli jk vinden we snel weer een nieuw
plekje waar we iets moois kunnen opbou-
wen voor de buurt.

Zoals je hierboven kunt lezen houden we
niet van sti lzitten en genieten we zoveel
mogeli jk van het leven. Lekker avondje
dansen, kroeg, etc. Dus rolstoeltoegan-
keli jke tips zijn alti jd welkom. Een aantal
bewoners begint bi jvoorbeeld over een paar
weken met een schildercursus in het Paleis.
Dit levert hopeli jk ook werken op voor de
zogenaamde ‘Taxigang’ in ons gebouw. Dit

OPROEP
Tuinentocht 201 6

Dit 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.
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zomermaanden naar café de Minnaar (juni,
jul i , augustus en september). Op de nieuw-
jaarsborrel was het nameli jk zó druk dat
een aantal mensen eerder dan ze eigenl i jk
wilden wegging omdat ze last hadden van
warmte en geluid. Ook rolstoelgangers kon-
den er echt niet terecht. Maar in de zomer
is het heerl i jk toeven in café de Minnaar
omdat wij dan fi jn buiten op het terras kun-
nen zitten!

De eerste buurtborrel is weer op vri jdag 1 2
februari vanaf 1 7:00 uur in café de Boer.
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom!
Eerste drankje op kosten van het bestuur.
Echter, omdat de kosten niet de pan uit
mogen ri jzen, al leen bier, wijn, fris en kof-
fie/thee.

Tot 1 2 februari!
Yvonne de Grijs

Door de vereniging

Schots&Scheef ruim twee jaar later

is een ruimte, grenzend aan de centrale hal
waar mensen kunnen wachten op de taxi.
Dit was een saaie ruimte die we hebben la-
ten schilderen en hebben voorzien van op-
hangmogeli jkheden voor schilderi jen. Maar
we wil len ook graag de mogeli jkheid bieden
aan anderen om daar een aantal weken
wat op te hangen. Voor meer informatie of
interesse kun je contact opnemen met
Maaike Kersten, secretaris van het bestuur
van Schots&Scheef; maaike-kersten
@zonnet.nl . Een briefje in de bus bij Courti-
ne 45 mag ook. Je mag je ook melden als
je bij een volgende sneeuw/i jzelperiode zou
wil len helpen om de straten/stoep in de om-
geving van Courtine begaanbaar te kri jgen.
Onze eigen ruimte is overigens alleen toe-
gankeli jk voor bewoners van het complex.

Vorig jaar hebben we ons ook bezig ge-
houden met het opfleuren van het bin-
nenplein binnen de muren en hek van ons
complex. Toen een aantal jaren geleden
bekend werd dat er mensen in een rolstoel
gingen wonen heeft men besloten om af te
wijken van het oorspronkeli jke inrichtings-
plan. In plaats daarvan heeft men toen alles
bestraat. Er was een hele ti jd, behalve een
oli jfboom in een pot, niks groens te beken-

nen. Het bestuur van Schots&Scheef be-
sloot dat daar verandering in moest komen.
Samen met een aantal buren en iemand
van Nijestee zijn er toen plannen gemaakt
om de boel wat op te fleuren. Met hulp
Nijestee en een subsidie is er toen uit-
eindel i jk een mooie binnentuin ontstaan
met plantenbakken en klimplanten langs
regenpijpen en galeri jen. Het resultaat is
fantastisch. Er wordt op warme dagen volop
buiten gezeten. Zo nu en dan moet er aan
de rem getrokken worden als mensen daar
last van beginnen te kri jgen. Maar dat
scharen we maar onder kinderziektes. We
hopen nog vele jaren te kunnen genieten
van ons mooie binnenterrein.
Een aantal bewoners maakt gebruik van de
kookkunsten van een culinaire buurtgenoot.
Heel fi jn als je door je beperking niet kunt
koken of er de energie niet voor hebt. En
voor zover ik het hoor vallen de maalti jden
heel erg in de smaak. Wie weet ga ik dat
zelf ook nog eens proberen.
Kortom we vermaken ons prima hier. Maar
dat neemt niet weg dat we openstaan voor
nieuwe activiteiten en ontmoetingen. Dus
wie weet tot ziens bij een borrel,
Noorderzon of andere gelegenheid.

Maaike Kersten
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‘Mag ik even binnen kijken, ’ vraagt hi j in het
Engels. Hij heeft een lange waxcoat aan.
Zo’n jas die ik ook heb. Misschien antwoord
ik daarom wel zo snel: ‘Natuurl i jk, kom er
maar even in. ’ De reiziger doet zi jn rugzak
af. Ik laat hem binnen in de kerkruimte. Hij
wandelt rustig door de kerk en kijkt om zich
heen. Zelf ben ik gaan zitten op de eerste
bank en pak een boek uit mijn (veel
kleinere) rugtas.

Even later staat hi j weer voor me. Als ik
hem wil vragen of hi j zin heeft in een kop
thee of koffie, is hi j me voor. ‘Mag ik hier
even een ‘nap’ (slaapje) doen?, ’ vraagt hi j .
Terwij l ik hem aankijk gaat er in een fractie
van een seconde van alles door mijn hoofd:
‘Kom je daar hier mee aan?’ ‘Het is hier
geen jeugdherberg! ’ (Nee, dat is de kerk al
lang niet meer. Hoewel, met kerstT) ‘Hoe
lang gaat dat duren?’ ‘Waar moet ik hem
neerleggen?’ ‘Natuurl i jk, ’ antwoord ik. En
voor ik het weet heeft hi j zich uitgestrekt op
de smalle eerste bank en hij slaapt. Ik weet
niets beters te doen dan op een afstandje
mij voor te bereiden op het kringgesprek
van die avond. ‘Hoe lang duurt een ‘nap’?, ’
denk ik. Er is nog meer te doen. Na een

klein half uur besluit ik thee te zetten.
Als ik weer binnen kom met de thee, staat
hi j voor de kansel en bestudeert hi j het
houtsnijwerk met de doodskoppen en de
zandloper (‘Memento mori’ – ‘Herinner je
dat je sterfel i jk bent’) Hij neemt de thee van
me aan. Er verschijnt een brede lach op zijn
gezicht. Niet zozeer vanwege de thee,
maar vanwege het houtsnijwerk. ‘Funny! , ’
zegt hi j terwij l hi j naar de meest prominente
doodskop wijst. ‘Wat is er zo grappig aan
onze sterfel i jkheid?, ’ denk ik. Maar ik
vergeet het hem te vragen. Hij is in ieder
geval niet uit het lood geslagen door de
lege oogkassen die hem aanstaren. Hij
vindt het ‘Funny’.

Als hi j de thee op heeft, help ik hem nog
even met de rugzak. Hij gaat weer verder
en bedankt me tussen neus en lippen door.
Alsof het het meest normale uurtje van de
wereld was. Daar gaat een mens die de
controle heeft laten varen en niet terug
schrikt voor zijn eigen sterfel i jkheid.
Grappig.

Evert Jan Veldman
e. j .veldman@home.nl

Funny!
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Nog net niet gierend van het lachen verlaat
ik het pand aan de Nwe kijk in 't Jatstraat
waar Hans zijn zaak heeft in een pand uit
de dertiger jaren.

De vroli jkheid begon al bi j mijn vraag of het
toeval of keuze was dat hi j hier zi jn hele
leven heeft gewoond. "Noodlot", antwoordt
Hans prompt. "Mijn vader woonde eerst
hiernaast in een heel klein huisje met twee
broers en een zus. Tegenwoordig komen
daar steeds stel letjes in maar zodra er
sprake is van zwangerschap zijn ze weer
vertrokken. Dan vinden ze het alweer te
klein." Ik ontdek boven een raam een ri j
Delftsblauwe tegeltjes. Of die origineel zi jn?
"Welnee, mijn vader was ook woningin-
richter, stoffeerder en behanger. Hij werkte
nog met l innen behang en toen hij die te-
geltjes in een huis van de muur bikte heeft
hi j er wat van meegenomen. Pa was zo ie-
mand van liever één antiek bord aan de
muur dan zes borden in de kast." Hans
geeft toe zelf ook wel bewaarderig te zijn en
zijn partner Ans knikt daarbij heftig en veel-
betekenend.

Zoals de ouden zongen...
Hans voelt zich een echte Hortusbuurter
hoewel er vanuit de buurt niet eens zoveel
klandizie is. Een reden kan hij niet beden-
ken, misschien dat het met het soort huizen
te maken heeft, 80% van zijn klandizie zit in
Helpman en Haren.
Ik vraag of er verschil zit tussen de manier
waarop hij hier is opgegroeid en die van zijn
kinderen. Hans: "Nee, dat is precies het-
zelfde. Ik heb hetzelfde vak als mijn vader,
we wonen in hetzelfde huis, er is ook
sprake van een gezin; dan herhaalt zich
veel. Mijn zoon zei op een gegeven zater-

dagavond om acht uur al moe te zijn en
maar naar bed te gaan. Hij was vijftien!
Toen ben ik op de trap van ons portiekje
hiernaast de krant gaan zitten lezen. Het
duurde wel even maar ja hoor, daar ging
voorzichtig een deur open. Die zie je vanuit
huis nameli jk niet. Hij vroeg verbaasd wat ik
daar deed en ik zei natuurl i jk dat ik daar
gewoon even de krant zat te lezen. Zo ging
ik vroeger zelf ook de stad in. Als je via de
voordeur gaat dan hoor je nameli jk de bel. "

Hans vond de kermis vroeger geweldig.
"Dan gingen we de hele dag rondlopen en
geld zoeken. Ik herinner me ook dat we bij
de Nieuwe Kerk wel omhoog geklommen
zijn. En die bosjes bij de kerk, wat leken die
groot! Daar had ik wel drie hutten in ge-
bouwd!" Hans komt meteen met nog meer
overeenkomsten qua kinderti jd. "Onze tuin
grenst aan die van het hofje hierachter en
wij pikten daar wel appels van de appel-
boom. Dat had mijn vader vroeger ook al
gedaan en toen ik mijn kinderen vroeg of ze
wisten dat daar een appelboom stond volg-
de er een veelzeggend ja. . . ! "
Hans ging naar school op de Michaëlschool
en ook zijn kinderen gingen naar die
school. "Vroeger was het echt nog een
katholieke school, wij waren dan ook
katholiek. Ik heb nog nonnetjes meege-
maakt bij wie je moest biechten. Je had
natuurl i jk alti jd "je zusje geplaagd of uit de
suikerpot gesnoept." Dat Hans en Ans hun
kinderen ook naar die school stuurden had
meer met een prettig gevoel over het ge-
bouw te maken. Ans: "En de ouders waren
vaak vroegere klasgenoten van Hans."

Eigen straatje
Qua winkels is er veel veranderd in de Kijk

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.

Bent ofkent u zo iemand? Laat het ons weten!
Dat mag persoonlijk ofvia kdv@hortusbuurt.nl

Hans Dagelet, al 61 jaar in hetzelfde pand
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in 't Jatstraat. Vroeger zaten er maar l iefst
vier woninginrichters. Hans: "Ja, ze spraken
niet met elkaar. Vanwege de concurrentie.
Heel veel zelfstandigen waren trouwens
rooms-katholiek want vroeger mochten
katholieken geen ambtenaar worden. Als je
boodschappen deed ging je naar je "eigen"
mensen, zoals dat heette. Katholiek kocht
bi j kathol iek. De laatste winkel in de straat
was van Ina Mensinga. "Het was een soort
melkboertje maar ze verkocht ook nagella-
kremover en maandverband", zo weet Ans.
Hans: "En dan had je hier nog een me-
vrouw Berghuis, zo'n wandelend Dagblad.
Die vertelde je al les wat je wilde weten. Of
niet. . . "
In het pand van de Dierenbescherming zat
vroeger boetiek de Roos. Hans vertelt:
"Mijn ouders verkochten biezen tegels voor
1 ,25, verkocht de Roos ze voor 1 ,23. Ging
mijn moeder naar 1 ,20 ging de Roos naar
1 ,1 9. Toen heeft mijn moeder er balen van
besteld waardoor ze ze voor 55 ct. kon ver-
kopen en toen was de Roos er natuurl i jk
klaar mee!"

Onzekere toekomst?
De grootste verandering in de buurt vinden
Hans en Ans ("vrienden van ons
heten Wil lem en Wilma, ook
leuk") de problematiek rond
drugsverslaving. Inbraken bij-
voorbeeld en dat is ook de reden
dat ze een hek voor het portiekje
hebben geplaatst. "Dat vond de
buurman overigens wel fi jn. Vori-
ge maand is de politie nog twee
keer langs geweest om de
beelden op onze camera te be-
ki jken. Details daarover weten we
niet. " Toch vinden ze niet dat de
buurt persé onveil iger is ge-
worden, het geldt voor heel
Nederland. Vroeger werden er
banken overvallen omdat er nog
geld in kas was, nu moeten ze
andere wegen zoeken.

Over de toekomst zegt Hans door
te gaan "tot ik er bij neerval".
Vroeger ging hij nooit op vakan-
tie, nu hebben ze een huisje in
Drente waar ze op zaterdag pas
na 1 7:00 heen kunnen gaan om
op zondagavond al weer terug te

zijn. Als hi j gebrekkig zou worden wil hi j wel
in de buurt bl i jven. Ebbingepoort hoeft niet
maar een appartementje zou hem wel wat
l i jken. Of de winkel dan bli jft is niet zeker.
"Het is niet meer rendabel. Al les moet te-
genwoordig groot, mensen wil len naar Bau-
haus en zo."

Tot slot nog een anekdote. Na een klus
snijdt Hans vaak nog een verrassing voor
z'n opdrachtgever. Dat kan een poppetje
zi jn of een huisdier. Zo zag hij bi j een me-
vrouw eens twee vogelkooitjes. Dus sneed
hij er eentje bij en hing die aan het plafond.
Bij vertrek vroeg zij of hi j nog iets speciaals
voor haar gemaakt had waarop Hans zei
daar deze keer niet aan toe gekomen te
zijn. Hans: "Daar was ze toen gewoon een
beetje chagri jnig over." Maar de volgende
dag belde ze. Want toen ze in bed had ge-
legen en omhoog keek had ze het kooitje
gezien".
Ik had nog uren kunnen luisteren. Maar ik
neem aan dat jul l ie je voor kunnen stel len
waarom ik bijna gierend de deur uit ging.
Wát een fantastische buurtbewoner! Dat hi j
hier maar alti jd mag bli jven wonen!

Harmke Eisen
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Op het moment van schrijven sneeuwt
het in de wijk en vind ik het heel fijn om
u in een winterse sfeer toch nog het
allerbeste voor 2016 te wensen.

Het is echt oppassen geblazen, want ik
heb al een paar auto’s zien gl ibberen.
Ik hoop maar dat er geen ongelukken
zijn gebeurd in onze wijk (en voor
daarbuiten hoop ik dat natuurl i jk ook).
Zelf wou ik ergens heen met een auto
van GreenWheels, maar doordat er
zo’n dikke ijslaag op de autoruiten zat,
kon ik helaas niet weg. Het i js was zó
dik dat ik het er met een krabber met
geen mogeli jkheid af kreeg.

Nog voor de jaarwissel ing had ik het
plan om samen met bestuursl id Teun
Dijkhuis een gesprek aan te gaan met
de gemeente Groningen om ons te
laten informeren over de
inrichtingsplannen van de
Noorderhaven. Dit naar aanleiding van
verontruste e-mails die het bestuur
hierover heeft mogen ontvangen. Door
ziekte en door de drukke

decembermaand is het er helaas nog niet van gekomen. Uiteraard proberen we dit
gesprek op korte termijn in te plannen.

Overigens heeft het bestuur van onze bewonersvereniging van de kant van de gemeente
al wel vernomen dat er nog nadere besluiten over de parkeerplaatsen aan de diepenring
moeten worden genomen. Met als mogeli jk gevolg dat de nu gerealiseerde inrichting weer
op de schop moet.
Wat ik vreemd vond is dat er op het Boterdiep nog een toplaag aan asfalt mist, maar dat
er al wel bel i jning op zit. Ik heb de gemeente gevraagd hoe dit kan. De gemeente (en niet
al leen de gemeente denk ik) had niet verwacht dat we zo’n extreem zachte winter zouden
hebben. Zij hebben de asfalteringswerkzaamheden dus voor de sti l le toplaag gepland in
het voorjaar van 201 6. Tot die ti jd horen we de banden van de auto’s en bussen nog iets
harder dan uiteindel i jk de bedoeling is als het “sti l le” asfalt erop ligt.

Heeft u een onderwerp wat volgens u aandacht verdient in de rubriek ‘Verkeer’? U kunt dit
kenbaar maken door te mailen naar kdv@hortusbuurt.nl

Erik Weistra

Sneeuw en stil asfalt
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Even voorstellen;

Ik ben Kiran Adelheid Hertsenberg en woon
sinds twee jaar in de Hortusbuurt. Ik heb
twee volwassen zonen en naast mijn werk
als kinder/oudercoach volg ik de 4-jarige
HBO opleiding tot Primal Rebirth Thera-
peut. Ik zit in het laatste jaar, en voor mijn
afstuderen moet ik met een aantal cl iënten
gewerkt hebben om te laten zien dat ik de
stof beheers en er mee kan werken.

Bij PRT Therapie wordt gekeken naar je
levensovertuigingen. Die heb je je (onbe-
wust) eigen gemaakt tussen 0 tot 6 jaar. De
periode waarin je heel open en ontvankeli jk
bent. Daar deed je ervaringen op die je
gevormd hebben tot wie je nu bent. Je hebt
op dat moment (onbewust) besloten hoe
het leven in elkaar zat en je ontwikkelde
een overlevingsstrategie. Die overlevings-
strategie was toen heel functioneel. Later
echter bl i jkt dat bi jvoorbeeld ´het alti jd een

ander naar de zin wil len maken´, juist niet
goed voor jou zelf is. Maar hoe verander je
dat als het zo in je zit? Met deze therapie-
vorm kun je weer ontdekken hoe ji j oor-
spronkeli jk bent, los van je ouders, los van
je omgeving.

Geachte mevrouw de Grijs,

Mijn vraag n.a.v. de nieuwste uitgave van
“Kop d’r veur” is of het niet mogeli jk is eens
aandacht te besteden aan (opruiming van)
het zwerfvuil in sommige straten van onze
wijk.
Zelf ben ik al enige ti jd bezig de enorme
hoeveelheid afval tussen de (studen-
ten)fietsen in de Wipstraat op te ruimen. De
stadsreinigingsdienst ziet dit bl i jkbaar niet
als haar taak (wat ik kan begri jpen). Ik zou
wil len voorstel len via het wijkbestuur (en
“Kop d’r veur”) te proberen vri jwil l igers te
vinden voor het schoonhouden van delen
van de wijk. (In mijn eigen straat, de
Marktstraat, is er al iemand die dat zeer
regelmatig doet. Hij wil de Wipstraat er niet
bi j nemen omdat het dan z. i . echt “werk”
wordt. ) Omdat ik met de Wipstraat bezig
ben, valt me op mijn beurt op hoeveel rom-
mel er al in de vernieuwde gedeelten van
het Boterdiep l igt. Ik verwijs in dit verband
graag naar de website “Nederland-
schoon.nl”.
Overigens heb ik l iever niet dat mijn naam
genoemd wordt. Als er een initiatief op gang
komt, sluit ik me wel aan.

Naam bij redactie bekend

Bij de middenpagina

Tot 1 876 stond de Noorderhaven in open
verbinding (via het Reitdiep) met de zee
en was ze in de 1 6e en 1 7e eeuw de be-
langri jkste haven van de stad.
Deze foto toont de situatie in de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw, met diverse
graansilo’s nog in bedri jf.
De Noorderhaven is nu de laatste vri jha-
ven van Nederland. Schepen kunnen er
vri j afmeren zolang er plek is. Omdat het
gebied onder beschermd stadsgezicht

valt, heeft de gemeente Groningen in
201 0 een beleid uitgestippeld dat de ha-
ven in de toekomst al leen nog zal worden
opengesteld voor goed onderhouden au-
thentieke en historische schepen.
De afgelopen maanden is er veel werk
verzet: een nieuwe ri jbaan, verbreding
van het trottoir en verbeteringen aan de
voorzieningen voor de ligplekken.

R.E.

Foto: FotobedrijfPiet Boonstra, collectie
RHC GroningerArchieven (1785-304)

LLEEZZEERRSSVAN ONZE

OPROEP
Cliënt gezocht

Ik ben op zoek naar iemand die
geïnteresseerd is om deze vorm van
lichaamsgerichte psychotherapie te
wil len ondernemen. Mijn supervisor
houdt mede het proces in de gaten.
Wie meer info wil of geïnteresseerd is,

kan bellen. 061 3843560.
Hartel i jke groet,

Kiran Adelheid Hertsenberg

LLEEZZEERRSSVAN ONZE
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Nieuwe coördinator
bezorging
Het is gelukt, op de oproep
voor een coördinator in de
vorige Kop kregen we een
reactie van Elbrich Daems.

Zij heeft inmiddels een ge-
sprek gehad en heeft de be-
nodigde info gekregen. Ze
heeft er wel zin in en heeft
op de afgelopen buurtborrel
meteen met het merendeel
van de bezorgers kennis ge-
maakt. Als jul l ie deze kop le-
zen heeft zi j voor de eerste
keer haar taak vervuld!

HortusHof Helpen
Vorig jaar, 1 jul i 201 5, heeft
de HortusHof een subsidie-
aanvraag ingediend bij het
Oranje Fonds. De moestuin
wil graag haar activiteiten

uitbreiden en heeft hier meer
gelden voor nodig. Zo wil zi j
graag meer bakken voor
buurtbewoners, een bak
Borgmanschool voor natuur-
educatie, een kas, een bijen-
volk en ga zo nog maar even
door. In spanning hebben wij
afgewacht en net voor kerst
was het dan zover, we kre-
gen bericht!
GEHONOREERD! Wat een
mooi kerstcadeau. En hier
hield het goede nieuws nog
niet op. Het bedrag wordt
verdubbeld door een eenma-
l ige subsidie vanuit de ge-
meente. Dit betekent dat de
hier voorgaande geschreven
plannen ook daadwerkeli jk
kunnen worden uitgevoerd.
Dit aankomende jaar zul len
we de handen weer uit de
mouwen steken en de Hor-
tusHof nog mooier maken
dan ze al is. Denk je nu, ik
wil zelf geen tuin en ver-
pl ichtingen maar, ik vind het
wel heel leuk om te helpen?
Je bent van harte welkom.
Mail dan naar www.bestuur
@hortusbuurt.nl , onderwerp:
HortusHof Helpen. Je kunt
ons volgen op: Moestuin
HortusHof (groep)
Tot moestuin's, tot ziens!

Update naam
kapel Nieuwe Kerk
De kerkenraad, die de naam
moet goedkeuren, heeft een

voorstel voor de naamge-
ving van de kapel ontvan-
gen, maar vergadert pas
eind januari. We moeten dus
nog even geduld hebben
voordat we de gekozen
naam bekend kunnen ma-
ken, spannend! Wel kunnen
we zeggen dat de kapel op
zaterdagmiddag 1 9 maart
geopend wordt. Meer infor-
matie hierover volgt via de
Gezinsbode en via Face-
book, dan wel de website
van de Nieuwe Kerk.

Oberland
De paginagrote advertenties
van Oberland in Kop d’r
Veur hebben niet kunnen
verhinderen dat het restau-

OPROEP
Vrijwill igers gezocht!
Wie wil één dag in de

week (of twee weken) de
kapel 's ochtends openen
en aan het eind van de
middag weer sluiten.
Andere taken zoals het
aansteken/uitdoen van de

dagvlam en het
binnen/buiten zetten van
het bord horen er ook bij .
Woont u in de buurt en/of
wilt u graag op deze

manier bijdragen aan het
gebruik van de kapel mail

of bel dan naar:
a.ni j land@nieuwekerk.org

/ 06-1 811 3251
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rant toch de deuren moest
sluiten in december. De klan-
ten vanuit het UMCG konden
door al le bouwactiviteiten op
het CiBoGa-terrein Oberland
nauweli jks nog bereiken,
voor anderen werd het res-
taurant bi jna geheel aan het
oog onttrokken door al le
bouwkranen, hekwerken en
schuttingen. De eigenaar is
een il lusie armer en wij een
sympathiek restaurant met
een originele kaart.

Kinderkerstspel;
twee voorstellingen
een gouden greep!
Om 1 8:00 en om 1 9:30 op
kerstavond kon er weer ge-
noten worden van het kin-
derkerstspel in de Nieuwe
Kerk. Het was de eerste keer
dat er twee voorstel l ingen
werden gegeven. Toen om
1 8:00 de kerk behoorl i jk vol
zat was het nog even span-
nend hoe dat om 1 9:30 zou
zijn. Maar ook de tweede
keer was de kerk behoorl i jk
gevuld. Er is al besloten om
de volgende keer weer voor
twee ti jdstippen te gaan. (zie
ook verslag pagina 6)

Van geranium tot galerie
Op 1 0 januari vond de
opening plaats van galerie
STUDIOH200, voorheen
woonhuis, met een expositie
van Ben Haggeman; bi j ons
in de buurt, aan de Bloem-
singel. Hans, de galerie-
houder: "In mijn beleid wil ik
snelle krachtige exposities
brengen van kunst in al le
mogeli jke verschijningsvor-
men en van diverse kunste-
naars."

Ben Haggeman is geïnteres-
seerd in rel igieus-mythologi-
sche onderwerpen zoals
verhalen uit Ovidius

”Metamorfosen” en de zeven
hoofdzonden. Ben maakt
sinds een paar jaar
rel iëftekeningen. Door het
versnijden en weer samen-
voegen van tekeningen komt
hij tot een nieuw object dat
diepte en beweging sug-
gereert. Volgens hetzelfde
principe maakt hi j ook glas-
objecten.

Er l igt een boek waarin een
pagina aan Ben is gewijd.
Als je die leest dan wordt zi jn
werk begri jpel i jker en zelfs
mooier. Ben was ook zelf be-
scheiden aanwezig en gaf
antwoord op vragen van be

zoekers. We wensen zowel
galeriehouder Hans als ex-
posanten een goede aan-
loop!
Verwacht:
Van 1 0 t/m 30 januari: ge-
tekende schilderi jen en
glassculptuur van Ben Hag-
geman (Arnhem) zie
www.benhaggeman.nl.
Van 3 t/m 20 februari: acryl
objecten van Jeltje Terlouw
(Anderen) zie: www.jeltjet.nl
De daaropvolgende zal bin-
nenkort bekend zijn.

Adres: Bloemsingel 200,
971 2 KZ Groningen.
06-50552522

Uit: Het Dagblad van het Noorden
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Jong of oud, ziek of gezond, we hebben al-
lemaal wel eens hulp nodig. Daar is niets
mis mee. Maar ja, hoe doe je dat als je hulp
nodig hebt? Dan zou het fi jn zi jn als er in
jouw buurt mensen zijn die bereid zi jn om af
en toe een handje te helpen.

Wij wonen graag in zo’n buurt, een buurt
waar mensen wat zorg voor elkaar hebben
op momenten dat dat nodig is. Een Zorg-
SamenBuurt. Dat vraagt wel enige organi-
satie.
We hebben daarom een bijeenkomst be-
legd waarvoor wij u van harte uitnodigen als
het idee van een ZorgSamenBuurt u aan-
spreekt.
Op die bijeenkomst bekijken we graag wel-

ke beelden iedereen heeft bi j zo’n buurt.
We wil len dan graag met u ideeën uitwisse-
len over hoe we die ZorgSamenBuurt kun-
nen organiseren. We hebben wel wat
voorbeelden, voornameli jk gericht op oude-
ren, uit andere steden. Dus we hoeven het
wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden.
Maar we moeten het wel passend maken
voor onze buurt, bedenken op wie wij ons
wil len richten en het laten aansluiten op
onze behoeftes.

Nieuwsgierig geworden? Zin om mee te
denken? Dan vinden we het leuk als u
komt. Met vriendeli jke groeten,

Frans Tijsterman
Marianne Goorhuis

Stieneke van Heerikhuizen
Julia Swierstra

Email : fransti jsterman@online.nl

In de vorige Kop d’r Veur heb ik al iets ver-
teld over het Kernteam Ebbingekwartier. Dit
is een overleg waarbij ondernemers, be-
woners en gemeente informatie uitwisselen
en proberen tot samenwerking te komen.
Sinds de tweede helft van de jaren negentig
zi jn ondernemers in gesprek met elkaar en
de gemeente om het Ebbingekwartier de
uitstral ing te geven die het verdient en ook
historisch gezien had. Twintig jaar later (T)
kunnen we zeggen dat al die kleine stapjes
geleid hebben tot een stukje stad waar we
weer trots op kunnen zijn. De bouwactivitei-
ten op het terrein van de Gasfabriek, het
heringerichte Boterdiep, ondernemers die
zich hier vestigen omdat het er leeft en
mensen die ontdekken dat naast het wonen
in de Hortusbuurt ook het Ebbingekwartier
veel charme heeft.
We wil len het kernteam heel graag nog ver-
der uitbreiden met bewoners uit de Hortus-
buurt. Op die manier kunnen we naar de

gemeente een waardevolle gesprekspart-
ner zi jn maar ook gezamenli jk activiteiten
ondernemen. We hebben de laatste jaren
ervaren wat het terrein Ebbingekwartier kan
betekenen voor een buurt! Met het gereed-
komen van de Handelskade op het Boter-
diep bli jft er ruimte voor activiteiten. Een
grote kans voor zowel bewoners als onder-
nemers. We kri jgen gezamenli jk mogeli jk-
heden om dit terrein te gebruiken voor
bijvoorbeeld evenementen.

Kernteam Ebbingekwartier

OPROEP
Wie wil hier in mee denken?

Ook als je je niet wilt committeren aan een
overlegclub, maar wel eens iets wilt

organiseren mag je je melden: Wilma Naaijer
Ondernemersvereniging/
Kernteam Ebbingekwartier
Nieuwe Ebbingestraat 1 5
971 2 NC Groningen

UITNODIGING
ZorgSamenBuurt, hoe doen we dat?

Plaats: De Ebbingepoort
Datum: 1 7 februari
Ti jd: 1 9:30 uur

ZorgSamenBuurt: hoe doen we dat?
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Achter de schermen
van MAMAMINI

Lilian de Hoop

Alarm

Het is zaterdagochtend elf uur. De teamleider voor die dag opent de voordeur van de

winkel van Mamamini. Het was laat gisteravond, een van zijn beste vrienden ging trouwen

en het was gezell ig tot in de late uurtjes. In gedachten is hi j nog op het feestje en toetst op

de automatische piloot zi jn alarmcode in op het kastje bij de deur. Hij wil doorlopen, maar

dan begint het alarm te loeien. Het geluid is oorverdovend.

Hij probeert na te denken, wat heeft hi j ingetoetst, zi jn pinpasnummer, hi j weet het niet?

Even resetten, maar wat hi j ook probeert, hi j kan niet op zijn alarmcode komen. Zijn

hersens knarsen, maar hij kan de juiste cijfercombinatie niet bedenken. Het helse geluid

van het alarm maakt het denken er niet makkeli jk op. Dan maar de meldkamer bellen. Hij

kri jgt een vriendeli jke mevrouw aan de li jn en moet boven het geloei uitschreeuwen om

het hele verhaal uit te leggen. Ineens stopt het alarm. Hij haalt opgelucht adem en zegt

tegen de vrouw, dat het gelukkig sti l is. De vrouw zegt: 'Meneer, ik wil niet flauw doen,

maar u heeft precies drie minuten voor het weer opnieuw begint, dus ik zou als ik u was

nu even goed nadenken over de juiste code. ' De opmerking helpt niet bepaald tegen de

stress. Wat moet hi j doen? Even voelt hi j paniek. Nee, gewoon diep adem halen en tot

tien tel len en terwij l de teamleider voor het alarmkastje staat kan hij ineens moeiteloos zijn

code intoetsen. Wat een opluchting en nu maar hopen, dat dit geen voorbode is voor het

verdere verloop van de dag.

GESPOT IN DE BUURT
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Fysiotherapie Ebbingepoort,
niet alleen voor Ebbingepoortbewoners!

Wist u dat er in de Ebbingepoort al zeven-
tien jaar een fysiopraktijk zit waar ook "Niet-
Ebbingepoorters" welkom zijn? Hoewel wij
ons gespecialiseerd hebben in ouderen en
chronisch zieken zijn jongere mensen
evengoed welkom!

Er werken vier fysiotherapeuten waaronder
een stagiare. Wij doen ook thuisbehande-
l ing. Thuiszorgfysiotherapie richt zich op
revalidatie en begeleiding van ouderen,
chronisch zieken en terminale cl iënten
thuis. Dit om de thuissituatie zoveel moge-
l i jk te handhaven en zelfstandigheid te be-
houden. Belangri jk, want we moeten im-
mers steeds langer thuis wonen. Tevens
hebben wij een Oedeemtherapeut, gespe-
cialeerd in het behandelen van vochtover-
tol l igheid. (zowel veneus oedeem als lym-
foedeem) Wij meten hierbi j ook kousen aan
en regelen alles met de zorgverzekeraar
betreffende vergoeding hiervan.

Verder bieden wij Beweegprogramma’s
voor Diabetes, COPD en Oncologie patiën-
ten om conditie en spierkracht te verbete-
ren. Diabetes patiënten moeten ook vaak
afvallen waarvoor wij samenwerken met de
diëtiste. Nieuw is de Rugtriatlon, een
oefenprogramma voor chronische en
steeds weer terugkomende rugklachten.
Voor nekklachten is er een soortgel i jk pro-
gramma. Mooi is het oefenprogramma voor
ouderen om het valrisico te verminderen;
ook uitvoerbaar in de thuissituatie. Uit on-
derzoek bli jkt dat het valrisico met 33% ver-
mindert na het volgen van dit programma!

Tot slot kunt u bij ons bewegen/sporten te-
gen betal ing. Er is alti jd één begeleider
aanwezig. Speciaal voor wie de sportschool
niet gauw bezoekt, maar wel wil sporten.
Wij kunnen dan de fitheidsscan (vergoed
door Menzis) doen en vervolgens een
trainingsprogramma op maat opstel len.
Weet u niet of u fysiotherapie vergoed
kri jgt, bel ons! Wij hebben contracten met
al le verzekeraars en kunnen het voor u
nakijken. Een verwijsbrief van de dokter is
meestal niet nodig; echter wel voor de aan
huis behandeling en de Oedeemtherapie
(omdat dat een special isatie is) en sommi-
ge aandoeningen die op de chronische li jst
staan; neem contact op voor informatie.

Janny, Else en Manon
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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: Nieuwe dag!
2e maandag van de maand

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

Houd voor alle overige activiteiten in de buurt
de websites cq facebookpagina's in de gaten van o.a.:

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.

Op zondagmiddag 14 februari 2016 om
15:00 uur brengen violist Gijs Philip van
Schaik en pianist Siebert Nix een hart-
verwarmend ‘Valentijnsdagconcert’ ten
gehore in de Boteringe Suite in Groningen.

Op het programma staan klassiek-romanti-
sche werken van Vivaldi-Respighi, Mozart,
Clara Schumann, en Antonin Dvořak.
Van Mozart hoort u de prachtige grote vi-
oolsonate in D, K.V. 306 en van Clara
Schumann de zelden te horen Romanzen
Opus 22. Aan Dvořaks Sonatine Opus 1 00
als sprankelend slotstuk kunnen zeer zeker
niet al leen beide musici hun hart ophalen.

Kaarten á € 1 7,50 kunt u reserveren via bo-

teringesuite@home.nl en op de middag van
het concert aan de zaal betalen.
Een drankje in de pauze is bij de pri js inbe-
grepen.
U bent welkom vanaf een half uur voor
aanvang van het concert.
De Boteringe Suite zit aan de Nieuwe Bo-
teringestraat 50 in Groningen.

Meer info vindt u op;
members.home.nl/boteringesuite
Email : boteringesuite@home.nl
tel . 050-31 24991

Graag tot 1 4 februari!
Hartel i jke groet,

Elles van der Heiden en Siebert Nix

Valentijnsdagconcert in de Boteringe Suite
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Noorderplantsoen

Als l ichtgevoerde zonnestralen

de januarimiddag zacht omsluiten

honderd vogels weken lang

het wak bevechten op het water

groen vergeelde sprieten spruiten

de bruine modder na de sneeuw

Dan ligt 't plantsoen over aarden wallen,

grachten geeuwen vijvers moe

de ijzige adem uit de straten

de stad een weerwoord zuchtend toe

en bonken bomen bronsgebarst

mijn hoofd met hen geen ander

Bert Schudde




