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Het is zover! Het allereerste nummer van de nieuwe krant voor de 
Zeeheldenbuurt is van de persen gerold! Als redactie zijn we er best trots 
op en we hopen dat we u als buurtbewoner er een plezier mee doen. Via de 
buurtkrant – of eigenlijk beter: ons magazine – berichten we u vier keer per 
jaar over wat er in de Zeeheldenbuurt zoal gebeurd is, gebeurt en gebeuren 
gaat. Daarbij hebben ook oog voor markante buurtbewoners, gezellige 
onderwerpen, en de historie van onze mooie buurt. Wat u in dit eerste 
nummer zoal aantreft ziet u in de inhoudsopgave hieronder. Voor elk wat wils, 
hopen we. Dit eerste nummer is gemaakt door een relatief klein redactieteam. 
Dat team willen we graag uitbreiden. Iedereen die met ons mee wil doen, 
nodigen we bij deze van harte daartoe uit. Een artikel schrijven, foto’s maken, 
tekeningen? Alle inbreng is welkom. Zeker ook van studenten communicatie, 
journalistiek of vormgeving: doe mee voor een beter CV!
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Ziek
Zijn toen nog jonge vrouw Titia werd 
ernstig ziek. Ze bleek polio te hebben 
En hoewel de dokters Anton op een 
zeker moment vertelden dat ze de 
ochtend niet zou halen, knapte 
mevrouw Hollewand toch weer 
op. Ze bleef de rest van haar leven 
echter verlamd. Anton verzorgde zijn 
vrouw tot aan haar dood enkele jaren 
geleden. ‘Praten kon ze als de beste,’ 
vertelt hij liefdevol, ‘maar klagen deed 
ze nooit.’

Voordat mevrouw Hollewand ziek 
werd, woonde het gezin op een 
bovenwoning aan de Moesstraat. 
Nu ze voortaan de trap op- en 
afgedragen moest worden was een 

Negentienduizend- en- honderd 
gulden, dat was het bedrag 
wat ik in 1957 voor dit huis heb 
neergeteld. Dat was toen ook al 
goedkoop hoor, maar voor ons wel 
heel veel geld. Twee jaar daarvoor 
kwa-men we hier al wonen. Ik, mijn 
vrouw en onze zoon van 2 jaar. 
De huur bedroeg toen 46 gulden 
per maand.’ Aan het woord is de 
heer Anton Hollewand, met zijn 94 
jaar de nestor van de Zeehelden-
buurt. Hij vertelt over de tijd dat 
de Zeeheldenbuurt nog een echte 
scheepswerf had, Botje- Ensing en 
Co aan het Abel Tasmanplein. Dat 
buslijn 6 door de Van Speijkstraat 
via de halte Van Brakelplein naar 
Corpus den Hoorn en de Grote 
Markt reed. En er in de buurt nog 
een fietsenmaker, sigarenboer, 
kruidenierswinkel en een bakker 
waren.

Het had weinig gescheeld of Anton 
Hollewand had zijn hele lange leven 
gewoon in zijn geboorteplaats Zwolle 
doorgebracht. Maar dankzij een 
kordate vader en een beetje hulp 
van een invloedrijke baron werd 
Groningen vanaf de jaren dertig 
zijn stad. De reden dat het Van 
Brakelplein zo’n zestig jaar geleden 
zijn thuis werd, is weliswaar verdrietig. 
Toch had hij nergens anders willen 
wonen. Het gezin Hollewand kreeg 
de benedenwoning begin jaren vijftig 
toegewezen na een dramatische 
gebeurtenis.

‘We betaalden 46 gulden. 
per maand.’

“Met een fiets of een fles drank 
kreeg je sneller een huis”

benedenwoning dringend gewenst. 
Maar zo vlak na de oorlog waren 
woningen erg schaars. Een 
hulpvaardige gemeenteambtenaar 
bood uitkomst ook al ging hij daarmee 
buiten zijn boekje. ‘Dat gebeurde 
veel in die tijd hoor,’ vertelt Anton. ‘Er 
werd wel gefluisterd dat je met het 
overhandigen van een fiets of een fles 
drank net iets sneller een huis kreeg.’ 
Bij de Hollewands ging het echter het 
anders. “Most aine koop’n m’jong”, zei 
die ambtenaar in de eerste instantie 
toen ik hem vertelde dat ik een 
benedenwoning nodig had. Maar toen 
herkende hij mijn naam. “Bist een 
schoonzoon van Jantje?,’ vroeg de 
ambtenaar, ‘kriegst doe een hoes van 
mie.” En zo geschiedde, ook al was dit 
huis al beloofd aan de directeur van 
het postkantoor.’ Hij vertelt grijnzend: 

Buurtbewoners

Anton Hollewand: ‘Dit was een wijk op stand hoor. ’
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‘Die had nota bene de gordijnmaten al 
opgenomen.’ 

een wijk op stand
‘Dit was een wijk op stand hoor,’ 
vertelt Anton, die 43 jaar werkte in 
diverse herenmodezaken in de stad. 
‘Zeker geen arbeiders- buurt.’ Hij 
wijst: ‘Daar woonde een ingenieur, 
daar een hoge beambte van de 
posterijen. Verder- op nog de adjunct-
bankdirecteur, twee juristen en op 
de hoek een inspecteur van de 
politie. Ja, ze verdienden allemaal 
veel meer dan ik,’ lacht hij. Met 
die politie inspecteur en de twee 
samenwonende mannelijke juristen 
speelde destijds nog een akkefietje, 
herinnert Hollewand zich nog goed. 
‘In het regelement van de Vereniging 
van Eigenaren stond dat deze 
woningen alleen voor getrouwde 
koppels bedoeld waren. De twee 
samenwonende heren waren de 
politie inspecteur een doorn in het 
oog. Hij wilde hen er via de rechter 

laten uitzetten. Ik heb nog tegen hem 
gezegd dat hij dat in deze tijd echt 
niet kon maken. De rechter bleek 
hier inderdaad geen zaak in te zien 
en hamerde de aanklacht gelukkig 
meteen weg.’ Anton Hollewand 
schudt de anekdotes van een kleine 
eeuw met gemak uit zijn mouw. Zijn 
vader bijvoorbeeld, kwam uit een 
familie met vijf boerderijen rond- om 
Zwolle. Maar na een scher-
mutseling met de marktmeester van 
de veemarkt (‘had die vent verdiend 
hoor’) kon Hollewand senior zijn 
carrière in de agrarische sector wel 
vergeten. ‘Daarom solliciteerde hij 
maar bij de spoorwegen,’ vertelt 
Anton. ‘Maar ja, toen moest hij 
uitleggen waarom hij uit de veehandel 
was gestapt ging het feest niet 
door.’ Bij toeval sprak Antons vader 
kort daarna de baron van Voorst tot 
Voorst, een invloedrijke Overijsselse 
adelborst met warme banden met het 
koningshuis. ‘Wat er vervolgens is 
gebeurd weet ik niet, maar mijn vader 

kon aan de slag als controleur bij de 
spoorwegen. Standplaats Groningen. 
Toen verhuisden we van Zwolle naar  
de Parkweg, vlak naast de Parkbrug, 
in de stad.’ 

dwangarbeid
Een zware tijd beleefde Anton tijdens 
de oorlog. Als jonge twintiger was hij 
al enkele malen gesommeerd naar 
Duitsland te gaan voor dwangarbeid, 
zoals elke jonge man in die tijd. ‘Ik
moest me toen melden op het 
Scholtenshuis op de Grote Markt, 
bij die boef die zoveel mensen heeft 
doodgemaakt. Hij vertelde me heel 
rustig dat mijn vader twee kamers 
verderop zat en ook ondervraagd 
werd. “Kies maar, u gaat of uw vader,” 
zei hij. ‘Toen moest ik wel.’ Tweeënhalf 
jaar hard werken in een papierfabriek 
in de buurt van Leipzig volgden. 
‘Het was wel zwaar, maar ik werkte 
voornamelijk met communisten, dat 
waren de goeien. Bovendien kregen 
we veel aandacht van de meisjes in 

Buslijn 6 door de Van Speijkstraat via het Van Brakelplein naar Corpus den Hoorn.
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en criminelen, daarom zijn we vooruit 
gestuurd naar het front.” Tja, dat zet 
je wel even aan het denken. Maar ik 
vond het allemaal fijne kerels hoor,’ 
benadrukt Hollewand.
Aangekomen in het bevrijde 
Maastricht gaat hij met zijn nieuwe 
Amerikaanse vrienden naar de 
bioscoop. In het journaal, dat altijd 
voor de film werd getoond, ziet hij 
beelden waardoor hij direct in zijn 
eentje de reis naar het noorden 
vervolgt. ‘Het eerste dat ik op het 
witte doek zag was een Canadese 
tank voor het huis van mijn ouders in 
Groningen. Er werd heftig gevochten 
daar bij de Paterswoldseweg en op 
de Parkbrug, waar mijn ouderlijk huis 
stond. Binnen een paar dagen was ik 
terug in de stad. Gelukkig was mijn 
familie ongedeerd gebleven.’ 

grote veranderingen
Roerige tijden in een ver verleden. 
Ze vormen een contrast met zijn 

“De groenteboer, de bakker, de 
stadsbus, ze zijn allemaal uit 
de buurt verdwenen ”

de omgeving,’ lacht hij, ‘alle jongens 
en mannen waren immers ver weg 
aan het oorlog voeren.’
Tegen het einde van de oorlog 
hielpen Anton en een maat een 
groep Amerikaanse soldaten om de 
fabriek en de omgeving te veroveren. 
Ze besloten vervolgens met ze mee 
te reizen naar Nederland, dat nog 
grotendeels bevrijd moest worden. 
‘Het bleken stoottroepen te zijn 
met alleen maar Afro- Amerikanen. 
Gekleurde mensen had ik toen 
trouwens nog maar één keer eerder 
gezien, op de lagere school in de 
jaren twintig. Toen werd er een 
zwarte man in de klas getoond om te 
bestuderen. Kun je nagaan, uit die tijd 
kom ik.’ 

Moordenaars en 
criMinelen
Hij vervolgt: ‘Op een avond vroeg 
een van de soldaten, in het Engels 
natuurlijk: “Weet je eigenlijk wel wát 
wij zijn?” Ik had geen idee, ik dacht 
gewoon dienstplichtige soldaten. Hij 
zei: “Wij zijn allemaal moordenaars 

rustige oude dag nu. Anton Hollewand 
houdt tegenwoordig van een potje 
Rummikub met zijn vriendin Bientje. 
Hij kookt dagelijks zijn eigen warme 
maaltijd en vertelt trots over zijn 
kleindochter die op Oxford heeft 
gestudeerd en aan het promoveren
is. Hij toont vertederd een foto van zijn 
achterkleindochter van twee jaar oud.

Hij gaat verder: ‘De groenteboer, de 
bakker, de stadsbus, ze zijn allemaal 
uit de buurt verdwenen. Maar de 
grootste verandering in al die jaren is 
dat ik de buren niet meer ken. Mensen 
komen zich niet meer voorstellen als 
ze hier nieuw komen wonen. Jammer 
is dat.’ Een buurvrouw met een peuter 
passeert toevallig Hollewands woning 
en steekt haar hand op. Het kleine 
buur- meisje brengt pal voor het raam 
haar fiets tot stilstand. Ze neemt ruim 
de tijd om naar Anton Hollewand te 
zwaaien. Hij loopt naar het raam en 
wuift terug. ‘Maar gelukkig geldt dat 
niet voor iedereen,’ glimlacht hij.

vlnr: Hollewand sr. , Antons zoon en Anton Hollewand (r) in de jaren vijftig
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sociaal teaM van start gegaan
Onlangs is het Sociaal Team Rivierenbuurt van start 
gegaan. Dat team is er ook voor de Zeeheldenbuurt. Het 
Sociaal team treedt naar buiten onder de naam WIJ-team. 
Bij het WIJ-team kunnen alle inwoners van 0 – 100 jaar 
terecht met vragen over onder- steuning en zorg. De WIJ- 
medewerkers bieden daar begeleiding volgens het principe 
één regisseur en één plan voor één huishouden. Vrijwilligers 
en beroepskrachten met hun eigen specialisatie werken 
samen in de WIJ-teams. Activiteiten van het Zorgloket, 
de CJG’s en de Stip’s gaan onderdeel uitmaken van de 
dienstverlening van WIJ Groningen. Naast ondersteuning 
van wijkbewoners stimuleren de WIJ-teams ook de sociale 
samenhang en ontwikkeling in de wijk. Dat doen ze via de 
inzet van onder andere buurtwerk, opbouwwerk en jeugd- 
en jongeren- werk. Vanuit het team Rivierenbuurt hebben 
drie medewerkers de Zeeheldenbuurt ‘geadopteerd’. Met 
deze medewerkers gaan we binnenkort kennismaken en 
bespreken hoe hoe we mogelijk kunnen samenwerken. 
Heeft u belangstelling om mee te praten? Laat het ons 
weten. Graag een mailtje of telefoontje aan onze secretaris: 
info@zeeheldenbuurt.nl; 050 3142473.  
Meer informatie over het sociaal team vindt op de 
website: www.wij.groningen.nl. Merwedestraat 
54; 9725 KE Groningen; 050 -3676400; e-mail: 
sociaalteamrivierenbuurt@wij.groningen.nl

aanleg laatste stuk van de busbaan
Enige tijd geleden is aannemers-combinatie KWS- 
Hegeman aan de slag gegaan met de werkzaamheden 
voor het laatste stuk van de busbaan Hoogkerk- 
hoofdstation; het stuk vanaf de Paterswoldseweg langs 
het spoor naar het station. Er is gestart met de bouw 
van de brug over het Noord Willemskanaal. U kunt de 
werkzaamheden volgen via de speciale fotopagina op:  
www.aanlegbusbaan050west.nl. Als u meer wilt weten kunt 
u contact opnemen met de projectleider, Wim-Jan Winter, 
via het emailadres: info@aanlegbusbaan050west.nl

uw eigen Zonnepanelen op het 
alfa-college
Op dinsdag 27 oktober was er een drukbezochte 
informatiebijeenkomst in het Alfa- college over de 
mogelijkheid voor de bewoners van de Zeeheldenbuurt 
om hun eigen zonnepanelen te plaatsen op het dak van 
het Alfa-college. Voor de deelnemer is het allemaal heel 
eenvoudig. Wie mee wil doen, moet eerst overstappen 
naar Grunneger Power. Via Grunneger Power koopt u 
dan een aantal zonnepanelen, die geplaatst worden op 
het dak van het Alfa- college. U bepaalt zelf met hoeveel 
panelen u meedoet. De installateur zorgt voor plaatsing en 
onderhoud. De door de panelen opgewekte stroom wordt 
afgenomen door Grunneger Power, die de opbrengsten 
ervan verrekent met de eigenaren van de panelen. Per 
saldo ontvangt de eigenaar ongeveer 16 cent per kWh, dus 
ongeveer € 36,- Een paneel kost ca. € 400,- Dat betekent 
dat een paneel na ongeveer 11 jaar is terugverdiend.  
Momenteel werkt Grunneger Power het aanbod meer 
in detail uit. De verwachting is dat in januari de officiële 
contracten met de leverancier en het Alfa- college getekend 
kunnen worden. Dat is dan ook het moment voor de 
deelnemers om de panelen te bestellen. Het plan is om 
deze dan in april op het dak te hebben liggen, zodat we al 
de komende zomer ook op deze manier van de zon kunnen 
genieten. Energie- afnemers uit omliggende wijken kunnen 
ook meedoen. Dus wek de belangstelling van uw kennissen 
elders uit Stad.

belangstelling? Meer weten?
Voor alle informatie kunt u terecht bij Grunneger Power: 
050 82 00 492; info@grunnegerpower.nl. Op  dinsdag 
12 januari is er opnieuw een bijeenkomst in het Alfa-
college, waar Grunneger Power het concrete aanbod zal 
presenteren. 

spouwMuurisolatie blijkt lastig 
Op 12 oktober organiseerde onze energie 
werkgroep Zeeboei een informatiebijeenkomst over 
spouwmuurisolatie. In de voorafgaande weken waren 
drie leveranciers uitgenodigd offertes uit te brengen voor 
verschillende woningtypen in onze buurt. Van de drie 
leveranciers besloot er slechts één om om naar de info-
avond te komen. De andere twee haakten af omdat er 
volgens hun te veel haken en ogen zitten aan het isoleren 
van spouwmuren in ons type woningen. De medewerker 
van de wel aanwezige leverancier – RegioIsolatie legde uit 

Actueel in de buurt
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voor het gebied, dat zwaar vervuild was. De Rotterdamse 
projectontwikkelaar wil op het terrein bouwen voor jongeren 
en studenten. De woordvoerder van de projectontwikkelaar 
benadrukte in de krant dat ze over de plannen tijdig in 
overleg zullen gaan met de buurt. Afhankelijk van de 
procedures hoopt het bedrijf over ongeveer een jaar te 
kunnen beginnen met bouwen. 

wat willen we Met onZe buurt?
Zoals u in het interview met wethouder Schroor verderop 
in het magazine kunt lezen is de gemeente bereid om 
wensen van bewoners waar mogelijk (ook financieel) 
te ondersteunen. Maar dan moet het initiatief wel van 
de bewoners zelf komen! In 2016 willen we als bestuur 
daarover graag met alle inwoners van onze buurt in 
gesprek gaan. Hoe we dat doen en wanneer, daarover 
zullen we u in het nieuwe jaar nader informeren. Wie nu al 
ideeen heeft, of met ons mee wil doen in de organisatie van 
het verdere traject nodigen we bij deze uit contact met ons 
op te nemen: info@zeeheldenbuurt.nl

waar dat door komt. Bij spouwmuurisolatie is het van groot 
belang dat de gehele muur ongeveer dezelfde temperatuur 
krijgt. Bij temperatuurverschillen is de kans groot dat 
op de koude plekken vocht condenseert, waardoor er 
problemen ontstaan. Bij vele huizen in onze buurt zitten 
er  (doorlopende) betonnen tussenvloeren tussen boven- 
en benedenhuis, of heeft een deel van de buitenmuur 
(rond het trappenhuis) geen spouw. Of spouwmuursiolatie 
verantwoord is, zal dus steeds per situatie nauwkeurig 
onderzocht moeten worden. In zijn algemeen geldt dat de 
meeste kans op haalbaarheid ontstaat als benedenhuis 
en bovenhuizen het gezamenlijk doen. Op donderdag 19 
november zal het bedrijf inspecties uitvoeren om offertes 
te maken. Als u ook bezoek wilt hebben van het bedrijf 
kunt u ons mailen of het bedrijf bellen 06 2955 7797. Wie 
belangstelling heeft en het precies uitgezocht wil hebben, 
kan contact opnemen met zeeboei@zeeheldenbuurt.nl

Zelf warMtebeelden Maken
Zoals u waarschijnlijk wel weet, worden we bij de 
energiebesparingsacties (zonnepanelen) in onze buurt 
ondersteund door Buurkracht.nl. Dat doet Buurkracht met 
adviezen en praktische ondersteuning bij de organisatie van 
bijeenkomsten. Buurkracht helpt u ook om beter zicht te 
krijgen op uw eigen energiegebruik en hoe u daar mogelijk 
op kan besparen. Heel informatief is het daarbij om met 
een warmtecamera opnames te maken van uw huis. Dat 
kan van binnen en van buiten. Op de warmtebeelden ziet 
u dan waar de kostbare warmte uw huis verlaat, zodat u 
gericht aan de slag kunt. De warmtecamera kunt u lenen 
bij Buurkracht, contactpersoon Orville Frijde: orville@
buurkracht.nl

Foto boven: Bovenhuis zonder dubbel glas.
Foto onder: De muur naast het raam (zonder 
spouwmuurisolatie) is net zo koud als het raam.

volgend jaar nieuwbouw op 
enceha-terrein
Enkele weken terug berichtte het Dagblad van het Noorden 
dat het terrein van de vroegere Noordelijke Chemiehandel 
(Enceha) aan het Hoendiep is handen is gekomen van 
de Rotterdamse projectontwikkelaar Van Omme en De 
Groot, die er woningen wil bouwen. Enceha verliet het 
terrein, ingeklemd tussen Hoendiep, ringweg en Van 
Heemskerckstraat lang geleden voor een nieuwe vestiging 
aan de Duinkerkenstraat. Er zijn vele plannen geweest 
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‘Ik wacht op jullie 
uitnodiging’
Dit stukje stad is toch ècht 
een pareltje hè.’ Vanaf het 
eendenplateau neemt de 
stadsbestuurder het panorama
goed in zich op. De combinatie oud 
en groen is in deze omgeving wel 
heel goed gelukt.’ Wijzend naar het 
water: ‘Ik bedoel, hoeveel mensen 
hebben nu zo’n prachtig uitzicht?’

Toegegeven, de aftrap van de 
interviewrubriek ‘Rondje Van 
Brakel’ had op geen betere dag 
kunnen plaatsvinden. De Hollandse 
wolkenluchten en de felle herfstzon 
zijn het perfecte decor voor het 
interview met wijk-wet- houder 
Schroor (D66). De klaterende 
fontein op de achtergrond maakt 
de ansichtkaart compleet. Het Van 
Brakelplein, hart van onze buurt, is 
vandaag op zijn mooist. Ton Schroor 

(45), wijkwethouder van onder meer 
de Zeeheldenbuurt is duidelijk 
gecharmeerd van onze wijk. Hij loopt 
er de deur weliswaar niet plat, maar 
passeert ons wel tweemaal daags. 
Als inwoner van Corpus den Hoorn 
is de Paterswoldseweg namelijk de 
snelste route naar zijn werkplek op de 
Grote Markt nummer 1.

willeM barentZ
Gezien zijn geboorteplaats moet 
hij toch wel íets meer met de Zee 
heldenbuurt hebben? ‘Ik ben 
inderdaad op West-Terschelling 
geboren, dat is toevallig ook de 
geboorteplek van zeeheld Willem 
Barentz,’ lacht de gemeente- 
bestuurder.’ Op de vraag waarom er 
geen Willem Barentzstraat bestaat 
moet hij het antwoord schuldig 
blijven. Om zich heen kijkend grapt 

hij: ‘Misschien moeten we kijken of we 
dit het Willem Barentzplateau kunnen 
gaan noemen?’

gebiedsgericht
Wethouder Ton Schroor heeft 
naast Financiën, Onderwijs, Zorg 
& Welzijn en ICT ook het zuidelijke 
stadsdeel in zijn portefeuille, 
waaronder dus de Zeeheldenbuurt. 
Hij is onze wijkwethouder. Een 
functie die vorig jaar is ingesteld om 
meer ‘gebiedsgericht te werken.’ 
Oftewel, om vanuit de gemeente 
veel meer samen met wijkbewoners 
initiatieven van de grond te 
krij- gen. Beroepsmatig was de 
wethouder in 2013 nog te gast in de 
Zeeheldenbuurt, samen met andere 
collegeleden, bij de heropening van 
Kindervreugd. Hij hield er een goed 
gevoel aan over: ‘Het tot stand komen 
van jullie binnentuin is precies hoe 
wij het graag zien. De bewoners 
bedenken en onderhouden het, de 
gemeente faciliteert alleen.’

Mooie Mix
De wandeling voert ondertussen 
over de smalle stoep langs de 
vijver. Een opgetogen groepje 

In gesprek met wijkwethouder Ton Schroor
door Esther Walstra; foto’s Kristi Jungcurt

Rondje van Brakel

'Hoeveel mensen hebben zo'n prachtig uitzicht?’
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studenten fietst voorbij, richting de 
collegezalen of universiteits- bieb 
in de stad. De tweewieler is rijkelijk 
vertegenwoordigd in de directe 
omgeving, valt ook de wethouder op. 
Drie fietsen of meer bij de voordeur 
markeren meestal een studentenhuis 
en een kort wandelingetje wijst uit dat 
er daar veel van zijn. Het gesprek gaat 
onvermijdelijk over op dit onderwerp. 
Net als in vele jarendertigwijken in de 
stad, is er ook in de Zeeheldenbuurt 
een oververtegenwoordiging van 
studerende bewoners. Schroor erkent 
dit. ‘Zo’n mooie vooroorlogse buurt 
heeft heel veel unieke aspecten, maar 
er zijn ook zeker uitdagingen. De 
vele studentenhuizen zijn daar een 
voorbeeld van. Natuurlijk is het ook 
een kwestie van samen leven en het 
samen doen. 

Maar ik zie graag dat er balans is, een 
mooie mix van bewoners.’ 

Minder druk
Maar Ton Schroor heeft goed 
nieuws. Voor de niet-studenten in de 
Zeeheldenbuurt, maar ook zeker voor 
de studerenden onder ons. ‘Er komen 
duizenden nieuwe studentenwoningen 
bij, verspreid over de hele stad,’ 
vertelt Schroor. ‘Niet meer standaard 
een kamertje met een gedeelde 
keuken en badkamer, maar vooral 
ook zelfstandige wooneenheden. 
Zo worden er nieuwe studio’s in het 
Ebbingekwartier gebouwd. Maar 
ook bestaande gebouwen worden 
omgekat tot studentenwoningen. 
Het oude GAK-gebouw bijvoorbeeld 
en de voormalige Rabobank, beide 
in Paddepoel.’ Schroor heeft veel 
vertrouwen in het effect wat dat 

teweeg gaat brengen. ‘Ik verwacht 
écht dat de druk op de woonwijken 
de komende jaren flink gaat afnemen.’

kindervreugd
Het rondje om de Van Brakelvijver 
is voltooid, de koffie bij café Bolhuis 
lokt. De route gaat echter niet via 
de snelste weg, rechtuit door de 
Van Speijkstraat. Een omhaal via het 
eerder besproken Kindervreugd kan 
namelijk niet worden overgeslagen. 
‘Het tweede pareltje van de buurt,’ 
constateert Schroor als hij via de 
brandgangen de slingerpaden 
betreedt. De kruidenmuur, het 
egelhotel, de speeltoestellen, het kan 
allemaal zijn opperste goedkeuring 
wegdragen. ‘Dit is zo’n ontzettend 
leuke plek, voor elke buurtbewoner. 
Ik ben echt op zoek naar initiatieven 
zoals dit.’ 

Koffie in café Bolhuis
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kansen voor goede 
plannen
Hij vervolgt streng: ‘Maar dat moet 
van jullie komen, het is niet meer zoals 
vroeger: “u vraagt, wij draaien.” Goeie 
plannen uit de buurt maken veel meer 
kans om ondersteund te worden. 
Kom met een goed idee en wij zorgen 
voor het laatste duwtje,’ adviseert de 
wethouder. ‘Dat kan financieel zijn 
maar ook in natura.’ 
 
Hij benadrukt dat deze vorm van 
burgerparticipatie niet alleen is 
ingegeven door bezuinigingen. Het is 
wat hem betreft een nieuwe manier 
van de stad besturen. ‘Het feit dat er 
in het coalitieakkoord is opgenomen 
dat er meer geld naar de wijken gaat, 
zegt genoeg denk ik.’

stadstuin
In Bolhuis aangekomen serveert 
barkeeper Paul de koffie. Onder de 
schemerlampjes, op het tafeltapijtje, 
precies zoals het hoort. Ton Schroor 
neemt een slok en doet een concrete 
suggestie. ‘Als er bewoners zijn die 
een stadstuin willen aanleggen op het 
braakliggende terrein aan het einde 
van de Van Heemskerckstraat, valt 
daar bijvoorbeeld zeker over te praten. 
Mits er geen belemmeringen als 

vervuiling zijn, natuurlijk. De gemeente 
kan de grond ter beschikking stellen 
en misschien nog helpen met 
materialen en een cursus of iets 
dergelijks.’

wisselwerking
Het wijkwethouderschap houdt in 
dat er meer aandacht is voor de 
buurt en dat er nauwer contacten 
worden onderhouden. Toch voelt niet 
elke Zeeheldenbuurtbewoner deze 
betrokkenheid. Sommigen vinden de 
gemeente juist niet zichtbaar in de 
buurt en vragen zich af hoe ze hen 
kunnen bereiken. ‘Dat is natuurlijk niet 
de bedoeling,’ reageert Schroor, ‘we 
moeten voor iedereen goed vindbaar 
zijn. We werken daar echt hard 
aan. Maar het is een wisselwerking, 
en eerlijk is eerlijk, we wachten 
eigenlijk ook op een uitnodiging 
van jullie. En dat hoeft echt niet 
per se via de officiële route van de 
bewonersvereniging,’ verzekert hij. 
‘Organiseer bijvoorbeeld eens een 
bijeenkomst, gewoon hier in Bolhuis. 
Kijk eens wat de wensen in jullie buurt 
zijn en wat voor ideeën er leven. Doe 
een pitch en dan is er echt een grote 
kans dat we helpen. Het beleid wordt 
namelijk echt niet meer alleen op het 
stadhuis gemaakt.’

Keuzes, keuzes

Binnenstad of Zuid?
Oei, moeilijk….. Tja, het vertier in 
de binnenstad en het woongenot 
in Zuid. Doe dan toch maar Zuid.

Groninger 

Museum of Het Forum?
Forum

Fiets of auto?
Ik moet eerlijk toegeven: de auto. 

Ik ben een fervent autorijder, 
namelijk

Bruine kroeg of theater?
Bruine kroeg

Noorderzon of Oerol?
Allebei! Ze zijn onvergelijkbaar, 
beide uniek en bijzonder. Maar 

als ik écht moet kiezen, dan 
toch maar Oerol. Vanwege mijn 

Terschellinger roots.
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Nieuw telefoonnummer Gemeente Groningen
Eén gemeente één telefoonnummer 14 050 voor antwoord 
op alle vragen aan de gemeente is wel zo makkelijk.

Vraag aan de gemeente? Bel 14 050 of kijk op www.
gemeente.groningen.nl 
De gemeente sluit hierbij aan bij het initiatief van de 
Rijksoverheid om alle gemeenten één herkenbaar landelijk 
kengetal (14+) toe te kennen om de bereikbaarheid te 
verbeteren.
Volgens een woordvoerder van de gemeente zorgt het 
nieuwe nummer ervoor dat de burger de gemeente kan 
bereiken met één makkelijk te onthouden telefoonnummer 
en in de meeste gevallen meteen antwoord krijgt op de 
vraag. 

Zie hier het promotiefilmpje: 
www.youtube.com/watch?v=MSuN-tuuopw

Van wethouder Schroor ontvingen wij de volgende 
uitnodiging, gericht aan bewoners die zich op een of 
andere manier actief voor de buurt inzetten, met het vezoek 
deze onder hun aandacht te brengen. 

Beste mensen,
Al ruim een jaar ben ik wijkwethouder voor het Stadsdeel 
Groningen Zuid. Dit stadsdeel kenmerkt zich door 
een grote verscheidenheid aan wijken en bewoners 
en biedt daarmee veel mogelijkheden voor verbinding 
tussen mensen. Om dit kracht bij te zetten wil ik u 
graag uitnodigen voor de eindejaarsbijeenkomst Zuid 
en wil ik graag met u terugkijken op het afgelopen jaar 
en vooruitblikken naar 2016. Waar kunnen we samen 
optrekken, het verschil maken en de stad nog meer van 
de Stadjers maken. Ik hoop van harte u te ontmoeten op 
donderdag 17 december van 17.00 tot 19.00 uur (inloop 
vanaf half 5) in buurtcentrum De Semmelsteeaan de 
Semmelweisstraat 182. Ik kijk uit naar uw komst!

ton schroor
Wijkwethouder Stadsdeel Zuid

Nieuw telefoonnummer 
Gemeente Groningen

Uitnodiging 
eindejaarsbijeenkomst voor 
actieve buurtbewoners
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In juni heeft de gemeenteraad de nieuwe woonvisie 
vasgesteld, met het nieuwe woonbeleid voor de komende 
jaren. Onderdeel daarvan is het beleid voor jongeren- en 
studentenhuisvesting. In maanden voorafgaand aan de 
vaststelling van de woonvisie organiseerde de gemeente 
diverse bijeenkomsten waar betrokken organisaties konden 
meepraten. Als bewonersorganisatie hebben we daar actief 
aan deelgenomen.
 
Net als andere bewonersorganisaties hebben we aandacht 
gevraagd voor een evenwichtige samenstelling van de 
bevolking in onze buurt, het voorkomen en bestrijden 
van overlast en voor actief beleid gericht op plezierig 
samenleven van stadjers en studenten. 
De nieuwe woonvisie geeft er blijk van 
dat onze geluiden zijn gehoord.

geen nieuwe 
kaMerverhuurpanden
In de Zeeheldenbuurt wonen relatief 
heel veel studenten. In alle straten 
van onze buurt ligt het aandeel 
studentenwoningen (met vier of meer 
kamers) ruim boven de 15%. Dat 
betekent dat er ook in de oude situatie 
al geen nieuwe studentenwoningen 
meer konden bijkomen. Zeker niet, 
nu in de nieuwe woonvisie is bepaald 
dat ook voor woningen met drie 
studentenkamers een vergunning is 
vereist. De nieuwe woonvisie hanteert 
in plaats van de 15%-norm nu een 
leefbaarheidstoets. Ook als de 15% nog niet is bereikt, is 
het uitgangspunt Nee, tenzij.... De gemeente kijkt daarbij of 
meer kamerverhuur leidt tot aantasting van de leefbaarheid  
in de buurt. Als wordt verwacht dat dat het geval zal zijn, 
dan wordt de vergunning niet verleend.
 
Alleen in zeer uitzonderlijke situaties (‘schrijnende gevallen’) 
kan er nog een vergunning worden verleend. Bijvoorbeeld 
als een woning geheel omgeven is door studentenpanden 
en het om die reden niet te verwachten valt dat andere 
bewoners er zouden willen wonen. Een tweede verandering 
in het beleid is dat een kamerverhuurvergunning die 
niet meer gebruikt wordt, in de toekomst na een half 
jaar komt te vervallen. Voorheen gebeurde het wel 
dat een aanvankelijke door de ouders aangekochte 
studentenwoning na verloop van tijd de ‘starterswoning’ 

werd van zoon of dochter. En als het jonge gezin een aantal 
jaar later alsnog ging verhuizen, kwamen er ineens opnieuw 
studenten in! Dat kan dus nu niet meer. Op deze manier 
zal op termijn het aantal studentenpanden mogelijk iets 
afnemen. 
 
Een derde beleidswijziging betreft maatregelen om 
ongewenste woningsplitsing, aanbouwen en optoppingen 
te voorkomen. Hiertoe worden de bestemmingsplannen 
aangepast. Dit kost overigens nog wel even tijd, naar 
verwachting zal dit eind 2016, begin 2017 defintief geregeld 
zijn. 
 
Een vierde maatregel betreft de invoering van 
wijkbudgetten waarmee specifieke projecten of wensen 
in de buurt ondersteund en/of betaald kunnen worden. 
De wijkbudgetten zijn in beheer bij zogenaamde 
‘gebiedsteams’, waarvoor de wijkwethouder dan weer 
verantwoordelijk is. 

saMen in de wijk 
Op het gebied van ‘flankerend beleid’ 
wordt er momenteel door gemeente 
en vertegenwoordigers uit de wijken 
gewerkt aan het verbeteren van de 
website ‘Leven in stad’, met allerlei 
informatie over en voor plezierig 
samenleven in een (studenten)
wijk. Verder is er onlangs een start 
gemaakt met WIJS. Dat staat voor 
Wijkinzet Jongeren en Studenten. Dat 
kan gaan om stages, onderzoek of 
ook gewoon actief de handen uit de 
mouwen steken als er wat gedaan moet 
worden. Bewoners kunnen bij WIJS 
met hun vragen terecht en studenten 
gaan met deze vragen aan de slag 
in ruil voor studiepunten. Daarnaast 
biedt WIJS studenten de mogelijkheid 

om activiteiten op te zetten die een bijdrage leveren aan 
de wijk. Studenten zijn zo bezig met echte casussen en 
leveren zo een bijdrage aan de stad. Ondertussen heeft 
de Hanzehogeschool Groningen (HHG) zich volledig 
gecommitteerd en is WIJS met enthousiasme ontvangen 
door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).  WIJS heeft 
een kantoortje op winkelcentrum Paddepoel. Het is de 
bedoeling dat er in meer wijken vestigingen komen.

Over bovenstaande zaken hebben uw bestuursleden 
Ronald Bats en Kees Frenay zich onlangs laten informeren 
door Michiel de Boer, medewerker van de gemeente 
Groningen. In de komende maanden gaan we op zoek 
naar wat we er als Zeeheldenbuurt concreet aan kunnen 
hebben. We zullen in elk geval ons licht eens opsteken bij 
het gebiedsteam en bij WIJS. We houden u op de hoogte.

Meer aandacht voor prettig 
samenleven stadjers en 
studenten
door Kees Frenay

Buurt en gemeente
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Dit is de groene rubriek in deze nieuwe buurtkrant. 
De redactie heeft mij de eer toegedacht om die te 
schrijven, omdat ik het brein achter de beplanting van 
Kindervreugd ben geweest en wel eens iets opmerk 
over dieren in de buurt. Ik ben echter vast niet de enige 
die wel eens wat ziet. Ik hoop dat deze rubriek een 
plek wordt waarin allerlei berichten van bewoners over 
leuke dingen over de natuur in onze buurt te melden 
zijn. - Klarissa Nienhuys

Veelkleurig groen
“Groen” is eigenlijk een vreemde term om mee te verwijzen 
naar “alles wat groeit en bloeit”. Want als iets ‘groens’ 
opvalt, is dat meestal juist omdat het niet groen is, en 
een kleur heeft die afsteekt tegen het groen. Een paar 
voorbeelden: deze herfst kleurde het blad van de Esdoorns 
op de Hoendiepkade geel, oranje, rood tot aubergine. Het 
is een kwestie van tijd dat sommige van de nieuwe bomen 
aan de Admiraal de Ruyterlaan ook zo mooi worden. Bij het 
Hoendiepbruggetje staat een boom vol oranjerode bessen; 
de grote hulstbomen op het Van Brakelplein zitten dit jaar 
ook vol rode bessen. Er staan witte en bruine paddestoelen 
in heksenkringen aan de noordzijde van het Van 
Brakelplein. Op het terrein Kindervreugd staat een boom 
met gele appeltjes, en daar vlakbij staan op de heuvel Rode 
Kornoeljes: planten met opvallend rode takken. Allemaal 
opvallende en prachtige kleuren in het ‘groen’. 

Nieuwe 
buurtbewoners
Ook als iets beweegt, trekt het vanzelf de aandacht. Begin 
september hebben diverse buurbewoners midden overdag 
een rondhuppelende steenmarter gezien in de buurt van 
het Van Brakelplein. Witte bef, kastanje tot diepbruine 
vacht, typische volle, donkerbruine staart. Een week 
later zag ik hem met mooi weer ook overdag in de Kleine 
Badstraat lopen. Het was duidelijk een jong dier. Net als 
bij andere zoogdieren gaan de jongen in de herfst de wijde 
wereld in, op zoek naar eigen woonplek. Normaal worden 
marters vooral ’s nachts gesignaleerd: in onze buurt loopt 
er nogal eens een langs de Peizerweg. Soms ontwikkelt 
een marter de gewoonte om in garages aan de kabels 
van auto’s te knabbelen. Het plastic om die kabels bevat 
visolie en dat ruikt blijkbaar lekker. Maar is natuurlijk geen 
behoorlijk voedsel, en zeker niet alle marters krijgen deze 
gewoonte. Marters zijn een beschermde diersoort. 
Ze worden alleen gevangen en verplaatst als ze zich 
bijvoorbeeld boven een plafond vestigen en daar vreselijk 
stinkende prooiresten achterlaten. Van dat soort overlast is 
nog niets gebleken in onze buurt. Daarom dus ook voor de 
marter: welkom in onze buurt!

Groen en duurzaam

Links: Overstekende marter op het Van Brakelplein.
Rechts: een typische marterdrol.
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Een eigenzinnige
vechtersbaas

Witte Corneliszoon de With (1599 – 1658)
door Kees Frenay

Witte de With werd op 28 maart 1599 
geboren in Hoogendijk bij Den Briel. 
Na allerlei mislukte baantjes aan de 
wal besloot hij op zeventienjarige 
leeftijd zijn geluk op zee te zoeken. 
Met Piet Heyn veroverde hij de 
Zilvervloot en versloeg de piraten 
van Duinkerken. Op 59-jarige leeftijd 
vond hij de dood in de Slag in de 

Sont. Witte de With kreeg een 
indrukwekkend praalgraf in de Grote 
of Laurenskerk te Rotterdam.

Oorspronkelijk verdiende De With 
zijn sporen in “De Oost”, dat wil 
zeggen in Oost-Indië, een toenmalige 
Nederlandse kolonie onder de 
gouverneur Jan Pieterszoon Coen. 

Later werd hij vlaggenkapitein 
(kapitein van het vlaggenschip van de 
commandant) onder Piet Hein. In die 
functie had hij een belangrijk aandeel 
in de verovering van de Spaanse 
zilvervloot in 1628. In 1637 werd hij 
vice-admiraal. 

ruZie
In 1639 onderscheidde hij zich 
onder luitenant-admiraal Maarten 
Harpertszoon Tromp in de beroemde 
Slag bij Duinkerken. Bij die zeeslag 
vernietigde de Nederlandse vloot 
de machtige Spaanse Armada. 
Overigens, De With en Tromp hadden 
voortdurend onenigheid. De With 
vond eigenlijk dat Tromp zijn functie 
als vlootbevel-hebber niet waard 
was en in zijn plaats op die plek was 
benoemd. 
In de boeien geslagen
In 1647 werd De With benoemd tot 
commandant van een expeditiemacht 
om Nederlands-Brazilië te behouden, 
een vloot van twaalf oorlogsschepen, 
1200 matrozen, dertig transport-
schepen en zesduizend man 
infanterie. Na zijn aankomst in Brazilië 
ontstond er een conflict met de Hoge 
Raad van Brazilië over de te volgen 
koers. Na veel gedoe en weinig 
succes tegen de Portugezen keerde 
De With in 1649 terug naar Nederland, 
waar hij persoonlijk bij de Staten-
Generaal zijn beklag ging doen. 
 
Die hadden echter al een brief van de 
Hoge Raad van Brazilië ontvangen 
waarin alle schuld bij De With gelegd 
werd en aangedrongen werd op 
zijn executie. Mocht men hout 
tekortkomen voor een galg dan zou 
men dat gaarne toezenden. Op 7 mei 
werd hij op bevel van Prins en Staten 
in de boeien geslagen en opgesloten 
in de Gevangenpoort. Het vonnis in 

Onze zeehelden
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de zaak die volgde viel mee: wegens 
plichtsverzuim verlies van wedde en 
veroordeling in de kosten van het 
geding. Kort daarop werd hij echter in 
ere hersteld.

Musketkogels
Toen Nederland Denemarken 
bijstond in de strijd tegen de Zweden 
in de zogeheten Grote Noordse 
Oorlog, voerde De With het bevel 
over de voorhoede. In de Slag in 
de Sont in 1659 vocht De With met 
zijn kenmerkende felheid. Na eerst 
enkele vijandige schepen te hebben 
uitgeschakeld, liep hij zelf op de kust. 
Na urenlange strijd werd het door 
drie schepen omsingelde vaartuig 
door de vijand genomen; De With 
was toen dodelijk gewond door twee 
musketkogels: de eerste had hem in 
de linkerdij getroffen, de tweede van 
lchter in de rug.  

Toen Zweedse musketiers hem mee 
wilden nemen, weigerde hij zijn degen 
over te geven. Op zijn knieën bleef hij 
het wapen vasthouden terwijl twee 
man het uit zijn handen probeerden 
te rukken, waarbij hij uitriep: “Dewijle 
ick sovele jaeren mijn deeghen 
getrouwelijck voor Holland hebbe 
gevoert, soo en wille ick die aen 
geene geringe soldaten overgheven!” 
Hij stortte ineen, werd naar zijn kajuit 
gebracht om bij te komen, liep op 
eigen kracht over de plank naar 
de Draak, het vlaggenschip van 
viceadmiraal Bjelkensterna, ‘sijn hoofd 
nog geschut, sijn hand om niet te 
vallen aen een touwe geslagen, noyt 
over-wonnen’, en stortte opnieuw in 
en stierf.

praalgraf
Op bevel van Karel X van Zweden 
werd zijn lijk gebalsemd en 

tentoongesteld in het stadhuis van 
Helsingør; iets dergelijks was niet 
ongebruikelijk in die tijd. De Zweden 
leverden het in januari uit aan de 
Denen, met een erewacht van 
twaalf hellebaardiers in rouwdracht; 
het werd enkele dagen op de 
tolboot opgebaard in Kopenhagen 
en uiteindelijk in september (tien 
maanden na zijn dood) naar 
Nederland getransporteerd, om met 
grote pracht begraven te worden in de 
Grote of Laurenskerk te Rotterdam. 
In 1669 kwam het praalgraf af, dat na 
het bombardement van 1940 geheel 
gerestaureerd is. Dus wie wil kan 
gaan kijken!

Bron: Wikipedia
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Curry Soupe
Wat voor maaltijd zou een zeeheld in de 18e eeuw zijn voorgeschoteld aan boord van zijn schip? De Curry Soupe 
bijvoorbeeld. Ook niet te versmaden in de 21e eeuw.

Men neMe: 
3 pond osselapjes.
3 pond magere kalfslapjes. 
Doe die in een casserol en zet ze op het vuur. 
Nadat ze gewassen zijn zonder water tot ze van onderen.   
bruin worden doet daar dan ordentelijk water bij met een beetje 
zout. 
Laat daar de kracht uit koken en giet het dan door een zeef. 
Neemt een hoen aan stukjes gekapt met wat balletjes   
gehakt en fruit. 
Doe dit samen met wat tarwemeel en boter in een koekepan. 
15 middelgrote uitjes aan dobbelstenen gesneden moeten   
ook met wat boter en meel gefruit gemengt worden. 
Doe dit alles bij de bouillon van het vlees en laat het tezamen gaar 
koken. 
Laat in een neteldoeks lapje daarbij koken: ½ lood    
korianderzaad, ¼ lood komijnzaad, ¼ lood anijszaad,   
2 vingerhoeden vol peper, alles grof gestampt en ¼ lood   
van de allerbeste kurkuma. 
Voor men het op dist, neemt men ¼ lood zure tamarinde, die men 
in een drogistwinkel moet laten halen 
Giet daar warm water op en drukt het door een zeef in de soep. 
Bij gebrek van dien neemt men citroensap naar smaak. 

Bron:  Dit recept komt uit één van de kookschriftjes van  Claartje Fabricius – van Haeften van Kasteel Heukelum. 
Hertaald door Lizet Kruyff van foodlog.nl.   
     
Esther Walstra

Uit de kombuis
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Whatsapp-groepjes zijn al lang niet meer alleen bedoeld 
voor vriendenclubs of collega’s. De buurt-appgroepjes zijn 
ook enorm in opkomst. 

Omdat het handig is (‘wie heeft een zaag te leen?’) en 
natuurlijk gezellig (‘de koffie staat klaar!’). Maar ook de 
politie is blij met een belangrijke functie van de buurt-
appgroepjes. Dankzij razendsnel onderling contact worden 
verdachte situaties én personen meteen bekend en 
desnoods gemeld bij de politie. Al dan niet voorzien van 
een foto. ‘Wij adviseren burgers inderdaad om groepjes via 

Whatsapp te vormen, immers: hoe meer ogen en oren hoe 
beter,’ zegt politiewoordvoerder Ger Blokzijl. ‘We hebben 
uit verschillende buurten al veel positieve ervaringen 
hiermee. Toch moet je bij onraad niet zelf gaan handelen 
maar wel degelijk meteen 112 bellen.’ Er zijn volgens de 
politie ook buurten in Nederland waar de  wijkagent ook in 
het groepje zit, en dus precies weet wat er speelt. Dat is 
nog niet het geval in de Zeeheldenbuurt, maar wat niet is 
kan nog komen.

Want in de Zeeheldenbuurt hebben buren zich ook al her 
en der verenigd in verschillende Whatsapp-clubjes. Zo is er 
bijvoorbeeld een groepje ‘Kindervreugd.’ Dat zijn buren die 
af en toe een kopje koffie/glaasje wijn in de speeltuin doen. 
Ook maken ouders met kinderen gezellige ‘playdates’. 

Ook een groepje buren aan het Abel Tasmanplein heeft 
zich verenigd via hun smartphone. Behalve het uitlenen van 
bijvoorbeeld parkeerpassen voor bezoek, wordt er ook af 
en toe aan de bel getrokken als er een opvallende situatie 
is. ‘Alleen al het idee dat je buren even met je meekijken 
geeft al een prettig gevoel,’ aldus een buurvrouw.

Wil je ook een whatsapp-groepje voor de buurt oprichten of 
je ergens bij aansluiten? Weet je niet goed hoe? Mail naar 
info@zeeheldenbuurt.nl onder vermelding van ‘whatsapp-
groepjes’.

Esther Walstra

Kerstvieringen in de 
Oud-Katholieke kerk 
Een uitnodiging van pastoor Victor Scheijde

a festival of nine lessons & carols
In aanloop naar Kerstmis is er op zaterdag 19 december 
om 20.00u in de Oud-Katholieke kerk aan de Witte de 
Withstraat ‘A Festival of Nine Lessons & Carols’. In deze 
adventsviering lezen we uit de Bijbel en worden er veel 
Engelse en wat Nederlandse en Duitse kerstliederen 
gezongen.

kinderkerstnacht 
Dit jaar kunnen kinderen met hun ouders op donderdag 
24 december naar de kinderkerstnacht in de Oud-
Katholieke Sint Martinuskerk aan de Witte de Withstraat 
in Groningen komen. Om 19.00 uur begint de 
kinderkerstnacht. In deze dienst staat het traditionele 
kerstverhaal centraal. We hebben een leuke manier 

gevonden om het verhaal te vertellen en uit te leggen 
waarom we elk jaar weer met z’n allen kerst vieren. 
Geen mooier begin dan met elkaar zingen in een 
mooie kerk met kaarsjes en natuurlijk luisteren naar het 
kerstverhaal. Daarna maken we het nog even gezellig 
in de parochiezaal met wat warme chocolademelk, 
kerstbrood, kerstkoekjes en ander lekkers.

kerstnachtMis
Later op de avond is er om 21.30u de Kerstnachtmis, 
waarna er gelegenheid is voor een drankje en kerstbrood 
en elkaar een zalig Kerstfeest te wensen.

In de buurt

Extra ogen en oren 
door whatsapp 
groepjes
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Onlangs meldde een buurtbewoonster ons twee (gelukkig 
mislukte) inbraakpogingen en de diefstal van een kratje 
bier. Naar aanleiding hiervan laat onze buurtagent 
Miranda Dijksman weten dat het altijd  verstandig om in 
braakpogingen en diefstal uit de tuin te melden. Melden 
kan via 0900-8844. Beter is het natuurlijk om inbraak te 
voorkomen. Daarom geeft de politie de volgende tips: 

tip 1 draai de deur op slot als je 
weggaat
Trek je de voordeur alleen maar dicht, dan kan deze met 
een creditcard of hard stuk plastic zo open gemaakt 
worden. Ook wel bekend als de flippermethode.

tip 2 Zorg dat je huis een bewoonde 
indruk Maakt
Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg voor een 
lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere afwezigheid 
maak afspraken met je buren.

tip 3 sluit alle raMen als je weggaat
Als een insluiper via een open raam je woning binnen kan 
komen, heeft hij aan een paar minuten genoeg om je 
spullen mee te nemen. Doe daarom alle ramen dicht als je 
weggaat. Ook dak- en wc-raampjes. Zelfs als je maar heel 
even de deur uit bent.

tip 4 laat geen sleutels aan de 
binnenkant van de deur Zitten
Een inbreker hoeft dan alleen maar een raampje in te slaan 
en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met 
een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te 
kunnen. De zogenaamde gaatjesboormethode. 

tip 5 haal ladders en vuilcontainers Zo 
veel Mogelijk weg
Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen 
het huis binnen te komen. Haal daarom alles weg 
waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat 
niet, zorg dan voor goede beveiliging op alle ramen en 
deuren op hoger gelegen verdiepingen.

Zie ook: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak

Inbrekers en 
krattendieven
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Zeeheldenbuurt

Het is winter als de fontein
van het Van Brakelplein niet spuit
geen ruisend achtergrondgeluid
van tien tot tien, we wachten
tot de zomernachten waarin kikkers
concerteren almaar harder kwaken
wachten tot de vijverreiger het water leeghapt 
wachten tot de studenten naakt gaan zwemmen
in de nacht winkelwagentjes en fietsen
op de kant takelen.

Ik mis de geur van suikerbieten
de geur van herfst, ik mis de dichter
des vaderlands op zijn kinderfiets.

Op zomeravonden komen de luchtballonnen
boven de rode daken met de eeuwige belofte 
van vertrek en kijk: de Braadworstenkoning 
komt terug van de markt, alle seizoenen
rond een uur of vijf.

Vuurwerk

Vooraf de lontjes blootgelegd
- nu even geen zware shag-
en wachten op de nacht.
Mijn vader stak al om acht uur
het vuurwerk af: tolletjes, pijlen en kaarsen,
dat verdwaasde Bengaalse vuur
en één gillende keukenmeid.
Later was zonde, dan was er al zoveel.
Altijd vier uur eerder in het nieuwe jaar.
Een zeventigklapper tot besluit,
de tuin vol papier, vochtvlekken op de ruit.
Wij waren klaar, wij hadden de tijd.

Coen Peppelenbos (1964) is hoofdre-
dacteur van het literaire blad Tzum 
(tzum.info), romanschrijver, dichter, 
literair recensent, docent op de Noor-
delijke Hogeschool Leeuwarden én 
Zeeheldenbuurtbewoner.
Hiernaast staan twee gedichten van 
hem.

Coen 
Peppelenbos

Buur en cultuur
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Het genoegelijke leven 
in de Hoendiepflat

Samenwonen met honderden anderen

Een paar weken geleden ontvingen 
we als buurtorganisatie een 
uitnodiging voor het Winterflatfeest in 
de studentenflat aan het Hoendiep. 
Het werd een gezellige avond. En 
tevens een mooie aanleiding om 
Jeroen Brus van het organiserende 
feestcomité  een aantal vragen 
te stellen over het leven in de 
studentenflat.

Wie is Jeroen Brus?
Mijn naam is Jeroen Brus (24) en 
woon sinds juli 2010 op de tweede 
verdieping in de Hoendiep I-flat 
aan de Van Heemskerckstraat 1. Ik 
studeer momenteel Accountancy 
aan de Hanzehogeschool en zit in 
het vierde jaar. Daarnaast ben ik 
als assistent-accountant parttime 
werkzaam bij Afier Accountants 
in Tynaarlo. Naast mijn werk en 
studie ben ik penningmeester bij 
het Hoendiep Café (de bar in de 
Hoendiep 1-flat) en penningmeester 
van het Grobos (belangenbehartiger 
van jongeren en studenten die huren 
bij woningcorporatie Lefier / www.
grobos.nl).
 
HOEVEEl STuDENTEN WONEN 
Er IN DE HOENDIEpFlATS? 
De Hoendiepflats bestaan uit 

drie gebouwen, Hoendiep I, Van 
Heemskerckstraat 1, bouwjaar 
1966 , met 240 kamers, Hoendiep 
II, Eendrachtskade Zuidzijde 58 t/m 
336 ( oorspronkelijk een meisjesflat 
), bouwjaar 1971 met 139 kamers en 
Hoendiep III, Van Heemskerckstraat 
3, gebouwd in de jaren ’90 met 30 
kamers.  Hoendiep I heeft negen 
verdiepingen. De eerste acht 
verdiepingen hebben allemaal 26 
kamers. De negende verdieping is 
er later op gebouwd en heeft minder 
kamers (12 geloof ik). De flats zijn 
eigendom van woningcorporatie 
Lefier.

EEN kAMEr, EN WAT NOG 
MEEr?
De meeste kamers zijn 13 vierkante 
meter. Daarnaast zijn er grotere 
kamers, tussen de 17 en 22 vierkante 
meter groot.  Voor een kamer van 
13 vierkante meter betaal je rond 

de € 300. Voor een kamer van 17 
vierkante meter betaal je € 363. Voor 
de grootste kamers ben je rond de 
€ 400 per maand kwijt. We krijgen 
geen huursubsidie, want de kamers 
hebben geen eigen voordeur. Ik 
woon zelf op nummer C26 en deel 
een kleine keuken met C25. De 
nummers 1 t/m 24 maken gebruik van 
twee grote centrale keukens in het 
midden van de gang. Daar zijn ook 
de gemeenschappelijke woonkamers. 
Toiletten en douches delen we ook. 
Die worden schoongemaakt door 
onze lieve schoonmaaksters Manuela 
en Anita. Verder regelt Lefier onze 
tv-aansluiting en internetverbinding 
(100MB p/s). Gas, water en licht zijn in 
de huur meegerekend.  Op de begane 
grond heeft huismeester Marcel 
een kantoortje. Bij hem kunnen we 
terecht met (technische) vragen. 
Daarnaast zorgt de huismeester voor 
de nodige sociale controle. Dankzij 
de huismeesters Marcel en Klaas 
zijn in november 2013 de daders van 
DigiD-fraude opgepakt. Dit was toen 
landelijk in het nieuws.

GEZEllIG?
Ja hoor. Momenteel zijn de meeste 
kamers verhuurd. Volgens de 

Studeren

Jeroen Brus en bestuurslid Berber Oosterhagen.
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huismeester staan er nu zo’n tien 
kamers leeg. Het laatste jaar is 
het aantal buitenlandse studenten 
iets toegenomen. Een exact aantal 
kan ik je niet geven, maar ik schat 
tussen de 5 en 10%. De flatbewoners 
zijn in te delen in grofweg twee 
categorieën. De eerste categorie 
woont er maximaal een jaar en 
verhuist vervolgens naar een andere 
woning. De tweede categorie blijft er 
langer wonen. Met mijn vijf jaar val 
ik duidelijk in de tweede categorie. 
Op mijn verdieping wonen relatief 
veel langwoners. We zijn dan ook 
een hechte groep, doen veel dingen 
samen en we kunnen altijd bij elkaar 
binnenlopen. Dit verschilt echter per 
verdieping en verandert elk jaar. Er 
zijn ook verdiepingen waar mensen 
elkaar nauwelijks kennen en niks 
gezamenlijks doen.

NIET lIEVEr EEN 
STuDENTENHuIS?
Zelf woon ik op een hele gezellige 
verdieping. We gaan minimaal één 
keer per jaar met z’n allen uit eten, 
organiseren samen een kerstdiner en 

afgelopen mei zijn we met z’n allen 
gaan bowlen. Daarnaast gaan we 
regelmatig naar de bar waar
regelmatig feestjes worden 
georganiseerd door de barcommissie 
(waar ik zelf ook bij zit). Een groot 
voordeel ten opzichte van een kleiner 
studentenhuis is dan ook het sociale 
contact. Daarnaast onderhoud ik 
goede contacten met de huismeester 
en de schoonmaaksters. Zij houden 
de flatbewoners enigszins in het 
gareel. Tot slot ben ik al zolang ik 
er woon, lid van het bestuur van 

de barcommissie. Samen met de 
andere bestuursleden houden 
wij de bar (Hoendiep Café) op de 
begane grond draaiende. Deze bar 
is geopend op woensdagavond, 
donderdagavond, vrijdagmiddag en 
vrijdagavond. Daarnaast organiseren 
we het jaarlijkse Winterflatfeest. 
Afgelopen zomer hebben we ook 
weer het Zomerflatfeest voor het eerst 
georganiseerd. Beide feesten waren 
zeer geslaagd.  

DuS WE HOrEN JOu NIET 
klAGEN?
Nee, maar nadelen en ergernissen 
zijn er natuurlijk wel. Zeker als 
(bijna) alle kamers verhuurd zijn, kan 
het vervelend zijn dat je sanitaire 
voorzieningen moet delen. Veel 
hangt af van wie er op een verdieping 
wonen. Soms komt er slecht volk 
te wonen, met vervelende vrienden, 
die geen rekening houden met hun 
buren, geluidsoverlast veroorzaken, 
vernielingen aanrichten en dingen 
stelen.  Zulke dingen kunnen de sfeer 
op een verdieping flink verzieken. 
Gelukkig is het alweer een tijd geleden 
dat ik voor het laatst over zulke dingen 
heb gehoord.

Ruurd Voorneveld mag een plaatje draaien
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HErkENT u DE plEkJES IN ONZE BuurT Op 
DEZE FOTO’S?

Stuur uw oplossingen voor 15 januari naar 
info@zeeheldenbuurt.nl
en maak kans op een mooie prijs!

Foto’s: Heinz Aebi

Ken je buurt!

Dit kwartaal kunt u winnen:

Koffie-met-gebak voor twee personen 
in de Wolkenfabriek.

Aangeboden door De Wolkenfabriek.

Doe mee en win!

2

1

3

4
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In de tijd dat de Nederlandse zeehelden met hun 
schepen over de wereld voeren, waren er veel jongens 
die zeeman wilden worden. Dat was stoer en avontuurlijk! 
Als je wat van de wereld wilde zien, dan moest je gaan 
varen. Want vliegtuigen bestonden nog niet. Een jongen 
die voor het eerst op een schip ging werken werd 
natuurlijk niet direct kapitein. Eerst een tijdje de kok 
helpen met aardappels schillen. En als je daarmee klaar 
was, kon je het dek gaan zwabberen! Zwabberen? Weet 
je niet wat dat is? Het gaat met een emmertje sop en 
een bezem. En het duurt de hele dag. Nog steeds zin om 
zeeman te worden? Of toch maar liever aan de slag met 
de woordzoeker of de kleurplaat? Doe je best.

Zeeheldjes
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Bezoek ook onze Facebookpagina.
Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

www.facebook.com/zeeheldenbuurt/




