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Actueel in de buurt

Lentekriebels.
Doet u ook weer mee?

Warme dagen
De opwarming van de aarde was wel vroeg dit jaar. Al

meegenieten van je muziek. En nu we het toch over het mooie

halverwege februari beleefden we enkele zomerse dagen.

weer hebben, de opwarming van de aarde is welbeschouwd

Voor veel buurtbewoners een goede reden om in de tuin aan
de slag te gaan. En wie geen tuin heeft zat heerlijk op het
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BAKFIETSEN

Voor het afvoeren van groenafval regelen we een aantal bakfietsen. Hiervoor

Net als in de vorige jaren doet onze buurt weer mee aan de ge-

zoeken we sportieve buurtgenoten met

natuurlijk helemaal niet iets om vrolijk van te worden. Onze

meentelijke schoonmaakactie Lentekriebels en wel op zaterdag

sterke benen!

CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. In dit nummer van uw

13 april. We rekenen weer op veel actieve buurtbewoners! Wat

balkon of dakterras. Biertje erbij, muziekje aan… de bekende

informatieve buurtmagazine leest u in diverse bijdragen hoe we

gaan we doen?

taferelen in de Zeeheldenbuurt. We hopen op nog veel mooie

daar in onze buurt een steentje aan kunnen bijdragen. Ook in dit

dagen in de komende maanden, waarbij we erop rekenen

nummer enkele ‘achter-de-voordeur’-reportages van ons nieuwe

dat het voor iedereen in onze buurt gezellig en aangenaam

redactielid Petra de Vos. Welkom Petra!

Net als de vorige keren gaan we met een aantal veegploegjes door de wijk om zwerfvuil en bladeren op te ruimen. De

blijft. Dus ja, gezellig op het balkon, maar beste jongelui, hou
het wel een beetje rustig en laat de buren niet ongevraagd

De redactie

gemeente zorgt voor hesjes, grijpers en afvalzakken. Neemt

AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

u zelf een bezem, bladhark en uw huisvuilpasje mee? Dan
kunnen de zakken direct in de containers.
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HEGGEN EN STRUIKEN

We organiseren ook weer een snoeiploeg die aan de slag zal
gaan met heggen en struiken. De zeehelden-snoeiservice is
bedoeld voor bewoners die zelf niet goed in staat zijn (zwaar)
snoeiwerk te doen, of die niet over het juiste gereedschap beschikken. Heeft u een snoeiklus? Meld hem aan via een email

Op zaterdag 13 april staat om 9.00 uur de koffie klaar in

aan beheer@zeeheldenbuurt.nl

Eetcafé Van de Markt (Paterswoldseweg/Witte de Withstraat).
We houden dan een korte werkbespreking, waarna u met uw
ploegje aan het werk gaat. Rond 13.00 uur zijn we allemaal
weer terug in het café om de actie met een voedzame kop
soep en een drankje af te sluiten.

DOET U MEE?

I.v.m. de logistieke voorbereidingen stellen wij het op prijs als
u ons laten weten of u erbij bent. Opgeven kan via het formuliertje op de website: www.zeeheldenbuurt.nl. Maar meedoen
zonder opgave mag uiteraard ook. Hoe meer zielen…

CONTAINER VOOR SNOEIAFVAL

Bij het eendenplateau aan de Van Brakelvijver staat op zaterdag 14 april een container voor groenafval. Daar kunnen alle
buurtbewoners gebruik van maken; tot uiterlijk 13.30 uur. Dan
haalt de gemeente ‘m weer weg. De lentekriebelsacties zijn
dus ook een prima gelegenheid om aan de slag te gaan in uw
eigen tuin. LET OP: Er komt geen container voor grofvuil.

KINDERVREUGD

Speeltuin Kindervreugd kan aan het begin van het bloei- en
speelseizoen goed wat extra aandacht gebruiken. Wie helpt
mee? Als je erover beschikt, graag zelf tuingereedschap
meenemen.

3

Actueel in de buurt

Buurtvereniging erft
elektrische heggenscharen

versterking is dus welkom. Ook in de andere werkgroepen
is versterking welkom. Heeft u belangstelling? Laat het ons
weten. Gezamenlijk bekijken we dan hoe we het zo kunnen
organiseren dat iedereen doet wat hij/zij leuk vindt. Want dat

O
nnes
coiffures

Advertenties

is de bedoeling.

Wat te doen bij overlast of
rommel?

Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

In de Zeeheldenbuurt wonen veel mensen dicht op elkaar. In
mooie huizen die helaas echter ook wel gehorig zijn. Prettig
samenleven lukt echter prima als we een beetje rekening
houden met de buren. Een paar maanden geleden heeft
Uit de nalatenschap van de onlangs overleden buurtbewo-

een werkgroep actieve buurtgenoten in alle huizen een flyer

ner Tom Jacobs uit de Van Speijkstraat ontving de bewo-

bezorgd met tips over het voorkomen van hinder en (geluid)

nersorganisatie twee elektrische heggenscharen. Deze

overlast. De voorraad flyers is nog niet op. Wie denkt dat de

heggenscharen zijn te leen voor alle buurtbewoners. Af te

buren er nog wel een kunnen gebruiken, kan terecht bij Henk

halen bij bestuurslid Kees Frenay: 050 5424071.

Peter Jagersma, Peizerweg 51. Ook op de website www.
zeeheldenbuurt.nl vindt u tips en informatie over het voorko-

Jaarvergadering:
donderdag 4 april

Op donderdag 4 april is de jaarvergadering
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van de bewonersorganisatie. Bestuur en werkgroepen zul-

men van hinder en overlast. Met de tips en suggesties zult u
er over het algemeen wel uitkomen met de buren. Lukt dat
niet, aarzel dan niet om melding te maken bij de gemeente
en/of de wijkagent. Adressen en telefoonnummers vindt u op
de website en ook achterin deze Ahoy.

Café Bolhuis

Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

len u informeren over hun activiteiten in het afgelopen jaar
en met u vooruit blikken op wat komen gaat. De stukken
voor de vergadering vindt u enkele dagen van te voren op
de website: www.zeeheldenbuurt.nl. Alle buurtbewoners
zijn welkom; ook als u zich (nog) niet officieel als lid heeft

7 DAGEN PER WEEK
GEOPEND!

opgegeven. De vergadering vindt plaats in het sfeervolle
achterzaaltje van de Oud Katholieke kerk aan de Witte de
Withstraat. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Nieuwe mensen
gezocht voor bestuur en
werkgroepen
Het bestuur van de Bewonersorganisatie wordt momenteel
gevormd door Jeanine Meiners, Oike Vlaanderen, Klaas
Schepers en Kees Frenay. Kees zit al zeven jaar in het be-

Alle belangrijke sportwedstrijden
vertonen we op het grote scherm.

stuur en zou het prettig vinden als iemand anders zijn plaats
zou innemen. In het achterliggende jaar heeft de Evenementencommissie twee actieve leden gedag moeten zeggen,
4

Westerbadstraat 1 hoek Paterswoldseweg
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Buurt en gemeente

Help uw straat op weg naar
een beter klimaat

Hoofdcategorie

Meldingen

van het Stadspanel en een open enquête gevraagd wat ze

procent van het Veiligheidspanel aan dat zij of iemand uit hun

van het Stadspark vinden en wat hun wensen met betrekking

gezelschap tijdens oud en nieuw vuurwerk hebben afgesto-

tot het Stadspark zijn. Hier een jkorte samenvatting. Hoe vaak

ken. Dit is minder dan met oud en nieuw 2015-2016, toen was

Bomen

14

Hebt u altijd al willen weten wat er gebeurt in uw straat als er

bezoeken Stadjers het Stadspark? Bijna de helft geeft aan

dit 29 procent. Uit de antwoorden op de stellingen blijkt dat

Bruggen, viaducten en water

12

wateroverlast dreigt? Of hoe heet het wordt in onze gemeente

minder dan eens per maand te komen. Ongeveer één op de

een groot percentage (37%) mensen vindt dat ieder zijn eigen

Groen

22

bij langdurige hoge temperaturen? Op de website groningen-

vijf komt eens per week of vaker in het Stadspark. Waarvoor

vuurwerk mag afsteken, maar dat percentage is wel lager dan

Huisvuil en afval

klimaatbestendig.nl is deze informatie allemaal te vinden. De

komen de mensen naar het Stadspark? Veel mensen ge-

in januari 2016 (toen 50%). (RB)

Honden

2

website en de speciale app ‘Vergroen Groningen’ zijn speciaal

ven aan dat ze op doorreis door het Stadspark komen. Ook

Ondergrondse containerpasjes

1

ontwikkeld om informatie te geven over klimaatverandering en

komen veel mensen er voor de natuur en de ontspanning.

te laten zien welke acties mensen zelf kunnen ondernemen.

Ook worden door veel mensen evenementen, een festival

Op de website is te zien welke effecten er in de toekomst in

of een concert bezocht. Ook bezoekt een grote groep de

de gemeente te verwachten zijn. (PO)

kinderboerderij en of de speeltuin. Tot slot sporten redelijk
veel mensen individueel of in teamverband in het Stadspark.

Enexis vervangt oude
gasleidingen op weg naar
aardgasloze stad

In november waren er gemeenteraadsverkiezingen in Gro-

Hoe komen de mensen naar het Stadspark? Ruim twee

ningen. Daaraan voorafgaand publiceerden we in de AHOY

derde geeft aan fietsend te komen. De respondenten die het

een buurtstemwijzer, waarin de deelnemende partijen aan de

Stadspark regelmatig bezoeken komen minder met de auto

bewoners van de Zeeheldenbuurt lieten weten wat ze voor

en vaker te voet. De fiets blijft het populairste vervoermiddel

onze buurt zouden kunnen betekenen. Wat dat opleverde ziet

om naar het Stadpark te komen. Hoe tevreden zijn de mensen

u hieronder.

score van een 7,3. Een grote meerderheid van 85 procent

zomers als de temperatuur boven de 20 graden is, stoken

geeft een 7 of hoger. De respondenten die regelmatig in het

ze geen aardgas meer. Al het gas in de Stad is dan ‘groen’

Stadspark komen, jongeren tot 27 jaar en buurtgenoten van

en wordt opgewekt door grote vergisters, zoals die van de

Partij

1

GroenLinks

het park geven gemiddeld een 7,4. De meeste tevredenheid is

2

Suikerunie in Hoogkerk. Groningen is daarmee hard op weg

er over de bereikbaarheid en de kinderboerderij. De tevreden-

naar de doelstelling om in 2035 ‘Aardgasloze Stad’ te zijn.

heid over de parkeermogelijkheden, voorzieningen voor hon-

Netwerkbeheerder Enexis vervangt daartoe in de stad meer

den en de horeca is het kleinst. Als negatieve punten noemen

dan 180 kilometer gasleidingen. De oude gietijzeren buizen

respondenten de auto’s, het onderhoud, de evenementen en

worden vervangen door kunststof. Dat lijkt raar, maar dat is

de horeca. (RB)

het niet. De oude buizen, vaak van het breukgevoelige giet-

aardgas, zoals groengas en waterstofgas.
Enexis is al een poosje bezig met het vervangen van de
oude buizen, maar het einde van het werk is nog lang niet in

Veiligheidspanel over
oud en nieuw

In 2015 is de gemeente Groningen begonnen met het invoe-

zicht. Meter voor meter werken de gravers zich behoedzaam

ren van vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. In de ja-

door de straten. Om geen andere kabels en leidingen te

ren daarna is dit beleid voortgezet. Op meerdere plaatsen zijn

raken en om boomwortels te ontzien, wordt er gewerkt met

tijdens de jaarwisseling zones ingesteld waar geen vuurwerk

een combinatie van machinaal graven en met de hand spit-

mocht worden afgestoken, zoals rondom de ziekenhuizen en

ten. De planning is dat het werk in 2023 gereed zal zijn. (PO)

kinderboerderijen. Naast het instellen van vuurwerkvrije zones
neemt de gemeente samen met onder andere politie, brand-

Nieuwe visie Stadspark
op komst

Parkeren

24

Riolering

6

Speelplekken en toestellen

2

Straatverlichting/verkeerslichten

106

Verkeer & Vervoer

25

Verkeersvoorzieningen

16

Wegen

64

Totaal

720

In 2017 waren er in totaal 591 meldingen. In 2018 is er dus

Plaats

stof zijn flexibeler en ook geschikt voor andere gassen dan

235

over het Stadspark? Respondenten geven een gemiddelde

De meeste Stadjers hebben het niet in de gaten, maar

ijzer, zijn aan vervanging toe. De nieuwe buizen van kunst-

Openbare afvalstromen

Hoe stemde de
Zeeheldenbuurt?

191

weer en WIJ Groningen vele maatregelen om de jaarwisseling
rustig te laten verlopen. In januari 2016 en januari 2018 zijn in

Stemmen

%

154

25,8

springen eruit. Het nieuwe gemeentebestuur heeft aangekon-

D66

97

16,2

digd dat grof vuil weer gratis zal worden opgehaald, hopelijk

3

PvdA

57

9,5

4

VVD

54

9,0

5

SP

49

8,2

6

Partij voor de Dieren

46

7,7

7

Student en Stad

33

5,5

8

ChristenUnie

24

4,0

9

CDA

23

3,8

10

Stadspartij

21

3,5

11

100% Groningen

18

3,0

12

PVV

14

2,3

13

Sportpartij

8

1,3

aanzienlijk meer gemeld. Huisvuil, afval en straatverlichting

zal dat helpen. (RB/KF)

Monitor Veiligheidsbeleid
Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek in-formatie over de stand van zaken op het
gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat
uit drie onderdelen: 1; politiecijfers, 2; cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3; de bevindingen van het veiligheidspanel. De verzamelde informatie in dit rapport gaat over
de periode mei - augustus 2018..

POLITIECIJFERS

Meldingen Zeeheldenbuurt
2018

De woningcriminaliteit vertoonde tot 2017 een dalende trend.
In de tweede vier maanden van 2018 ligt het aantal inbraken
op hetzelfde niveau als in dezelfde periode in 2017. Het aantal
inbraken in schuurtjes is lager en in woningen hoger dan in

Aantal meldingen in de Openbare Ruimte per hoofdcategorie

2017. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen is in 2018 gedaald

over 2018 in de Zeeheldenbuurt

ten opzichte van de jaren ervoor. Deze vorm van criminaliteit

de viermaandelijkse enquête onder het veiligheidspanel enke-

kent een vrij grillig verloop maar toont over meerdere jaren

le vragen opgenomen over de ervaringen van de panelleden

een dalende trend. Het aantal diefstallen van (brom)fietsen

Er komt een nieuwe visie op de inrichting van het Stadspark.

rondom oud en nieuw. Deze hadden betrekking op het veilig-

vertoonde een dalende trend. De laatste vier maanden is het

In verband hiermee zijn zoveel mogelijk Stadjers door middel

heidsgevoel en overlast rond de jaarwisseling. In 2018 gaf 23

aantal weer iets toegenomen. Het aantal geweldsdelicten ligt

6
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Hier had uw
advertentie
trend.

meldingen vergeleken tussen de verschillende stadsdelen van

Woningcriminaliteit

vorm

criminaliteit kent een vrij grillig

0
1. Politiecijfers
De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de
al jaren
rond
de geregistreerd.
500 à 600 per vierWe
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GeweldsdelicDezede
grafiek
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politie
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bijna
wordt
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en
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60 procent uit mishandeling.

Deze
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Hetwe aantal
gen voor over
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100

stellen wehoger
drie indicatoren
enstellingen
in woningen
dan insamen: dreiging, overlast

0

en verloedering (vernielingen, graffiti, rommel en hondenpoep

2017.

op straat). De grafiek geeft de ontwikkeling van de indicato-

MELDPUNT OVERLAST EN ZORG

ren door de tijd weer. Verloedering en overlast liggen ook op

Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van

hetzelfde niveau als bij de metingen in 2017. Het gevoel van

Het
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de bedrijfscriminaliteit
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schommelt,
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pro-kleine
relatief

winkeldiefstal en voor 20 procent

bleem in hun buurt beschouwen. De verkeerssituatie is sinds

maar

het

aantal incidenten

zie je een schommeling al snel.

diefstal of inbraak bij bedrijven en

20
0

de meting 2016-2 duidelijk het grootste probleem. Het verschil

instellingen.

We vergelijken de aantallen van de periode 2018-2 met 2017-2.

tussen de stadsdelen is bij dit probleem groter dan bij voor-

In 2018-2 zijn er in totaal 1.386 meldingen bij het Meldpunt

gaande metingen: van 30 procent in stadsdeel Oude Wijken

binnengekomen, in de periode 2017-2 waren dat er 1.425.

tot 43 procent in stadsdeel Zuid. De respondenten hadden in

In onderstaande grafiek vergelijken we het aantal meldingen
bij het Meldpunt naar soort. De meest voorkomende soort
overlast in 2018-2 is burenoverlast. Daarnaast komen veel
meldingen over geluid en de openbare ruimte binnen. Het

1

Problemen
de buurt
een openinvraag
ook de mogelijkheid om andere problemen in
We hebben de respondenten gevraagd wat zij als grootste probleem in hun buurt
hun
buurt
te
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Hierbij
komt
het meest
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de meting
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probleem.
Het verschil
tussen
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is bij dit probleem
groter dan bij
gedaan moet
worden
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hondenpoep,
voorgaande metingen: van 30 procent in stadsdeel Oude Wijken tot 43 procent in
onkruid en afval naast containers. Ook parkeerproblemen
stadsdeel Zuid. Bijna 20 procent van de respondenten vindt niet dat er een beworden
meermaals
genoemd.
(RB)
langrijk
probleem
is dat moet
worden opgelost.

aantal meldingen openbare ruimte is afgenomen. Toename
me bij de meldingen ‘zorg’ bij het meldpunt.

Belangrijkste probleem dat aangepakt moet worden
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15%
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20%

zien we bij burenoverlast. Verder zien we een opvallende afna-

1.500
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40
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De tweede grafiek
toont de onderwerpen die door meer dan 10 procent van de
6
respondenten worden genoemd als belangrijk probleem dat moet worden aangepakt. Na een afname van het aantal respondenten dat de verkeerssituatie als
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Meldingen bij het Meldpunt per 1.000
inwoners, 2018-2
Stad
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We hebben de meldingen

4
belangrijk probleem
noemt in 2018-1 is er weer een toename te zien in 2018-2.
verloedering

vergeleken tussen de ver-

overlast

Onderzoek, Informatie en Statistiek

dreiging

Bezoekadres

T (050) 367 5630

Kreupelstraat 1 9712HW Groningen

E ois@groningen.nl

schillende stadsdelen van

De respondenten hadden in een open vraag ook de mogelijkheid om andere pro-

de gemeente. Van onge-

blemen in hun buurt te noemen. Hierbij komt het meest voor (ruim 5 procent van

2

Groen en duurzaam

Nieuwe aanplant Kindervreugd
In de eerste week van maart bezorgde de mannen van Stadsbeheer drie bakken met planten voor het aanvullen en herstel
van de beplanting op het binnenterrein Kindervreugd (tussen

Wintervogels in de
Van Brakelvijver

het Abel Tasman- en het Van Brakelplein). Ondanks veel

Klaas van Dijk is een bekende ornitholoog oftewel vogeldes-

andere vijvers in de stad. Een heel opvallend waarneming was

gieters water hadden sommige planten de uitermate droge

kundige die al decennia vogels telt in de stad. Vanaf novem-

dat er regelmatig ook een enkel jong mannetje krooneend in

zomer toch niet overleefd. Ook was er schade doordat oudere

ber nam hij minstens eens per week een kijkje bij de Van

de vijver rondzwom. Dit is dus een vogel die in 2018 is gebo-

kinderen regelmatig dwars door de plantenborders lopen. De

Brakelvijver. Hij laat ons weten wat hij daar aangetroffen heeft.

ren. Vermoedelijk is hetzelfde dier ook éénmaal in het Noor-

tuinploeg van Mia, Marian en Klarissa heeft samen in een paar

derplantsoen gespot. Krooneenden zijn typische waterplante-

perken alweer flink wat onkruid gewied en alle nieuwe planten

Afgelopen herfst/winter foerageerden maximaal 50 meerkoe-

neters. Ook voor de krooneend was het dus een prima plek.

in de grond gezet. Wij hopen dat er tijdens Lentekriebels veel

ten op deze waterplanten. Het aantal meerkoeten bleef min

Tenslotte kreeg de vijver bezoek van een knobbelzwaan, een

mensen komen helpen om de tuin weer verdere opknapbeurt

of meer constant. Ze deden zich daar te goed aan de vele

nog jonge vogel met een bruinwit verenkleed, ook een vogel

te geven (randen afsteken, paden schoonmaken, gras en

waterplanten in de Van Brakelvijver: Smalle Waterpest (Elodea

die dol is op waterplanten. Deze had een pootring, zodat daar

onkruid wieden). (KN)

nuttallii) dat bijna allemaal onder het wateroppervlak groeit.

meer over bekend is. Deze grote zwaan werd geboren in 2018

Ook andere vogels kwamen op deze riante voedselvoorzie-

en in de zomer in Stadskanaal geringd. Het dier is op 8 sep-

ning af, zoals veel krakeenden. Zij eten losse stukjes die in

tember 2018 nog in Stadskanaal is gezien. De eerstvolgende

het water dreven, met dank aan de meerkoeten die ze los

melding is van 13 november 2018: in de Van Brakelvijver; de

en kapot gemaakt hadden. Het aantal krakeenden varieerde

laatste melding was 31 december 2018. Gevlucht vanwege

sterk: soms 2 en soms wel 30! Kennelijk gebruiken ze ook

het vuurwerk? Vervolgmeldingen ontbreken vooralsnog.

Column Coen Peppelenbos
Je geheugen begint nu

dansen samen de Bostella’ gaat zingen in de veronderstel-

Als er een nieuwe maand aanbreekt, zie je verse studen-

ling dat hij cool is, maar van wie de neefjes en nichtjes te-

ten aangevoerd worden bij de Hoendiepflat. Vaders en

gen elkaar zeggen dat het nu toch wel hard achteruit gaat

moeders leveren - de aanhangwagen vol meubilair dat

met hem. Maar toch. Ik herinner me de bakkerszaak op de

geschikt is om een reis in een aanhangwagen te overleven

hoek van de Van Speykstraat en de Abel Tasmanstraat. Ik

– hun kinderen af in dat gebouw waar zij een van de velen

herinner me de tijd dat er nog geen Abel Tasmanbrug lag.

worden. Een eigen kamer is de eerste stap naar volledi-

Ik herinner me de geur van de Suikerfabriek. Ik herinner me

ge zelfstandigheid die pas weer zal eindigen als je wordt

de tijd dat er bij mooi weer niemand op het grasveld bij het

opgeborgen in een verzorgingshuis. In de tussentijd werk

Van Brakelplein lag. Ik herinner me dat je bij de Paters-

je je te pletter.

woldseweg zo het spoor over kon rijden.

Mannetje Krakeend, Mareca

Krooneend Netta rufina,

Krooneend Netta rufina, Laura Kijm,

De herinnering van een student begint op dat moment.

Er moeten nog mensen leven die hebben gezwommen in

strepera, Mariet Verbeek

Ana Buren, februari 2019

Van Brakelvijver maart 2019, Mariet

Mijn herinnering aan de Zeeheldenbuurt begon toen ik al in

het badhuis in de Badstratenbuurt. Er moeten nog mensen

de dertig was en voor het eerst door de wijk heen liep en

leven die de Canadezen via de Paterswoldseweg Gronin-

dacht: hier wil ik wel wonen. Hemelsbreed woonde ik een

gen hebben zien bevrijden. Er moeten nog mensen leven

paar honderd meter verderop, aan de andere kant van het

die hebben gezien hoe de joden uit onze buurt werden

spoor aan de Koeriersterweg, in de saaie flats van drie-

weggehaald.

hoog die schuin aan de weg staan. In de Zeeheldenbuurt

Het is goed dat er frisse studenten komen, die kijken

hadden de huizen karakter, in Laanhuizen waren de huizen

zonder de rijkdom of zo je wilt de ballast van een werkend

saai. Zelfs de naam Laanhuizen is nietszeggend. Vraag een

geheugen. En als ze hier blijven hangen dan zeggen ze

Groninger naar Laanhuizen en hij wijst je de weg naar een

over tien jaar: ‘Ik weet nog goed dat je hier de geur van

Drents dorp.

tabak kon ruiken. Dat vonden we toen heel normaal, een

Als je maar lang genoeg ergens blijft dan groeit er een laag

tabaksfabriek midden in een woonwijk.’ Of die vanuit hun

geschiedenis in je geheugen. Je moet oppassen dat je niet

raam het Groninger Forum zien en dat normaal vinden. Je

die gekke oom wordt die op de raarste momenten ‘Ja, we

wijkgeheugen gaat nu in.
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VAKANTIEHUISJE TE HUUR
6 pers. vakantiehuisje in Sdr. Nissum in Denemarken
7 km van de Noordzee; 400 m van de Nissumfjord
Informatie: Eddy Ufkes, tel. 0596 - 541841, e-mail egaufkes@hotmail.com
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In de buurt

Vrachtverkeer door nieuwbouw Westerwal

aan de rijroute. Dit om bij eventuele schadeclaims (scheuren

•

door trillingen) vast te kunnen stellen of de schade inderdaad

Uitgaand vrachtverkeer (nu lopen 18m trucks soms vast

wij nog niet ontvangen. Vraagt u anders eens aan de architect.”

op het Van Brakelplein).

Dat is architectenbureau Team4, waar uw verslaggever ook niet

het gevolg is van het zware verkeer. Zonder risico is het dus

•

Verkeer personenauto’s, onder meer naar de ringweg.

veel wijzer wordt. “Er lopen gesprekken en onderhandelingen,

allemaal niet. En dan hebben we het nog niet eens over de

•

Aandacht voor ‘leeftijdgebonden rijstijl studenten’.

maar daarover kunnen we verder nog niets melden. Nee, we we

verkeersveiligheidsrisico’s op deze route, waar ook veel scho-

•

Wordt het gezien de complexiteit van de opgave niet

kunnen ook geen indicatie geven wanneer er nieuwe plannen

actueel dat ook de overweg Peizerweg een onderdoor-

naar de gemeente gaan. Het is een beetje ingewikkeld ja, dat

gang krijgt?

klopt.” Wij van de buurtvereniging hebben wel een idee: afbreken

lieren langs komen. Oplettendheid blijft geboden. (PO)

Ontsluiting Zeeheldenbuurt
anders?

Het wordt door de Gemeente zeer waarschijnlijk geacht dat er te
zijner tijd ook nieuwbouw komt tussen Admiraal de Ruyterlaan,

en een mooi nieuw gebouw ontwerpen! “Dank voor uw sugges-

Nieuwbouw
Van Heemskerckstraat

Ten Noorden van de Van Heemskerckstraat, op het gara-

tie. Die nemen we mee.” Wordt vervolgd. (KF)

Initiatiefgroep Groene Dorp
zoekt bestuursleden

v.Heemskerckstraat en spoor. De gemeente is voornemens de

ge-terrein tussen de huizen aan de noordzijde van de straat

Binnenkort gaat de bouw van het woningcomplex ‘Westerwal’

ontsluiting van de wijk aan te pakken. Kort gezegd vraagt vooral

en het Hoendiep, is een ontwikkelaar van plan 26 apparte-

van start. Het te bebouwen gebied ligt tussen Hoendiep, Admi-

uitgaand verkeer de aandacht: niet alleen personenauto’s maar

menten te bouwen. Het terrein is momenteel alleen toeganke-

Sinds 2016 is een groep mensen actief om een centraal wo-

raal de Ruyterlaan / het bedrijf Citeq, van Heemskerckstraat en

vooral ook fietsen en grote vrachtauto’s. Het voorstel van de

lijk via de poort in het huizenblok. Omwonenden vrezen over-

nen complex in de Zeeheldenbuurt te realiseren. ‘Het Groene

het spoor. Voor de bouw zullen een aantal bomen gekapt moe-

gemeente is om van de Admiraal de Ruyterlaan, tweerichtings-

last van bouwverkeer en straks mogelijk ook parkeeroverlast

Dorp’ wil een ecologisch en sociaal duurzaam complex wor-

ten worden, waarvoor inmiddels vergunningen aangevraagd

verkeer te maken. De bedoeling is dat met de realisatie van de

van de nieuwe bewoners. Op dinsdag 26 maart was er een

den. Levensloopbestendig meergeneratie centraal wonen met

zijn. Medio vorig jaar is er een voorlichting geweest in het

nieuwe ontsluiting gestart wordt (bij benadering) als de tunnel in

informatiebijeenkomst voor de bezwaarmakers. Dat was net

daarbij een kleinschalig verpleeghuis. Niet alleen jongeren en

Augustinuscollege. Sindsdien heeft de gemeente voor buurt-

de Paterswoldseweg klaar is. Samen met de aanpak van de hele

op het moment dat deze AHOY op de persen lag. Wat daar

gezinnen kunnen een betaalbare plek vinden bij het initiatief,

bewoners, scholen en bedrijven twee bijeenkomsten belegd.

Peizerweg. Te voren wordt dit met de buurt afgestemd, waar-

besproken is en hoe het verder gaat kunnen we hier dus nog

ook ouderen kunnen lang zelfstandig blijven wonen doordat

Deze werden georganiseerd door de gemeentelijke project-

van dit een eerste introductie is, en er wordt een gemeentelijke

niet melden. In de volgende AHOY komen we erop terug.

het hele complex ‘wielvriendelijk’ is. Het door een onder-

groep die zich specifiek met de bouw in dit gebied bezighoudt.

projectgroep in het leven geroepen.

Onderwerp van gesprek was onder meer de ontsluiting van
onze wijk, toename van verkeer door toename bewoners, en
de rijroutes van het vrachtverkeer. De eerste bijeenkomst was

BUURTBEWONERS PRATEN MEE

Er is gesproken over pro’s en contra’s, en er zijn door buurt-

Plannen worden steeds concreter.

nemer te leiden verpleeghuis maakt dat medische diensten

De Zwarte Doos koestert
haar geheimen

makkelijker kunnen worden betrokken. En we gaan er van uit
dat vrijwilligers uit het complex de bewoners van het zorghuis
ondersteunen met hand en spandiensten en sociaal contact.

vooral een inventariseren van bezwaren en zorgen uit de buurt.

bewoners alternatieven ingebracht. Afgesproken is dat er

Er zijn toezeggingen gedaan voor nieuwe of aanvullende onder-

een werkgroep gaat komen, met in ieder geval een aantal

Het is alweer vijf jaar geleden dat de Sociale Dienst de Zwarte

de voordeur dicht houden en privacy genieten.

zoeken, maar deze heeft de gemeente helaas niet uitgevoerd.

bewoners AdR en een verkeerskundige van de gemeente die,

Doos verliet. Sindsdien staat het leeg, op enkele antikrakers

De initiatiefgroep heeft een locatie in de Zeeheldenbuurt op

Onderstaand is een korte weergave van wat tijdens de tweede

o.b.v. het voorstel van de gemeente, een reactie met pro’s en

na. Drie jaar geleden, in maart 2016, was er sprake van dat

het oog, nabij de Westerwal, maar het kan ook in één van de

bijeenkomst, medio januari, besproken is,

contra’s tweerichtingsverkeer AdR gaan opstellen. Ter voor-

de suffe Zwarte Doos een hippe Black Box zou worden. Met

andere wijken rond de binnenstad van Groningen komen. Op

Toch kan iedere bewoner kiezen voor contact met de buren of

bereiding van besluitvorming en mogelijk als input voor de

appartementen, flexibele werkplekken, creatieve start-ups, een

de website www.hetgroenedorp.nl staat veel informatie. Op

ZANDAUTO’S WESTERWAL

gemeentelijke projectgroep die t.z.t. in het leven wordt geroe-

restaurant en een skybar. De toenmalige directeur van Make-

het ogenblik werken de betrokkenen eraan dat ze geadvi-

Het bouwverkeer zal via de Admiraal de Ruyterlaan aanrijden

pen. Aandachtspunten van de werkgroep zijn in ieder geval:

laardij Zadelhof Gert-Jan Albers liet in ons eigen buurtmagazine

seerd kunnen worden waardoor de locatie en de te verwach-

en de wijk verlaten via de Van Heemskerckstraat en Abel

•

Fietsverkeer over de Adm. de Ruyterlaan van overweg

optekenen dat het allemaal niet lang meer zou duren: “Op dit

ten woonlasten concreet worden. Het nieuwe college van

Tasmanplein. Bij de kruising met de Eendrachtskade zullen

naar Hoendiepbrug. Doordat men ongelijkvloers de

moment hebben we voor de helft van het pand huurders. Bij

Burgemeester en Wethouders ziet dergelijke wooncomplexen

verkeersregelaars staan. Bouwverkeer rijdt niet tussen 19.45

zuidelijke ringweg kan gaan passeren komt er hier meer

twee derde kan de verbouwing beginnen. Ik verwacht dat dit dit

graag komen en wil het graag stimuleren en faciliteren.

en 09.00. Volgens tellingen van de Gemeente zal er voorlopig

fietsverkeer Groningen Zuid – Zernikecomplex.

jaar nog gebeurt. Eind 2017 moet alles klaar zijn.” Dat klonk al-

We werken eraan de sociale verbanden te verstevigen tussen

geen wezenlijke verandering plaatsvinden in de hoeveelheid

•

Fietsverkeer Hoogkerk-Centrum

lemaal heel mooi, maar er is dus nog niks van terecht gekomen.

de tientallen betrokkenen die het initiatief in hun hart hebben

verkeer in de wijk. Dat kan dan zo zijn, inmiddels is wel dui-

•

Fiets- en soms massaal voetgangersverkeer scholen in

Daarom maar eens gebeld met de nieuwe makelaar, Cuschman

gesloten. Mensen die dit aanspreekt zijn van harte welkom

delijk dat er de komende tijd wel erg zware auto’s door onze

de buurt en nabij gelegen scholen als Willem Lodewijk

& Wakefield: “Er zit helaas nog geen beweging in. Er zijn wel

om ook betrokken te worden bij deze groep. We zijn nog op

buurt gaan rijden. Het terrein van Westerwal moet namelijk

Gymnasium en Noorderpoort (Laanhuizen) en De Pet-

kijkers, maar geen kopers. Ja, het staat al vijf jaar leeg, maar dat

zoek naar bestuursleden die ervaring hebben met werken met

worden opgehoogd met zand. De zware zandauto’s gaan bin-

teflet (Kostverloren).

is voor de eigenaar kennelijk geen groot probleem. Als u meer

de gemeente en/of met vastgoedfinanciering. (PO)

Ingaand vrachtverkeer Citeq, Alfa-college en Bouwver-

wilt weten kunt het het beste de gemeente bellen.” De gemeente

keer Westerwal.

laat weten open te staan voor goede plannen. “Maar die hebben

nenkort rijden. In verband hiermee heeft in februari in opdracht
van de aannemer een bureau foto’s gemaakt van panden
12
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Advertenties

In de buurt

Mysterieuze bromtonen.
Wie hoort ze ook?

Een bewoonster aan de Peizerweg hoort sinds enkele

er 3 of 4 metingen plaats op het UMCG waar wij een aantal
vragenlijsten en tests afnemen.

WIE KAN ER MEE DOEN?
•

Mannen en vrouwen tussen de 65 en 80 jaar die:

een pulserend geluid, een beetje zoals morse-signalen, maar

•

Cognitieve klachten ervaren en zich hier zorgen over maken

dan op een lage frequentie. Kort-lang-lang-kort-kort enz. Het

•

Nederlands als eerste taal spreken

ritme verandert, misschien elke maand een ander liedje? Tot

•

Geen taal of dialect, anders dan het Nederlands, spreken

maanden een merkwaardige bromtoon in haar huis. Het is

in het dagelijks leven

nu tot is de bron van het geluid niet achterhaald. Het zijn geen
apparaten in eigen huis of bij de buren. Misschien zijn de

•

Niet zo goed Engels spreken en begrijpen

UMTS-zendmasten op de Admiraal de Ruijterflat of kantoor-

•

In de afgelopen 20 jaar niet of weinig op een muziekinstrument hebben gespeeld

gebouw Peizerstate de oorzaak? Navraag leert dat deze masten er al jarenlang staan, maar misschien is er onlangs iets
aan gewijzigd? Alvorens nog dieper in deze zaak te duiken,

De makelaar van de Zeeheldenbuurt!

•

Ervaring hebben met het gebruik van, en toegang heb-

• vrijblijvende waardebepaling van je woning
• specialisten als aankoopmakelaar
• jaren ‘30 specialisten verkoopmakelaar
• no cure, no pay
• UNIEK:
bij
Tekentje
in het oranje
volledig:

verkoop krijg je 3 makelaars

ben tot een computer of tablet met internet verbinding

Paterswoldseweg 17
9726 BA Groningen
050-2041292
www.anderzmakelaar.nl

wil onze buurtgenote graag weten of er meer mensen zijn die
deze mysterieuze bromtonen horen. Reacties graag naar de
redactie: ahoy@zeeheldenbuurt.nl (KF)

Gratis cursussen voor
ouderen

Gitaar leren spelen? Een nieuwe taal leren? Een creatieve cursus volgen? UMCG en RUG bieden 65-plussers gratis cursussen aan! Voorwaarde is wel dat u dan ook meedoet aan het
onderzoek ‘Leren om langer cognitief gezond te blijven’ .

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u mailen naar langcog@rug.nl, of
‘Leren om langer cognitief gezond te blijven’, of de LangCog

Eetcafé van de Markt
Paterswoldseweg 5

kijken op de website: www.langcog.umcg.nl

studie, is een wetenschappelijk onderzoek van het UMC
Groningen en van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit on-

HEERLIJK EN VERS ETEN
3-GANGEN MENU VANAF € 24,95

derzoek bestuderen we de effecten van verschillende soorten
cursussen bij ouderen. Eerder onderzoek lijkt er namelijk op
te wijzen dat ook als men op latere leeftijd nog actief zijn,
dit positieve effecten kan hebben op het denkvermogen en

GESCHIKT VOOR BORRELS EN FEESTEN
(TOT 50 PERSONEN)

stemming. Met dit onderzoek willen we de positieve invloed
van een muziekcursus, een taalcursus en creatieve workshop
onderzoeken en vergelijken.

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
IEDERE LAATSTE DINSDAG V/D MAAND
PUBQUIZ!

HET ONDERZOEK

Als u mee doet aan dit onderzoek betekent dat dat u 3 of 6
maanden lang mee doet aan een muziekcursus, taalcursus of
creatieve workshops. Deze cursussen volgt u voor een groot
gedeelte thuis en een deel ervan is klassikaal. Als u mee wilt
doen aan het onderzoek is het daarom van belang dat u mee
wilt doen aan cursussen om nieuwe vaardigheden te leren.
Gedurende de 3/6 maanden waarin u de cursus volgt, vinden
14
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Reserveren?
050 - 8200272
www.eetcafevandemarkt.nl
check onze pagina 15

Buurt en student

Negen studentes in Huize Bali
door Petra de Vos

Zeeheldenbuurt en over de verbondenheid die we als buurt

Na een leuke rondleiding door het huis, waarbij ik een aantal

willen stimuleren met buurtactiviteiten zoals de zomerpicknick

kamers mag zien nemen we afscheid. Met een positief gevoel

en de activiteiten met Kerst en Oud en Nieuw. Ze zijn hier zelf

ga ik weg. Een prachtig huis gezien van binnen en van buiten.

nog niet bij geweest maar nemen zich voor om daar eens te

Met leuke beschaafde bewoonsters die open staan voor

komen kijken in de toekomst.

leefbaarheid en het erg leuk vinden om met hun verhaal in de
Ahoy te verschijnen.

ZWERFVUIL

Andrea vertelt uit zichzelf dat ze zichzelf ook ergeren aan
al het zwerfvuil in hun tuin. Ze verbazen zich erover dat er
zoveel rommel in hun tuin wordt gegooid of waait terwijl er
een prullenbak voor het huis staat. Ze hebben ook wel eens
een poging gedaan om wat op te ruimen maar iedere keer ligt
er nieuwe rommel. Mijn bezoek blaast dit voornemen nieuw
leven in en ze geven aan dat ze dit toch wel eens samen
kunnen gaan doen. Ze hadden een keer een briefje in de
bus gevonden van een buurtgenoot die had gevraagd of ze
eens wilden opruimen en dit hebben ze serieus genomen. Ze
vinden het zelf ook geen prettig gezicht.
Helemaal opgeknapt van binnen en van buiten. Het js een
mooi pand op de hoek Peizerweg-Paterswoldseweg tegen-

HUISREGELS

Om in Huize Bali te komen wonen, moet je eerst hospiteren.

over modehuis van Kalker. Grind in de tuin en een smeedijze-

Dat is een voor een soort ballotagecommissie verschijnen. De

ren hek. Het oogt studentikoos met vele fietsen in de tuin. Een

bewoners kiezen uit een grote groep hoopvolle kamerzoekers

tweezitsbankje en zwerfvuil in de tuin bevestigen dit beeld.

één gelukkige. Ze hebben ook huisregels. Met betrekking tot

Ik bel aan. Ja, een interview voor de buurtkrant, dat vinden

opruimen en geluidsoverlast. Als iemand tentamen heeft de

de dames wel leuk. Een paar dagen later word ik hartelijk

volgende dag is de afspraak dat het om 00.00 uur stil is. Het

ontvangen en we nemen plaats in de gezellige GK. Dat is de

opruimen van de GK en de keuken moet na een feestje of

gemeenschappelijke kamer die uitkijkt op de Peizerweg. Met

gezellige avond voor 13.00 uur de volgende dag gebeurd zijn.

drie banken, kussens en leuke posters aan de muur. Ze heb-

Zodat je toch nog wat kan uitslapen als het laat is geworden.

ben ook een huislogo geschilderd op de muur: Huize Bali. Op
een andere muur staan handafdrukken met de namen van de
bewoonsters en het jaartal van aankomst in het huis.

PRETTIGE BUURT

Ik vraag of de thema’s die in de Zeeheldenbuurt leven, bij studenten ook belangrijk worden gevonden. Zoals leefbaarheid.

Advertentie

Extra begeleiding bij vrijwillige
inzet!
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk of een
participatiebaan wat goed past bij je interesses,
opleiding en kwaliteiten? En lijkt het je fijn om
dat samen met iemand anders uit te zoeken en te bespreken? Dan kun
je gebruik maken van extralink. Extralink is een dienst van link050. De
vrijwilligers van extralink bieden persoonlijke begeleiding en advies voor
maximaal een half jaar.

Neem contact op met de
Bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt!

Vrijwillig actief blijven?
Ben je al vrijwillig actief, maar kun je je draai niet helemaal vinden bij het

Huize Bali is een vrouwenhuis dat bewoond wordt door maar

Het blijkt dat ze zich bewust zijn dat ze in de Zeeheldenbuurt

liefst negen studentes! Met vijf van hen heb ik het interview.

wonen. Dit kwam door de flyer over leefbaarheid die begin

Lieke (17) uit Arnhem die Commerciële Economie studeert.

dit jaar aan de deurknop hing. Andrea vertelt dat ze dit een

Interesse!

Manja (23) is studente Geneeskunde uit Bilthoven. Volgende

leuk initiatief vonden. Ze voelen zich ook echt wel opgaan in

Mail dan naar extralink@link050.nl voor een kennismakingsgesprek

week verhuist ze naar Zwolle om daar haar co-schappen te

de buurt. De dames komen geregeld bij alle middenstand en

vervolgen in het Isala Ziekenhuis. Dyonne(20) afkomstig uit

horecagelegenheden die er zijn. Kuiter, de Coop, De nacht-

Doorn doet nu een tussenjaar. Ze doet een bestuursjaar en is

winkel. Ook café Bolhuis, De Kornuiten en de pizzeria’s en de

daar soms drukker mee dan de anderen met studeren geeft

Chinees zijn adressen die bekend zijn en wel bezocht worden.

Lieke aan. Lizan (21) uit Almere doet Social Work. Andrea (22)

Lieke vertelt dat ze het een prettige buurt vindt. Steeds als

uit Den Haag doet nu een master International Business en

ze over de Paterswoldebrug fietst richting hun huis, heeft

Management. Het is een leuk club leuke, open jonge vrouwen

ze het gevoel de drukte van de binnenstad te verlaten en ze

die het leuk vinden om hun verhaal te doen.

vindt het prettig dat het in de eigen buurt wat rustiger is. Ik
vertel over de het eigen beheer van onze prullenbakken in de

16

Ben jij een betrokken buurtbewoner en wil
je wel eens wat doen? Wil je als student je
kennis ook wel eens in de praktijk brengen?

werk dat je doet? Ook dan kun je gebruik maken van extralink.

Bij vragen? Bel dan (050) 30 51 900 of kom langs bij link050, Oude
Ebbingestraat 55 Groningen. Check de website www.link050.nl voor
meer informatie.
Noot: Als je vrijwillig actief bent in de stad Groningen kun je ook gebruik maken
van gratis trainingen waarbij jij jezelf kan ontwikkelen www.link050.nl Klik op het
cursusaanbod Kennisplein.

Kennisplein wordt aangeboden door de
gemeente Groningen als dank voor de
vrijwillige inzet in de stad.

Wij zoeken actieve buurtbewoners voor:
Evenementencommissie
> meedenken over en organiseren van gezellige en
culturele evenementen
Redactie AHOY
> artikelen schrijven, interviews houden, fotograferen
Bestuur
> werkzaamheden in overleg

Wij bieden voldoening, waardering en een nog
mooiere en gezelliger buurt!
info@zeeheldenbuurt.nl
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Dodelijk kat-en-muisspel in
straten Zeeheldenbuurt
Door Esther Walstra

PEIZERWEG IS OORLOGSFRONT

even poolshoogte ging nemen’, vertelt Margo. ‘Toen moeder

Die vrijdagmiddag, toen de Canadezen de Duitsers aanvie-

na een hele tijd niet terugkwam, ging vader kijken waar ze

len en de lucht in de Zeeheldenbuurt rood gloeide, was het

bleef. Ook hij kwam niet terug. Toen bleek dat er hier voor

de 13e april in 1945. Er hing al de hele dag spanning in de

de deur gevochten werd. Pas later begrepen we dat mijn

lucht. Veel Groningers vermoedden al dagen dat er eindelijk

ouders niet meer terug konden naar ons huis. Ze zouden

hulp onderweg was. Ze hoopten dat de geallieerden hen snel

door scherpschutters zijn neergeschoten als ze de Abel

kwamen verlossen van de ‘moffen’. Vanuit Delfzijl arriveerden

Tasmanstraat zouden oversteken’. De jonge meisjes zaten

de Canadezen uiteindelijk in de stad. Hun doel was om de

ondertussen doodsbang op hun knieën op de grond voor het

stadjers te bevrijden na vijf jaar onderdrukking. ‘The Royal

raam, het hoofd af en toe boven de vensterbank, uitkijkend

Hamilton Light Infantry’, voerde die vrijdag een veldslag op

op de frontlinie. Niet wetend wat er aan de hand was of waar

de Paterswoldseweg en in de straten van de Zeeheldenbuurt.

hun ouders waren. Telefoons waren er over het algemeen

Het draaide uit op een kat-en-muisspel tussen Duitse solda-

nog niet. ‘Toen waren we wel bang, dat kan ik me nog goed

‘Onze straat, de Peizerweg, stond in brand. De lucht was helemaal rood’, vertelt Margo Faber (82). ‘Er reed een tank

ten en Canadese militairen. Dwars door tuinen en brandgan-

herinneren. Op een gegeven moment ging er zelfs een raam

door de straat, soldaten renden schietend heen en weer. Ondertussen was ik met mijn zusje helemaal alleen thuis.

gen, over daken en door huizen heen.

bij ons aan diggelen,’ vertelt ze. ‘Vervolgens zagen we vanuit
het raam dat er meerdere militairen op het kruispunt met de

Afgesneden van onze ouders. Vanachter de vensterbank zagen we in de verte, op de Paterswoldseweg, de militairen

MEISJES ALLEEN THUIS

Paterswoldseweg stuk voor stuk omvielen’, vertelt Margo. ‘Ik

In deze gevaarlijke chaos waren de achtjarige Margo en haar

neem aan dat ze gesneuveld waren, geen idee of het Cana-

JURK VAN KEUKENGORDIJN

iets jongere zusje onbedoeld gescheiden van hun ouders.

dezen waren of Duitsers. Daar denk ik nog wel eens aan, vijf-

Vanuit haar comfortabele seniorenwoning in de binnenstad

‘Mijn moeder ging die ochtend naar mijn tante Frouk, die

enzeventig jaar na dato’. Hoofschuddend zegt ze: ‘Die jonge

gemaakt in haar ouderlijk huis, Peizerweg 23B. Net niet

gaat Margo terug in de tijd. Ze herinnert zich nog veel, ook de

woonde aan de Abel Tasmanstraat nummer 1, op het hoekje.

jongens, vreselijk.’

geboren, maar wel getogen. Op 2-jarige leeftijd verhuisde

details. Ze vertelt over haar lievelingsjurkje, door moeder ge-

Ze kon elk moment bevallen, vandaar dat onze moeder daar

het Groninger gezin Faber vanuit Helpman naar de splin-

maakt van de geruite keukengordijnen. ‘Er was niets te koop

ternieuwe woningen in de Zeeheldenbuurt. ‘Een buurt vol

in de oorlog, geen kleding en zelfs geen stof. We waren hart-

met reders’, herinnert ze zich. ‘Welgestelde gezinnen die

stikke blij met die jurken, moeder had ze zelfs nog versierd

een of meerdere binnenvaartschepen bezaten. Die waren er

met borduursels’, glimlacht ze. De oorlog en de bevrijding

toen nog heel veel’. Vader Faber ‘Procuratiehouder’ oftewel

zitten in haar geheugen gegrift. Niet alleen slechte herinnerin-

vervangend directeur van de technische groothandel ‘Wol-

gen. Ook goede. ‘Er waren tijdens de oorlog veel kinderen om

ters’ aan de Oosterstraat, kon zich het grote nieuwe huis

mee te spelen. Sommigen kwamen uit de Randstad, onder-

ook veroorloven. Ze waren de eerste bewoners van de luxe

gebracht bij familie en kennissen in Groningen. Hier was meer

nieuwbouwwoning. En een van de eerste bewoners van de

te eten dan daar’. Onder die kinderen was ook Jantje Freriks,

Zeeheldenbuurt in 1939.

de broer van nieuwslezer Philip Freriks. De jongen overleed op

bij bosjes vallen.’
Zeeheldin Margo Faber mag dan al heel lang geleden uit
de Zeeheldenbuurt zijn vertrokken. Ze heeft genoeg mee-

de Peizerweg door oorlogsgeweld. Verderop meer hierover.
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Buur en cultuur
SMAAK VAN BEVRIJDING

Het was ook vaak gezellig, vertelt Margo. ‘Op zaterdagavond
gingen we vaak bij buren spelletjes doen, bij een carbidlamp.
Of ze kwamen bij ons, om brandstof uit te sparen. En ik kan
me nog zo goed herinneren dat ik na een hele lange tijd weer
vers brood proefde van witmeel, meegenomen door Canadezen. En hoe we vervolgens een beker karnemelk net zo lang

De blijvende Verwondering
van Just Vink
door Kees Frenay

schudden tot er een klontje roomboter ontstond. Canadees

Buurtgenoot Just Vink is een theaterman in hart en nieren. Vooral bekend als de man achter het in Groningen we-

witbrood met roomboter, zoiets lekkers heb ik nooit meer ge-

reldberoemde Theater te Water, het gezelschap met komische toneelvoorstellingen op het schip De Verwondering

geten’, lacht ze. ‘Dat is voor mij de smaak van de bevrijding’.

waarmee Just vijfentwintig jaar door de Noordelijke wateren voer. In 2016 viel het doek voor Theater te Water. “Het
werd me te zwaar,” vertelt Just, “maar het schip wilde ik behouden, als kleinschalig podium voor theater, concerten,

JANTJE

cabaret, films of exposities.” Inmiddels is het zover. In het weekend van 10 en 11 maart was de eerste voorstelling op

De toch al kinderrijke Zeeheldenbuurt werd naarmate de oor-

het schip aan de Sluiskade. Een theaterstuk over de treurige nadagen van de Russische componist Tsjaikovski. “Iets

SCHUILEN ONDER BED

log duurde aangevuld met kinderen uit het westen. Zij werden

totaal anders dan Theater te Water. De bezoekers waren verrast en enigszins verbijsterd. En positief. Ik wilde een zo

Op die bewuste vrijdag werden de verlaten zusjes na enkele

bij familie of vrienden ondergebracht omdat in Groningen min-

groot mogelijke cultuurschok geven. Dat is gelukt.”

angstige uren uiteindelijk door de buren gered. ‘De familie

der voedseltekort was dan in de grote steden en het er veili-

Kuiper haalde ons snel uit huis, geen idee hoe ze wisten

ger werd geacht. Dat leverde de zeeheldjes uit de buurt extra

dat we daar waren achtergebleven’, vertelt Margo alsof het

veel vriendjes en vriendinnetjes op. Een van de speelmakkers

voorval slechts enkele weken geleden was. ‘Vanaf dat mo-

van Margo was dan ook leeftijdgenoot Jantje van een paar

by. “Van een theatertje met 40 stoelen kun je niet leven. En

ment schuilden we in hun achterkamer, onder het bed.’ Geen

huizen verderop. Jantje was een jongetje van nog geen tien.

subsidie krijgen we ook niet. We moeten onszelf bedruipen.

overbodige luxe bleek later. Door de vuurgevechten waren er

Het was zaterdagavond 14 april 1945. Een maand later zou

Ons doel is om wekelijks of tweewekelijks iets te program-

al heel wat ramen gesneuveld. Er werden in die dagen zelfs

hij geen negen meer zijn. ‘Canadezen kwamen de straat bin-

meren. Daarbij kunnen we overigens wel wat extra handen

kogelinslagen gevonden in binnenmuren, voordeuren en zelfs

nengereden en er weerklonk een salvo. Mikpunt was het huis

gebruiken. Want al is ons theater klein, je hebt toch meer-

in een tussendeur in woningen door de hele Zeeheldenbuurt.

ernaast, waar een NSB’er woonde, maar een verdwaalde ko-

dere mensen nodig voor de kaartverkoop, achter de bar en

De hevig ongeruste vader en moeder Faber werden die

gel trof Jantje in zijn halsslagader. ‘Oma, ik ben getroffen’, kon

wat er verder te doen valt. Misschien zijn er in de Zeehelden-

nacht met behulp van Canadese soldaten naar de overkant

hij nog uitbrengen, en toen was hij dood. (bron: Volkskrant 11

buurt vrijwilligers die ons willen helpen?”

gebracht. Vervolgens liepen ze om, langs de spoorwegover-

maart 2005) Jantje Freriks was de oudere broer van nieuws-

gang, door tuinen en over schuttingen om uiteindelijk weer

lezer Philip Freriks. De familie Freriks woonde in Utrecht, de

met hun dochtertjes herenigd te worden.

oudste zoon Jantje werd gedurende de oorlog ondergebracht

De start van Podium Verwondering viel een jaar later dan

bij zijn grootouders aan de Peizerweg in Groningen. Daar zou

Just aanvankelijk in gedachten had. Die vertraging was het

ILLEGAAL HOUT SPROKKELEN

het veiliger zijn en meer voedsel voorhanden. Jantje stond

gevolg van het akelige ongeluk in december 2017 waarbij

26 april, 20.30 uur

Margo Faber heeft, gek genoeg, ook goede herinneringen

tijdens de bevrijding op het verkeerde moment op de verkeer-

Just bij een manoeuvre met zijn schip in een sluis in een

Multi-instrumentalist en singer-songwriter Bertolf Lentink

aan de oorlog. ‘Ja, als kind gebeuren er natuurlijk spannende

de plek en stierf in de voortuin van de Peizerweg nummer 31.

strakgetrokken kabel een voet verloor. De revalidatie duurde

speelde ooit bij Ilse de Lange. Hij bracht een integrale

dingen tijdens de oorlog’, zegt ze enigszins verontschuldi-

Zijn broertje Philip Freriks schreef er in 2005 een aangrijpend

enkele maanden. Inmiddels weet hij zich weer prima te

live versie van het album Abbye Road met de door hem

gend. ‘We gingen bijvoorbeeld met een groepje kinderen

boek over: ‘Jantje’. Te koop via o.a. bol.com.

redden met een kunstvoet. Dansen lukt niet meer zo goed,

opgerichte band Her Majesty. Met dezelfde band had hij

maar verder beklaagt Just zich nergens over. “Shit hap-

succesvolle tournees door heel Nederland met de mu-

vaak op zoek naar hout, voor de kachel. Dan namen we

VRIJWILLIGERS

Voor vader en zoon Vink is Podium Verwondering een hob-

BERTOLF LENTINK,
muziekspiegelingen

een kinderwagen mee, alsof we moedertje speelden’, grijnst

Met dank aan het boek ‘Zeeheldenbuurt, Westerhaven in

pens”. Podium Verwondering is een gezamenlijk project van

ziek van Crosby, Stills, Nash and Young, en speelde zelfs

ze. ‘Maar ondertussen haalden we uit het Stadspark mooi

Groningen’ door Betsy Rust.

Just en zijn zoon Bram. “Bram doet het meeste werk. Ik

in Koninklijk Theater Carré. In januari van dit jaar ging

brandhout, en als we langs de spoorwachter moesten dan liet

ben zelf ook druk met allerlei andere dingen. Zo schreef ik

hij in première met het programma Soelaas waarmee

hij ons er gewoon langs. Niet wetend dat we iets illegaals de-

vorig jaar het toneelstuk over het meisje van Yde, en werkte

hij langs de grote zalen trok. Nu is hij klein en ingetogen

den’. Overigens stond er, volgens de overlevering, oorspron-

ik mee aan hoorspellen bij fietsroutes in het Westerkwartier.

met alleen met zijn gitaar te horen aan boord bij Podium

kelijk een lange schutting in de extra brede brandgang van de

En aan een panoramische film over duizend jaar Groningen,

Verwondering. Hij speelt liedjes van zijn nieuwe album,

Peizerweg noordzijde (richting van Brakelplein). Deze houten

die vertoond gaat worden in de Martinitoren. De toren is van

wat ouder werk en songs van zijn muzikale helden.

afscheiding zou in de oorlog al snel ten prooi zijn gevallen aan

binnen opgeknapt en netjes gemaakt. In april is de opening.

Ondertussen maakt hij ons deelgenoot van zijn mijmerin-

omwonenden die dringend brandstof nodig hadden.

De film is op de eerste trans.”

gen over muziek en wat muziek voor ons kan betekenen.
Meer info: www.podiumverwondering.nl
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Hilko en Ilse de berg op tegen MS
door Esther Walstra

Een dikke 1200 euro. Dat mooie bedrag haalden zeeheld Hilko Hoekman en Ilse Veneklaas onlangs op tijdens een benefietavond voor onderzoek naar de ziekte MS, Multiple Sclerose. ‘Hiervoor werden er allerlei leuke giften gedoneerd’,

Vijfentwintig jaar studentenkroeg
in de Zeeheldenbuurt
Iedereen welkom op 29 mei vanaf 14.00 uur

vertelt de 44-jarige Hilko, bewoner van de Van Heemskerckstraat. ‘Een rondvlucht, een bier- en wijnproeverij, een

Het Hoendiep Café, bij sommige Zeeheldenbuurtbewoners inmiddels goed bekend, bevindt zich op de begane grond

sportmassage en eetdates met mij en Ilse’. De avond die in buurtcafé Klikspaan gehouden werd was druk, gezellig en

van de grote studentenflat aan de Van Heemskerckstraat. Iedere week staan hier vrijwillige studenten klaar om flat-,

dus lucratief. Deze inzameling is een opmaat naar de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk, op 10 juni. Dan

maar ook zeker buurtbewoners te ontvangen voor een koud biertje of een lekker wijntje. Deze studentenkroeg bestaat

worden er wandelaars, hardlopers en wielrenners gesponsord om de top te halen. ‘Wat de ‘Alpe d’Huez is voor kan-

dit jaar 25 jaar! We nodigen de bewoners van de Zeeheldenbuurt uit om onze verjaardag mee te vieren op 31 mei 2019

ker, is de Mont Ventoux voor MS’, legt hij uit.

(de dag na Hemelvaart!), vanaf 14:00.

GELUK

‘s Middags trekken we de buurt en stad in om een tof spel te

Hilko verdiept zich niet zo in zijn ziekte, zegt hij. ‘Dan ga ik me

spelen: Crazy 88! Dit spel draait om het uitvoeren van zoveel

alleen maar zorgen maken. Ik heb een hele positieve instel-

mogelijk opdrachten, waar je samen met je groep punten voor

ling, ik kan op deze manier wel tachtig jaar worden. Maar, ik

krijgt. De winnaar ontvangt uiteraard een leuke prijs. Aan het

heb dan ook geluk tot nu toe. Anderen hebben dat niet’. De

eind van de middag steken we de barbecue aan om gezellig

maatschappelijk werker voelt zich daarom solidair met zijn lot-

met elkaar te eten. Het eten van de barbecue is bij de prijs

genoten, hij denkt ook dat deze ziekte behoorlijk bekend is bij

inbegrepen. We trappen de avond af met een gezellig oud-

de meeste mensen. ‘In Nederland hebben 17 duizend men-

hollandse bingo, waarna de voetjes van de vloer kunnen. We

sen MS, ik hoor vaak van mensen dat ze iemand in de familie

sluiten deze dag af met een avond vol artiesten. Voor de stu-

of vriendenkring hebben die eraan lijdt,’ vertelt hij. ‘Ik hoop

dentenkroeg is het extra leuk als er bewoners uit de buurt aan-

dan ook dat er flink gedoneerd wordt voor de actie Klimmen

sluiten, aangezien de bar al 25 jaar op dezelfde plek bestaat;

tegen MS’. Hilko en Ilse gaan zelf de berg ook bedwingen,

in de door ons zo geliefde Zeeheldenbuurt. Daarnaast gaan

ZELF PATIËNT

lopend. Ze zijn er al voor in training. ‘Op de sportschool

we uiteraard uit van het principe “hoe meer zielen hoe meer

Dat er geld voor onderzoek wordt opgehaald is belangrijk

oefenen we vaak op de loopband, we zetten hem dan op een

vreugd”. Schroom dus vooral niet om gezellig mee te doen!

voor Hilko. Hij is namelijk zelf MS-patient. In 2011 kreeg hij de

pittige hellingstand’. Hij glimlacht: ‘Standje Mont Ventoux, dat

diagnose, en sindsdien neemt hij medicijnen om de ziekte te

is zo’n 12 procent’.

weinig last van de ziekte. In feite is er in de jaren weinig voor mij

Wil jij Hilko en Ilse helpen met het inzamelen van geld tegen

veranderd. Ik voel me goed en werk gewoon fulltime. Maar ik

MS? Heb je ideeën, donaties of cadeau’s om in te zetten voor

hoop natuurlijk wel op een doorbraak in het onderzoek, dat er

deze actie? Zoek op Facebook de pagina ‘Ilse en Hilko Klim-

een geneesmiddel komt. Vandaar dat ik me, samen met mijn

men tegen MS’

ONVOORSPELBAAR

kijkje op www.facebook.com/hoendiepcafe.
Kaarten zijn vanaf nu te koop via www.lustrumhoendiepcafe.nl.
Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus koop ze

onderdrukken. ‘Ik heb veel geluk,’ legt hij uit, ‘ik heb eigenlijk

goede vriendin Ilse, hiervoor inzet.’

Meer informatie over het Hoendiep Café? Neem dan eens een

vandaag nog.

Trap netjes hersteld!

Multiple sclerose (MS) is een ziekte waarbij de bescherm- en

De trappen naar de bovenhuizen in de Zeeheldenbuurt heb-

isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg

ben niet het eeuwige leven. Vooral de onderste treden raken

en oogzenuwen is beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere

onder invloed van weer en wind na verloop van tijd bescha-

problemen ontstaan met lopen, voelen en zien. Het verloop van

digd. Onlangs maakte de altijd attente Klarissa Nienhuys

de ziekte is bij iedereen anders en moeilijk te voorspellen. Inva-

de redactie attent op de heel netjes herstelde trap van Abel

liditeit kan jaren uitblijven maar de ziekte kan soms ook erg snel

Tasmanstraat 9. Het vakwerk werd verricht door Geert Bakker

verlopen. MS is vrijwel nooit een dodelijke ziekte. Gemiddeld is

Betonrenovatie uit Broeksterwoude, www.gbbetonrenovatie.nl.

de levensverwachting slechts enkele jaren verkort.
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Bedrijf in beeld
slikproblemen. Of om kinderen met articulatiestoornissen, met

behandelingen ten goede. Deze uren zijn niet declarabel. Dit

stemproblemen of taalontwikkelstoornissen. Ewoud vertelt

vinden ze jammer maar ze hebben het er wel voor over omdat

dat kinderfysiotherapeuten vaak geduld en creativiteit aan de

ze zo betere zorg kunnen verlenen. Na een uur later ik de

dag moeten leggen in het werken met kinderen. Noor, Ewoud

Kinderpraktijk Groningen weer met een positief gevoel. Hier

en hun collega’s steken vaak vrije tijd in interdisciplinair

werken vriendelijke professionele en betrokken medewerkers

overleg met andere behandelaars van de kinderen zoals

met veel liefde voor hun vak!

bijvoorbeeld kinderartsen. Dit komt de kwaliteit van de

LOGOPEDIE

KINDERFYSIOTHERAPIE

Maartje Oomkens)

Kuhlemeier en Jikke Littel)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

(Noor van den Oever, Saakje Da Costa, Miriam Mennes en

Kinderpraktijk Groningen
Door Petra de Vos

Eet- en drinkproblemen bij baby’s
Sondevoeding
Articulatiestoornis
Afwijkende mondgewoonten
Oromyofunctionele therapie (OMFT)
Taalontwikkelingsstoornis

(Caren Jongsma, Ewoud Meijer, Lotte Jongsma, Nelleke
Een abnormale of trage motorische ontwikkeling
Baby’s met een afplatting van de schedel
Gespannen kindjes die veel strekken
Kinderen met overgewicht
Schrijfproblemen
Problemen met zindelijkheid

Stemproblemen
Ontwikkelingsachterstand
Kinderen met een syndroom of andere aangeboren
afwijking

‘Kinderpraktijk Groningen’ staat er op de gevel van het pand Paterwoldseweg 23. Het oogt vriendelijk, mooie donkerblauw geverfde kozijnen en een fraai glas-in-loodraam boven het raam. Twee vrolijke vlaggen prijken aan weerszijden

•
•

‘Hanen’ oudercursus en individuele begeleiding
Begeleiding in het gebruik van gebaren (NmG)

van de gevel met ook daarop de tekst Kinderpraktijk Groningen. Hoe vaak ben ik er niet langsgelopen? Maar wat
gebeurt er eigenlijk? Iets met kinderen, maar wat precies? Tijd om eens aan te bellen en me te laten voorlichten. Ik
was verrast: tien professionals, drie praktijkruimtes en honderden kinderen per maand die hier komen voor logopedie
of kinderfysiotherapie.
Logopediste Noor van den Oever en kinderfysiotherapeut

Paterswoldseweg. Aanvankelijk deelde ze het pand met een

Ewoud Meijer staan mij te woord vanmiddag. Beiden hebben

muziekschool die vooral in de avonduren actief was. In de

stage gelopen bij de Kinderpraktijk Groningen en zijn er

praktijk bleek dat op de langere termijn wat onhandig te zijn

vervolgens in vaste dienst gekomen. Een prettige plek om te

en de muziekschool heeft toen een andere locatie gezocht.

werken zo vinden ze beiden. Noor kent de Zeeheldenbuurt

In het verleden heeft er een bakkerszaak gezeten aan

ook omdat ze er een aantal jaren heeft gewoond. “Om de

Paterswoldeweg 23.

hoek in de Van Speykstraat. “Dat was heel praktisch” lacht
Noor.” Ze vinden beiden de Zeeheldenbuurt een leuke wijk om

De tien medewerkers van de kinderpraktijk doen hun werk

in te werken. De cliënten komen overal vandaan. De Praktijk

aan de Paterswoldseweg, op twee andere locaties en ook

staat goed aangeschreven bij doorverwijzende partijen en

veel bij de kinderen thuis. Noor vertelt dat het opbouwen

cliënten weten ze me te vertellen.

van vertrouwen met haar cliëntjes, zoals zij de kinderen
noemt met wie ze werkt, vaak een belangrijk begin is van het

EERST OP HUN GEMAK LATEN VOELEN

behandelproces. Soms betekent dat: eerst spelletjes doen

De praktijk oogt fris, vrolijk en kindvriendelijk van binnen.

met de kinderen zodat ze zich op hun gemak voelen voordat

Caren Jongsma is de praktijkhoudster. De praktijk is al 30

de behandeling echt kan gaan beginnen. De diversiteit aan te

jaar oud en zat eerst aan de Melkweg. Na een brand zocht

behandelen diagnoses is groot. Noor heeft soms een cliëntje

Caren in 2003 een nieuw pand. Dat werd het pand aan de

van één dag oud. Dat kan gaan om baby’s met zuig- of
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Energie en duurzaamheid

Autodelen in de
Zeeheldenbuurt

Vegetatiedaken

geen overbelasting meer is. Voordelen voor de eigenaren zijn

Er is in de Zeeheldenbuurt een werkgroepje ontstaan dat de

dat de dakbedekking langer meegaat, dat de ruimte onder

onderneming die energie levert en dus eigendom is van

toepassing van vegetatiedaken in onze buurt wil bevorderen.

het vegetatiedak koeler blijft op zomerse daken en voor alle

burgers. De winst gaat niet naar anonieme aandeelhouders

Er blijkt zelfs een vegetatiedakenbedrijf in onze buurt

omwonenden dat het er leuk uitziet. En dat terwijl je er vrijwel

Als centrumbuurt is autodelen hier heel kansrijk. Er zijn

van energiegiganten, maar blijft in de regio. Om te worden

gevestigd te zijn!

geen omkijken naar hebt.

al auto’s van ‘Greenwheels’ en ‘My Wheels’ in de buurt

gebruikt voor nieuwe duurzame energie-investeringen. Maar

maar ook het autodelen van privéauto’s is te verkiezen. Het

dit van energieconsumenten afkomstige geld kan ook in een

De toename van hoosbuien door de klimaatverandering

In het voorjaar gaat de werkgroep een openbare bijeenkomst

vermindert de parkeerdruk als niet meer ieder meer een eigen

buurthuis of een sportvoorziening worden geïnvesteerd.

maakt dat het riool zwaarder wordt belast en zelfs dat er

organiseren waarin we het over deze kans gaan hebben.

auto voor de deur heeft. Het zou goed zijn om een buurtpoule

Dat bepalen de coöperaties zelf. ‘Energie van Ons’ is geen

vaker rioolwater in het oppervlaktewater komt. Dat vind

Verschillende bedrijven zullen presenteren wat ze kunnen.

te beginnen van autoaanbieders en autovragers. Voordeel is

prijsvechter, je betaalt er geen bodemtarief maar je krijgt wel

de gemeente een ongewenste ontwikkeling. Met flinke

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Zend een mail naar

dat men de auto kan aanbieden aan lokale huurders zonder

een goed betaalbare energie-nota. En je bent dus heel goed

subsidie wil zij dan ook stimuleren dat er meer platte en

groenedaken@zeeheldenbuurt.nl

dat de auto landelijk zichtbaar wordt. Dan wordt het een zaak

bezig als je naar ‘Energie van Ons’ overstapt.

licht hellende daken van een vegetatie worden voorzien. Dat

Er zullen ook flyers verspreid worden over de bijeenkomst. (PO)

In de drie provincies zijn nu ruim 90 energiecoöperaties van
burgers gezamenlijk eigenaar van ‘Energie van Ons’, een

van ‘ons kent ons’ en dan kan je eerder vertrouwen hebben

kan variëren van een eenvoudig grasdak tot een bloemrijk

in de deal. De ervaring dat een vreemde uit de Randstad

geheel. Zo’n dak houdt het water langer vast waardoor er

de auto wil gebruiken omdat deze zo handig dicht bij het
station wordt aangeboden kunnen we zo voorblijven. Een
ander voordeel is dat de keuze van het type auto kan worden
aangepast aan de rit die men wil maken. Op termijn biedt het
ook kansen voor duurzame auto’s. In kringen van Grunneger
Power wordt gewerkt aan een elektrische deelauto. Naarmate
dat zich verder ontwikkelt, in bijvoorbeeld goedkoper worden
en groter bereik, wordt dat ook voor onze buurt actueel. Om
dit idee uit te werken willen we graag een poule vormen om
dat verder op te pakken. Er zijn veilige systemen beschikbaar.
Meld je aan op autodelen@zeeheldenbuurt.nl (PO)

Energie van Ons op de
landelijke eerste plaats!
Al sinds 2012 gebeurt er op energiegebied wat bijzonders
in de drie noordelijke provincies. Grunneger Power, de
energiecoöperatie van burgers in de stad Groningen, is

In 2018 is ‘Energie van Ons’ nu voor het eerst op de gedeelde

voortrekker van een bijzonder initiatief. In de buurt kennen we

eerste plaats gekomen van het onderzoek dat wordt

Grunneger Power al van hun initiatief voor de zonnepanelen

uitgevoerd voor de Consumentenbond, Natuur & Milieu,

op het Alfa-College die eigendom zijn van omwonenden.

Greenpeace en Wise. Al eerder had ‘Energie van Ons’ op de
eerste plaats moeten staan, maar nu is het een feit omdat de
onderzoekers de rekenmethode hebben overgenomen waar
‘Energie van Ons’ al jaren bij ze op aandrong. Kijk nu eens in
bijgaande tabel hoe leuk dat staat! (PO)
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Huisdier in de zeeheldenbuurt

Column Marc Wiers

Petra de Vos, kersvers redactielid van de Ahoy en woonachtig op Paterswoldseweg 29a, had een idee voor een
nieuwe rubriek en maakt van de gelegenheid gebruik om in de eerste aflevering haar eigen hond voor te stellen.

“Luca is in onze buurt bekender
dan ik”
Door Petra de Vos

Het leukste dorp
‘Geweldig’ roept ze uit. Ik heb verteld over onze kroeg op

moet invullen.’ Ik kijk haar verbaasd aan. ‘Zou je dat niet

de hoek, de oud&nieuw-feesten samen, de pubquizzen,

willen dan?’ Ik haal mijn schouders op. ‘We hebben ons

de fietsenmaker die iedereen groet, de Coop, onze Ahoy,

altijd wel gered. We verkochten drankjes, verzamelden

het kerkje van Victor. Dat we elkaar allemaal een beetje

fooi, krijgen al subsidie. Er wonen genoeg slimme en

kennen. Dat we ons veilig voelen.

sterke mensen om ons heen, iedereen kan wel wat.’ Ze

Regelmatig word ik aangehouden en aangesproken door

heeft. Ze gaat dan piepen omdat ook de spieren van haar

buurtgenoten als ik met onze hond door de buurt wandel.”Dat

stembanden onwillekeurige samentrekken. Te vergelijken met

De fractievoorzitster zit geïnteresseerd over de plakkerige

Die moeten ons juist lekker laten, denk ik. Zodra zij iets

is toch die hond van de Paterswoldseweg, die vaak naast de

de hik en met weeën. Dit veel geluid, maar gelukkig heeft

kroegtafel naar me toegebogen te luisteren. Onverstoor-

verzinnen komen er een informatiebijeenkomst, een task-

Chinees ligt?” Dat klopt! Luca ligt heel graag buiten op straat

ze geen pijn en ze weet zelf niet dat ze dit doet. Aan mijn

baar door de lawaaiige groep Vindicaters naast ons,

force, een wijkteam, een stuurgroep, een adviesrapport,

en houdt van mensen kijken. Ze gaat ook graag mee naar

brievenbus heb ik een briefje met uitleg opgehangen omdat

schreeuwt ze me toe. ‘Vertel verder, hoe hebben jullie dat

een kernteam, een folder, een wijkregisseur, een to-do-list,

de kroeg en naar terrasjes. Vaak als ik terugkom van een

voorbijgangers mij wel eens als dierenbeul zagen, aanbelden

zo voor elkaar gekregen?’ Ik omschrijf hoe we een paar

een evaluatieavond en een wethouder die lintjes doorknipt.

wandeling gaat ze vastberaden buiten voor de deur liggen

en me dit dan ook vertelden! Na mijn uitleg, hervatten ze

jaar geleden gewoon zijn begonnen met het organiseren

Maar zij is van de provincie. Misschien valt het mee.

en krijg ik haar alleen met veel moeite mee naar binnen. Haar

opgelucht hun weg. Maar mij werd wel duidelijk dat wat meer

van een zomerfeest. Dat we de straten onderling had-

voorliefde om voor de Chinees te gaan liggen, heeft te maken

uitleg voor meer begrip kan zorgen. Vandaar ook dit stuk in

den verdeeld om te flyeren. Op het laatste moment taaie

Tevreden kijkt ze naar haar aantekeningen. ‘Wat hebben

met de lekkere luchten die ze regelmatig kan opsnuiven als de

de Ahoy! Luca gaat regelmatig logeren bij een vriend met een

stokbroden uit de aanbiedingenbak hebben gehaald. Dat

jullie allemaal eigenlijk georganiseerd?’ Ik som zo com-

keuken open gaat.

grote boerderij waar niemand last van haar heeft en ze goed

we geen idee hadden hoe je een feesttent moest opzetten

pleet mogelijk op wat we in onze buurt allemaal op poten

verzorgd wordt. Als het bij ons in huis echt niet meer gaat

maar dat het met twee technische mannen natuurlijk wel

hebben gezet. De picknick. De speeltuin. De kerstboom.

dan kan ze daar haar oude dag gaan doorbrengen. Dat is een

gewoon lukte. Dat we diezelfde avond stomdronken alle

De schoonmaakacties. Culturen bij buren als Koninklijke

prettig vooruitzicht.

tentstokken in te korte verkeerde zakken hadden terugge-

Niemeyer en de suikerfabriek. Onze gezamenlijke avon-

daan en de verhuurder ons woedend had geprobeerd te

den in de studentenflat, standaard eindigend in een dans-

KONIJNENVRIEND

bellen, en dat we dat niet meer hebben meekregen omdat

je op de bar om vier uur ‘s ochtends. Ze kijkt verschrikt

De Finse lappenhond is verwant aan de husky. De husky

wij al lang en breed bij Bolhuis zaten. Dat we steeds op-

op. ‘Studentenflat?’ Ik kijk haar onbegrijpend aan. ‘Ja,

werd ingezet als sledehond. De Finse lappenhond werd door

nieuw hadden gezien dat je met een paar buren heel veel

hoezo?’ Verward schudt ze haar hoofd. ‘Waar zit er bij

eskimo’s in Lapland gehouden om op de kinderen te passen.

mensen bij elkaar kunt krijgen. En dat je door mensen,

jullie in vredesnaam dan een studentenflat?’ Ik antwoord

Deze honden lagen dan in een kring rond de ingebakerde

gezichten en namen te kennen elkaar makkelijker aan-

‘Op de hoek bij het Hoendiep. Zo heet ‘ie ook, Hoendiep-

kindertjes bij de vuurplaats. Als er onraad dreigde gingen ze

spreekt. Het maakt echt uit.

flat, heel bekend!’

rennen van de jacht om te kijken wat er aan de hand was.

Ze zit vlijtig mee te schrijven. ‘Wat ga je daar mee doen?’

Even is ze stil. Dan gooit ze haar hoofd vol vurige rode ha-

Nog steeds zit lief zijn voor kinderen in het karakter van

knik ik haar toe, met mijn hoofd wijzend op haar kladblok.

ren in haar nek in barst in lachen uit. ‘Oh het is gewoon een

de Finse lappenhond. Ook Luca is heel zachtaardig voor

‘Wij willen dat de politiek hier meer mee doet. Dat groepen

wíjk hier in de stad! Ik dacht dat het echt een dorp was!

kinderen en ook voor andere dieren. Zo heeft ze zelfs

zoals jullie makkelijker ondersteuning en middelen krijgen

Dat zeg je toch altijd? Het leukste dorp van Groningen?’

vriendschap gesloten met onze twee konijnen Gijs en Billy.

zonder dat je daar allerlei ingewikkelde formulieren voor

PIEPEN

Luca is een Finse lappenhond, die dit jaar in april elf jaar
wordt. We hebben haar destijds als puppie zelf uitgekozen
uit een nest van zeven. Een lot uit de loterij, deze hond! Toen
Luca drie jaar was, is ze helaas gaan lijden aan partiële
epilepsie. Dit betekent dat ze bijna dagelijks lichte aanvallen

knikt en schrijft verder. Ik heb mijn twijfels bij die politici.

hard blaffen zodat vader of moeder eskimo terug kwamen

Dit is normaal gesproken heel moeilijk voor een hond, want
eigenlijk is het konijn een prooidier voor een hond. Dit heeft
wel enige tijd in beslag genomen maar nu zitten ze regelmatig
heel gezellig met zijn drieën los in een ruimte en geeft Luca
de twee konijnen regelmatig een gezellige lik over hun bol of
kontje! Luca is een heel vriendelijke sociale hond en ik hoop
dat we nog lang van haar gezelschap mogen genieten.
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Colofon

Fitness
Personal Training
Voedingsadvies
Bodypump
Body Balance
Body Step
RPM / Spinning
Attack
Grit

Sh’Bam
Hardlooptraining
Fit 55+
Body Shape
Aerobic/Dance Hilo
Body Combat
Step
Kombi
BBB

Bewonersorganisatie
Zeeheldenbuurt

Verkeer/Ruimtelijke
ordening

Jeanine Meiners, voorzitter

Peter Oterdoom

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Oike Vlaanderen

Oike Vlaanderen, penningmeester

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Kees Frenay, secretaris
Peizerweg 31

Jeanine Meiners

050 5424071
Klaas Schepers, lid
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3185639

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden

WERKGROEPEN

elke vrijdag vanaf 9.00 uur

Evenementen

PASTOOR@GRONINGEN.OKKN.NL

Ruurd Voorneveld

Facebook/ Nextdoor

Monique Overmeer

info@sportief90.nl l www.sportief90.nl l sportief90

Leefbaarheid

Sarah Willemsen
Rob Vellekoop
EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Victor Scheijde

Esther Walstra
Henriette Poelman
ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM

E-mail Nieuwsbrief

Beheer

WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Ronald Bats
Marian Sterenberg
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd

Overige nuttige
telefoonnummers
en e-mailadressen

Klarissa Nienhuys
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

• Fysiotherapie
• Sportblessures
• Rug- en nekklachten
• Oefentherapie bij o.a.
COPD, hartaandoeningen
en systeemziekten

Autodelen
Peter Oterdoom

• 2x per week inloopspreekuur
• Geen wachtlijsten,
snel een afspraak
• Ook ’s avonds geopend

AUTODELEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Gemeente Groningen: 14 050
Meldpunt Overlast en Zorg:
050 - 587 58 85
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Politie (geen spoed): 0900 - 8844
Buurtagent:
BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL

Bezoek ook onze nieuwe website
en onze Facebookpagina.
Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl
fysiotherapiesportief90
Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3070077

www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt
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Leonard Springerlaan 37
9727 KB Groningen
050 - 8200998

info@dalsheimmakelaars.nl
www.dalsheimmakelaars.nl

