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Geen paaseieren zoeken

75 jaar vrijheid

13 APRIL, 2E PAASDAG

Jaarvergadering uitgesteld

De jaarvergadering van onze buurtvereniging die gepland

Het is een vreemde tijd waarin deze twaalfde editie van ons

leest u er meer over. Hoewel minder gezellig, hopen we toch dat

buurtmagazine verschijnt. Aan de ene kant liggen allerlei sectoren

u weer mee doet. Wat in de huidige omstandigheden ook niet

De evenementencommissie had een leuk nieuw plan

niet doorgegaan. Zodra de situatie dat weer toelaat, prikken

van de samenleving bijna of geheel stil. Aan de andere kant

doorgaat zijn veel van de geplande vieringen en festiviteiten rond

voor oud en jong in onze buurt: paaseieren zoeken op

we een nieuwe datum. Houd u de website in de gaten? Op

zijn er mensen dag en nacht in touw om het corona-virus op

75 jaar bevrijding. Vandaar dat we er in deze AHOY wél aandacht

maandag 13 april, 2e paasdag. Door de corona-perikelen

de website vindt u alle vergaderstukken. Dat zijn de financiële

afstand te houden en de door het virus getroffen mensen zo goed

aan besteden. Met enkele foto’s van de gebeurtenissen in de

gaat dat helaas niet door. Om alvast voor volgend jaar in

overzichten, het verslag over het vorig jaar en de plannen

mogelijk te verzorgen en te behandelen. Voor wie er niet direct bij

Zeeheldenbuurt in april 1945 en een uitgebreid artikel over de

de stemming te komen, plaatsen we hier toch de vrolijke

voor 2020. Op de jaarvergadering kiezen de buurtbewoners

betrokken is valt er niet veel anders te doen dan de instructies en

joodse Zeehelden in oorlogstijd, waarvan velen de bevrijding niet

aankondiging die u anders in de bus had gekregen…

ook altijd het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit Jeanine

adviezen van de autoriteiten op te volgen. Dat doen we dus. Voor

meer hebben meegemaakt. In het artikel een oproep om deze

Meiners (voorzitter), Erik Bruining (penningmeester), Diteke

de buurtvereniging van de Zeeheldenbuurt betekende dat geen

buurtgenoten te herdenken. Doet u mee?

Pijlman (secretaris), Klaas Schepers, Marc Wiers en Kees

jaarvergadering. En ook geen gezellig samen paaseieren zoeken,

stond voor donderdag 18 maart is vanwege de corona-crisis

Frenay. Kees houdt er na acht jaar bestuurslidmaatschap mee

zoals het plan was. Ook onze traditionele voorjaarsschoonmaak

De redactie

op. De andere vijf gaan graag door. Alle buurtbewoners zijn

Lentekriebels gaat niet door zoals we gewend zijn. In overleg

AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

welkom op de jaarvergadering.

met de gemeente presenteren we een alternatief. Op pagina 4

We hopen dat over enkele weken het normale leven weer
op gang zal komen en dat we nog voor de zomer onze
vergadering kunnen houden. Of dat lukt moeten we uiteraard
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Lentekriebels 19 april:
alleen individueel of
met het eigen gezin

19

De jaarlijkse voorjaarsschoonmaak Lentekriebels staat
gepland op zaterdag 19 april. Door de coronacrisis
gaan alle groepsactiviteiten niet door. Omdat een
voorjaarsschoonmaak voor de buurt toch belangrijk is, doen

O
nnes
coiffures

Advertenties

Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

we het dit jaar anders.
We vragen u om zaterdag 19 april in uw eentje of samen met
uw gezinsleden zwerfafval op te ruimen. Er zijn grijpers en
afvalzakken beschikbaar. Die liggen vanaf 9.00 uur klaar op
het eendenplateau aan de vijver.

FOTO-PRIJSVRAAG

Om er toch ook nog een beetje een buurtgebeuren van
te maken, nodigen wij u uit allemaal een mooie actie-foto
van uzelf en/of uw gezinsleden te maken en deze naar ons
te mailen. Wij zetten die foto’s dan op de website. Voor
de leukste foto is er een prijs! Mail uw foto naar: ahoy@
zeeheldenbuurt.nl

GROENCONTAINER

Er is dit jaar helaas geen groencontainer.

Café Bolhuis

Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

HEG SNOEIEN

Zoals gebruikelijk organiseren we ook weer een heggensnoeiservice! Heeft uw heg een onderhoudsbeurt nodig? Laat het

GEOPEND:
WO, DO, VR: 12.00 - 21.00 UUR
MET EEN LEKKERE DAGHAP VOOR € 8,75
ZA: 12.00 - 21.00 UUR
ZO: 16.00 - 21.00 UUR
MA, DI: GESLOTEN

ons weten en de snoeiploeg komt bij u langs! Hoe uw heg
ervan kan opknappen leest en ziet u in het artikel op pagina
10. Omdat er geen groencontainer is, moet u het snoeiafval in
uw eigen groene container stoppen. Heeft u een snoeiklus?
Meld ‘m aan via lentekriebels@zeeheldenbuurt.nl. of bel:

LIKE ONS OP FACEBOOK

06 1250 4317

KINDERVREUGD

Met inachtneming van de voorgeschreven tussenruimtes willen
we wel aan de slag op het terrein van Kindervreugd . Er zijn
handschoenen, kleine schepjes, spades, een hooivork en
harken beschikbaar. Er is ongeveer 25 meter aan grasranden,
die afgestoken mogen worden. Afsteken met een spade en
losmaken met een hooivork of hark. Uiteraard is ook alle

Alle belangrijke sportwedstrijden
vertonen we op het grote scherm.

ruimte om onkruid uit te trekken! Als u wilt helpen, komt u dan
rond 9.00 uur langs?

4

Westerbadstraat 1 hoek Paterswoldseweg
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Buurt en gemeente

Overzicht meldingen 2019

Samen fietsen labelen

voor de Zeeheldenbuurt in 2019.

medewerkers van de wijkpost ook op eigen initiatief op

Hieronder een overzicht van de meldingen openbare ruimte

Categorie
Bomen

Bruggen, viaducten en water
Groen

Honden

Huisvuil en afval

Openbare afvalstromen
Parkeren
Riolering

Aanvullend op de meldingen door bewoners letten de

Aantal
14

9

27

4

182
114
21

5

Straatverlichting / verkeerslichten

55

Verkeer & Vervoer

27

Straatverlichting/verkeerslichten
Verkeersvoorzieningen
Wegen
Totaal

23
16
40

537

weesfietsen en fietswrakken in onze buurt. Dat wordt ook –
en actief – gedaan door buurtgenoot Ronald Bats, vanuit de
werkgroep Beheer van de buurtvereniging. Omdat Ronald
veel door onze buurt wandelt weet hij precies waar er fietsen
staan te verkommeren. Vorig jaar hebben buurtvereniging en
Stadsbeheer daarom afgesproken om het labelen samen te
doen. Drie keer per jaar loopt Ronald met een medewerker
van Stadsbeheer door onze buurt. Recent was dat op 9
maart. Ronald leidde Jannes van de wijkpost langs maar liefst
70 fietsen, die voorzien werden van een label. Over vier weken
haalt Jannes ze op. “Helaas hebben we niet alle fietswrakken
kunnen labelen,” vertelt Ronald. “De gemeente mag alleen
fietsen op de openbare weg labelen. In onze buurt staan er
ook nog veel fietswrakken in de voortuinen of op de paden
tussen trottoir en voordeur. Die labelt de gemeente niet. Als je
daar vanaf wilt, moet je dat zelf regelen. Je kunt fietswrakken
inleveren bij het afvalbrengstation aan de Atoomweg. Dat
is vanuit onze buurt wel te lopen. En anders kun je hiervoor
gratis een bakfiets lenen bij de Stadswerkplaats aan het

Foto’s: Emmaly Willemsen

A-kerkhof.” In de zomermaanden labelt de gemeente niet. KF

Stille krachten houden de
wijken schoon

voor het onderhoud van de wijken, voor zover dat niet de
verantwoordelijkheid van ons wijkbewoners zelf is natuurlijk.
“We komen zo snel mogelijk op meldingen af. Dat kan voor

De MilieuStewards van Groningen Schoon Dankzij Mij kijken

een losse stoeptegel zijn, of voor een kapotte lantaarnpaal.

terug op een ongekend topjaar 2019. Uniek zijn de 550 Stille

Maar ook andere meldingen pakken we aan, zoals

Krachten in de Wijk. Bewoners zonder taakstraf, die anoniem

fietswrakken of een verstopte straatkolk. Hoe duidelijker de

overal opruimen.

melding is omschreven, hoe sneller we kunnen helpen. Laatst
zochten we na een telefoontje van een bewoner in Corpus

De Stille Krachten kregen van de MilieuStewards een

den Hoorn met twee man een hele tijd naar een omgevallen

afvalgrijper, afvalring, afvalzakken, schepnet en/of

boom. Mijn collega’s konden die boom gewoon niet vinden.

sneeuwschuiver. Ruim 25.000 mensen waren op enigerlei

Gelukkig belde die man een paar uur later opnieuw. Bleek zijn

wijze betrokken bij milieueducatie (130 lessen bij 3.000

straatje ook nog een stuk door te lopen, waar je dat gewoon

basisschoolleerlingen), zwerfafvalopruimacties (200

niet kunt zien.” Datzelfde geldt voor weesfietsen. Alleen straat

acties met 6.500 mensen), LenteKriebels (160 actieteams

en huisnummer doorgeven is dan soms niet genoeg. “Een

met 6.000 mensen), Milieustraten en Straatacties (30

foto kan echt het verschil maken,” zegt Theo. “Wij kunnen dan

acties met ongeveer 5.000 bewoners), diversen (Ewaste,

gericht zoeken en de melding snel oplossen, dar levert weer

beurzen, rondleidingen, zwerfafvalteams, theater, kunst en

een betere service op voor alle wijkbewoners.” Ook meldingen

internationale samenwerking met 5.000 mensen). Groningen

over zorg en overlast kun je doorgeven aan de gemeente. Dat

is daarmee absolute koploper in ons land. RB

gaat dan weer via Meldpunt Overlast (050 587 58 85). Vanuit

Overlast, zwerffiets of
andere melding?

de Zeeheldenbuurt is een werkgroep overigens bezig om
samen met de gemeente te kijken naar een meer zichtbare en
consequente zorg voor de leefbaarheid in onze wijk, met een
echte wijksteward. Meer daarover in de volgende Ahoy. MW

Meldingen over schade en overlast uit de Zeeheldenbuurt
komen terecht bij wijkpost Zuid. Theo Raatjes is teamleider
van de mannen en vrouwen van de wijkpost. Zij zorgen
6
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Advertenties

Buurt en gemeente

Iets kapot, gevaar of overlast?
• Iets kapot op straat, zoals een lantaarnpaal of losse
stoeptegel

Afvalwijzer

Jaarlijks maakt de gemeente voor elke wijk een afvalwijzer
met een overzicht van de dagen waarop de verschillende
afvalsoorten worden opgehaald en/of kunnen worden

• Overlast die lastig zelf is aan te pakken

ingeleverd. De afvalwijzer kunt u downloaden via

• Omgevallen bomen

https://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer. RB

• Gevaarlijke situaties
• Een storing in de riolering
• Weesfietsen (ongebruikte fietsen) of fietswrakken
• Kapotte of gevaarlijke speeltoestellen
• Missende of vernielde verkeersborden

Westerwal

Na lang wachten begint binnenkort de verkoop van de
woningen in het plan Westerwal, het oude Enceha-terrein. De
bouw had vertraging opgelopen door een bezwaarprocedure

Doe een melding bij de
gemeente!

op het bouwplan.
Burgemeester en wethouders hebben een nieuw zogenaamd
uitwerkingsplan vastgesteld op 23 april 2019. Tegen het besluit
is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het beroep had

Maak een foto. Vermeld de exacte locatie.

voornamelijk betrekking op de aan te houden afstand tussen

En whatsapp de gemeente via 06 12 82 39 73.

de geprojecteerde woonbebouwing en het bedrijfspand aan

Een melding kun je ook doorgeven via

Admiraal de Ruyterlaan 5a. De Raad van State heeft het

• De app Slim Melden (via Google Play of App Store)

beroep gegrond verklaard, Naar aanleiding van de uitspraak

• Telefoonnummer 14050

is een nieuw inrichtingsplan vastgesteld door burgemeester

• Meldpunt Overlast/Zorg, telefoonnummer 050 587 58 85

en wethouders op 10 december 2019. Zodra het aangepaste

• De website van de gemeente: gemeente.groningen.nl/

uitwerkingsplan onherroepelijk is gaat de verkoop officieel

meldingen-en-klachten

& stomerij
e
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a
p
re
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K

van start. Naast de 171 huurappartementen worden ook 20
koopwoningen gebouwd (2 minder). RB

Ervaren viooldocente, violiste in het Noord
Nederlands Orkest, geeft thuis les aan jonge
kinderen in de Zeeheldenbuurt, Groningen.
Kinderen welkom vanaf 4 jaar!

www.liannevandenberg.com
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Leonard Springerlaan
37
Paterwoldseweg
552
9728
BEGroningen
Groningen
9727 KB
050
8200998
050 -- 8200998

info@dalsheimmakelaars.nl
www.dalsheimmakelaars.nl

Groen en duurzaam

Een opknapbeurt voor uw heg
Door Klarissa Nienhuys

De grote groensnoeidag, bijgenaamd Lentekriebels, is dit jaar voor de Zeeheldenbuurt gepland op zaterdag 18
april: een week na Pasen. Misschien zit met zijn allen gezellig koffiedrinken in een vol café er dan nog niet in, maar
na een kop koffie thuis op anderhalve meter afstand van de buren de tuin snoeien en niet dringen bij de container
lijkt toch zeer uitvoerbaar. Zoals alle jaren biedt de buurtvereniging ook dit jaar weer de heggensnoeiservice!
Heel goed, want daar knapt uw heg en de buurt van op!
Onze wijk is aangelegd naar een plan van de beroemde archi-

verjongingskuur. Wees moedig: knip alles tot op kniehoogte

tect Berlage. Daar hebben we het patroon van alle heggen in

af en snoei ook voor en achter flink terug. De heg ziet er een

de voortuinen aan te danken. Die heggen bestaan meestal uit

half jaar “niet uit”, maar een jaar later is de heg alweer groen

ligusterstruiken, die zich geweldig goed laten snoeien. Als uw

en daarna is het een kwestie van bijhouden om een mooie

heg flodderig en half doorzichtig is, overweeg dan een serieuze

compacte heg te houden.
Van Wassenaarstraat: deze heg werd aan alle kanten gehalveerd en dezelfde heg nu.

Column Coen Peppelenbos
Ome Cor

in quarantainetijden, zijn er nog maar een paar huizen

Sinds het voorjaar is er een steeds groter wordende groep

op loopafstand. Er zijn wel vrienden en kennissen die in

Vorige week is ome Cor overleden. Hij was geboren in

tijden van nood iets voor je willen doen, maar die wonen

Loppersum, maar ik kende hem omdat hij samen met tante

verder weg. De meeste mensen deugen echter, ook je

Ans onze schuintegenoverburen vormde tijdens mijn jeugd

buren. Ook je schuinonderburen met wie je tot drie jaar

in Raalte. Ome Cor en tante Ans waren geen echte familie;

terug nooit sprak totdat je een pakket van anderhalve

vrienden van je ouders werden automatisch oom en tante.

meter bij ze moest ophalen omdat je net even weg was

Ook weer niet allemaal – het onderscheid is me nooit

om boodschappen te doen. Het pak was vederlicht. ‘We

helemaal duidelijk geworden. In Raalte deden we meer

zijn heel benieuwd wat erin zit,’ zei de buurvrouw, haar

aan kennissen dan aan vrienden, al had het woord ‘kennis’

kinderen keken nieuwsgierig om de hoek van de deur. ‘Ben

niet die afstandelijkheid die ik er vandaag aan geef. Ome

je jarig?’ ‘Nee,’ moest ik toegeven, ‘ik ben ziek.’ Toen ik

Cor is dood. Bij leven was hij vrachtwagenchauffeur met

ze even later een foto van de reuzeballon stuurde die uit

vleestransport tot aan Parijs. Hij pakte met gemak een heel

het pak kwam, reageerde de buurman prompt: ‘We zijn

varken van de haak, gooide die over zijn schouder en liep

hier met ons vieren en we zijn heel goed in boodschappen

er zo een slagerij mee in. Als je jong bent, boezemt zoiets

doen.’ Gelukkig had ik genoeg vrienden die zich om mij

ontzag in, vooral omdat je zelf nooit verder was geweest

bekommerden, maar het was toch fijn te weten dat er

dan Duitsland en je nooit meer dan een gehaktbal hebt

mensen zo dichtbij waren die wilden helpen als het nodig

opgetild. De laatste maanden zat ome Cor in verpleeghuis

was. Vanmiddag kwam ik thuis van het hamsteren en vond

De Hartkamp in Raalte. Dat eet oude mensen op die de

ik een kaartje van Maartje ter Veen en haar gezin. Alle

wereld niet meer herkennen. Op de dag dat ik dit schrijf,

buren hadden een kaartje in de bus gekregen. Wie hulp

is bekend geworden dat mensen in verpleeghuizen geen

nodig had of iets anders wilde, kon een beroep op haar

bezoek meer mogen ontvangen. Gelukkig is die maatregel

doen. Fijn om te weten. Er is altijd een ome Cor of een

tante Ans bespaard gebleven. In mijn jeugd kon ik zo naar

tante Ans in de buurt.

MUSSEN

Hoek Peizerweg/Van Wassenaerstraat: de zeer sterk gesnoeide heg na 1 jaar en dezelfde heg nu.

vijf, zes huizen in de buurt lopen om hulp te vragen. Nu,
Van Brakelplein zuidoost: de heg groeide anderhalve tegel over de stoep en ziet er nu strak uit.
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Groen en duurzaam

Samen bezig zijn met energie.
Verbindend en voordelig!
EEN BIJDRAGE VAN ENERGIECOÖPERATIE GRUNNEGER POWER

DOET U MEE?

Een wijkenergieplan voor
de Zeeheldenbuurt
Door Peter Oterdoom

Zorgen voor een mooiere wijk, vereniging, straat, vriendengroep of organisatie; samen bereik je meer dan alleen!
Verspreid door heel Groningen nemen GP-ers het heft in eigen handen.

Na de eerdere oproepen zijn er nu vijf mensen die mee willen helpen aan de energiewerkgroep die zich gaat bezig

Samen realiseren zij zonnedaken, inkoopacties, infoavonden, wijkenergieplannen en heel veel meer te gekke

houden met een wijkenergieplan voor de Zeeheldenbuurt. Niet alle vijf de werkgroepleden zijn vol beschikbaar. Dus

initiatieven. En wat blijkt? Samen bezig zijn met energie verbindt! En zorgt voor financieel voordeel. GP zorgt

nogmaals de oproep aan mensen die zich willen bezighouden met de energietransitie van de buurt. Meld je aan!

ervoor dat mensen met duurzame wensen de professionele ondersteuning krijgen die nodig is. Dat doen we met
De gemeente heeft nu drie wijken als pilotwijk. Daarvan lijkt

een vooroorlogse wijk- heeft een maandelijks inloopspreekuur.

de Noorderplantsoenbuurt het meest op onze wijk en daar

Als onze werkgroep voldoende omvang krijgt zien we daar ook

ZEEHELDENBUURT

hebben we dus een mooi voorbeeld aan. Die wijk heeft al een

kansen voor. En natuurlijk geldt nu al: isoleren is altijd goed. En

Iedere zomer een buurtfeest, veel groen en een buurt waar-

Wijkenergieplan waarin staat hoe ze de energietransitie gaan

er is subsidie voor te krijgen, dus kom in actie met je dak, je

hun buurtbewoners zoveel mogelijk om te verduurzamen, en

in de school een prominente plek heeft; everybody loves de

aanpakken. Onze werkgroep wil zich ook gaan bezighouden

gevel, je glas en je vloer boven de kruipruimte. Meld je aan bij

initiëren meerdere workshops en wijkbrede informatie-avon-

Zeeheldenbuurt! Jaren ‘30 woningen en monumentale panden

met het maken van zo’n plan. Maar ook praktische zaken zijn

d.p.oterdoom@hccnet.nl

den. Samen met Grunneger Power organiseert de buurt

wisselen af met nieuwbouw, de bebouwing is bijna net zo

misschien al te realiseren. Bijvoorbeeld de Oosterpoortwijk -ook

jaarlijks een warmtebeeldcameraworkshop. In de Zuid-Gro-

divers als de bewoners. Veel stadjers en studenten ontmoe-

ningse wijk “De Wijert” staan veel stapelwoningen, waardoor

ten elkaar hier dan ook. Het is dan ook niet vreemd dat een

je al snel te maken krijgt met een Vereniging van Eigenaren of

van Gronings’ eerste grote duurzame projecten geïnitieerd en

woningbouwvereniging. Hoe werkt verduurzamen dan? En,

uitgevoerd is in deze wijk! In de Zeeheldenbuurt vind je een 570

hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat bewoners van De Wijert

panelen grote postcoderoos op het dak van het Alfa-college.

meebeslissen en profiteren in deze verduurzamingsslag? Ook

Hun nieuwe vleugel is helemaal volgelegd met zonnepanelen.

in de Rivierenbuurt zijn de meeste woningen onderdeel van

Al deze zonnepanelen zijn in handen van 47 wijkbewoners. De

een kleine Vereniging van Eigenaren. Hoe werkt verduurzamen

opwek krijgen zij verrekend op hun energierekening. Zo krijgen

dan? En, de wijk is met het veranderende stationsgebied ook
in beweging! Hoe kan hierop worden geanticipeerd? In de Kor-

maatwerk, en daarin helpen leden elkaar.
In de Oosterpoortwijk zetten buurtbewoners zich in om deze
mooie wijk te verduurzamen. Buurtgenoten enthousiasmeren

Wat kunnen Zeehelden
zelf doen om de aarde
minder te belasten?

Stad in het Westpark een leuk voorbeeld. Daar kan je vlakbij zelf
aan de slag in een zelfoogsttuin als je een abonnement neemt.
De tuinder geeft aan wat oogstrijp is. Een ander voorbeeld is
‘De Stadsakker’. De naam zegt het al, in de stad aan de Oude
Kijk in ‘t Jatstraat 38 is de winkel en hier worden producten van
de akker in Hoogkerk verkocht, alles biologisch. Hoe lokaal wil

De stikstofproblematiek die in de actualiteit hoog opspeelt laat

je het hebben? Behalve groenten zijn er ook kippenproducten

deze groene helden-van-het-eerste-uur hyperlokale, groene

zien dat er wat moet gebeuren.

van eigen tuin. En buiten dat kan je er alles krijgen voor je eigen

stroom uit hun stopcontact.

Consumenten kunnen ook veel doen bij het kiezen van hun

moestuin en leuke cadeautjes vinden voor liefhebbers die in

rewegwijk is een groep enthousiaste wijkbewoners actief. Eind

voeding. Kies voor lokaal voedsel, adviseert buurtgenoot Peter

eigen tuin aan de gang willen.

2019 was er een eerste, zeer goed bezochte wijkbijeenkomst.

Oterdoom. Want alle beetjes helpen.

Inmiddels gaat de “junior energiecoach” in de Korrewegwijk

Het helpt enorm als we zoveel mogelijk lokaal voedsel gebrui-

van start, om gezinnen te enthousiasmeren en helpen met

ken. En helemaal als dat biologisch voedsel is, want dat is nu al

besparen van energie. Ook worden er warmtecamera-work-

kringlooplandbouw en stoot geen stikstof uit. Voor Groningers

shops georganiseerd. We zien ook dat de werkgroep groeit,

zijn er vele kansen om lokale en biologische producten te vinden:

al drie nieuwe leden hebben zich aangemeld na de wijkbijeen-

De Ommelandermarkt, die elke tweede en vierde zaterdag

komst! De Noorderplantsoenbuurt is al jaren een echt actieve

wordt gehouden aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat 28 is helemaal

buurt, die met recht de naam ‘Groenste Buurt’ draagt. Er is een

regionaal. Sommige standhouders bieden ook biologische

buurtcoöperatie aan de slag gegaan om energiebesparing en

producten. Ook op de gewone markt maak je vaak een goe-

energieopwekking van de grond te krijgen. Samen met buurt-

de keuze, hoewel lang niet alle producten regionaal zijn. Vaak

genoten inkopen en installeren van zonnepanelen, aanleggen

zijn producten biologisch zoals van Broodnodig, Auke’s kaas,

van groene daken, boomspiegel- en geveltuintjes. Ook zijn er

De Eemstuin en de Biologische Groentehandel. In de stad zijn

regelmatig duurzame-huizen-routes en informatiemiddagen

diverse ecologische supermarkten die vaak regionale producten

over duurzame toepassingen.

verkopen. Heel leuke oplossingen zijn ook de groenteabonne-

Merlijn Albering van de Stadsakker bij de kippen

menten en zelfoogsttuinen. Van deze laatste is de Tuin in de
12
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In de buurt

Zo gaat het verder met
De Zwarte Doos
Door Marc Wiers

Coop Lubbers vernieuwd
NOG MEER KEUS

Na een razendsnelle verbouwing ging onze vertrouwde
buurtsuper vorige maand weer open. Met nog meer ruimte
en nog meer keus. Inmiddels is ook de directe omgeving – na
de ingebruikneming van de tunnel onder het spoor – opnieuw
ingericht en ziet alles er weer netjes uit.!
Foto’s: Frans Kok.

Blik op de Zwarte Doos vanuit de Witte de Withstraat. Hier zie je de nieuwe appartementen die op de plek komen van het parkeerdek.
(foto/copyright Team4-architecten)
In de vorige Ahoy berichtten wij over de ombouw van De Zwarte Doos tot complex van appartementen, studio’s
en commerciële ruimtes. Inmiddels zijn we vier maanden verder. Leon Teunissen, verantwoordelijk voor de
wijkactivatie rond dit soort projecten, praat ons bij over de stand van zaken.
“Komende zomer moet de verbouw echt beginnen, maar er

kosten. Dat zijn ze nu aan het doen. Op basis van hun voorstel

gebeurt al wel het een en ander in het pand. Zo is de asbest

maken wij dan weer een keuze. Als de verbouw daarna

de afgelopen maanden verwijderd en is een sloopbedrijf op dit

begint, duurt die in totaal ongeveer 14 maanden. Je kunt wel

moment bezig veel onbruikbaar materiaal weg te halen. Als dit

uitrekenen dat als we pas na de bouwvak kunnen beginnen in

strippen is gebeurd, kan de aannemer einde zomer hopelijk

augustus, het gebouw in de herfst van 2021 wordt opgeleverd.”

beginnen met de verbouw. Maar dat ligt echt aan de definitieve
vergunningsaanvraag en het kiezen van een aannemer. Als dit
wat langer duurt, tillen we de start van de herbouw over de
zomer heen.”

INFO-AVOND

Benieuwd naar het gebouw en de verbouwing? Zodra
bekend is wie de aannemer is, organiseert Xior een nieuwe
informatieavond. Daar wordt u ook bijgepraat over eventuele

EIND 2021

overlast en te verwachten acties. Direct omwonenden

Er is dus nog geen aannemer gekozen door de eigenaar? “Nee,

worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Wij van de

nog niet. Xior is een beursgenoteerd bedrijf dus we moeten

bewonersorganisatie zullen hier vanzelfsprekend ook bij

aannemers selecteren via een aanbestedingsprocedure. Zo’n

aanwezig zijn. We houden u op de hoogte, hier in de Ahoy en

project is erg ingewikkeld dus die aannemers moeten echt

natuurlijk via onze website www.zeeheldenbuurt.nl

hele zorgvuldige berekeningen en inschattingen maken van de
14
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In de buurt

Betalen per zak? Wat betekent dat
voor de Zeeheldenbuurt?

GEKKE HENKIE

dezelfde regels gelden in de hele gemeente. Voor de laatste

De bezwaren van Stadspartij en SP lijken in de Zeeheldenbuurt

gemeenteraadsverkiezingen lieten diverse partijen nog weten

met al die bovenwoningen wel hout te snijden. Daar komt nog

dat grof vuil weer gratis zou moeten worden opgehaald. Gaat

eens bij dat er in onze wijk heel veel studenten wonen, waar het

dat nog gebeuren? Banken, tafels en stoelen, die bij de weg

huishouden nu eenmaal niet altijd even goed is georganiseerd.

worden gezet trekken ander afval aan. Staat er wat aan de

In onze buurt zien we ook vaak dat er afval naast de container

weg, dan is het makkelijk om er een zak naast te zetten.

wordt geplaatst. Door studenten die het pasje even niet konden

Door Ronald Bats en Kees Frenay

vinden? Wie zal het zeggen. In de meeste gevallen gooit de

RAAD BESLUIT IN MEI

Wat de gemeenteraad gaat besluiten is nog niet duidelijk. De

De Groningse gemeenteraad neemt in mei waarschijnlijk een beslissing over het al dan niet invoeren van ‘diftar’

volgende persoon die bij de container komt die zak er dan

(gediffertieertd tarief) voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. In 2017 werd de invoering van diftar met één

maar in. Met een beetje tegenzin, dat wel uiteraard, maar

PvdA is over diftar nog niet veel enthousiaster dan in 2017 en

stem verschil verworpen; nu staat het opnieuw op de aganda omdat momenteel de voormalige gemeente Haren

dat toch liever dan die zak te laten staan en de inhoud ervan

bewaart zijn slotoordeel tot mei. Voor de PvdA is belangrijk

wel diftar heeft en Groningen en Ten Boer niet. Het is wettelijk verplicht om in de hele gemeente één systeem te

de volgende dag verspreid over de stoep aan te treffen. Zo

dat het systeem niet tot illegale afvaldump leidt en praktisch

hebben. Welk systeem gaat het worden?

houden we samen onze buurt netjes. Maar hoe zal dat gaan

uitvoerbaar is. PVV, 100% Groningen en SP zijn faliekant

als je straks voor je brave burgermanschap ook nog eens een

tegen diftar. Dat betekent echter niet dat diftar strandt want

Het college wil graag in hele gemeente overstappen op diftar.

te weinig voorzieningen om afval te scheiden en in een klein

rekening krijgt van de gemeente? Wie is graag Gekke Henkie?

met de steun van de uitgesproken voorstanders VVD en de

Daarbij betaal je een lager vast bedrag en verder per gewicht of

keukentje zet je niet zomaar vier bakken. Bovendien, gedrag

Overigens, een groot deel van het restafval is plastic. Dat blijft

Partij voor de Dieren hebben coalitiepartners GroenLinks,

per keer dat je afval inlevert. In het huidige systeem is de vaste

sturen via de portemonnee is niet bepaald een methode die

zo, want in de Groningse plannen wordt plastic niet apart

D66 en ChristenUnie toch een raadsmeerderheid. De SP

bijdrage hoger en zijn er verder geen kosten als je een zak in

ons aanspreekt. Wie geld genoeg heeft kan lekker zijn gang

ingezameld. Dit maakt de maximale opbrengst van scheiden in

wijst erop dat slechts 15% van de deelnemers aan het

de container gooit. De afvalstoffenheffing in een gemeente met

gaan, maar wie op de centen moet letten zal zijn gedrag moeten

de keuken uiteraard een stuk minder.

stadjerspanel voorstander is van diftar en pleit daarom voor

diftar is volgens De Volkskrant gemiddeld ruim zestig euro lager

aanpassen. Dat is niet solidair. Milieubewust leven wordt op

dan zonder diftar. De gedachte achter diftar is dat je mensen

deze manier vooral een dwingende opgave voor mensen

via de portemonnee stimuleert minder afval in de container te

met lagere inkomens. Afval is een collectief probleem dat we

gooien en meer afval thuis al te scheiden. Dat zou dan beter

een referendum. Als u zich ook zorgen maakt over de gevolgen

GROF VUIL

van de diftar-plannen voor onze buurt, kan het geen kwaad de

Vooral grof vuil is een aandachtspunt. Momenteel wordt dat

gemeenteraadsleden daar nog eens op te wijzen. Dan kan heel

samen moeten oplossen. Natuurlijk moeten we zorgen voor

in Groningen niet gratis opgehaald. Wel kan je vier keer per

eenvoudig met een mailbericht aan raad@groningen.nl. U kunt

zijn voor het milieu. Tegenstanders van diftar wijzen erop dat

mogelijkheden voor mensen om hun afval te scheiden. Maar we

jaar gratis naar het afvalbrengpunt. In de oude gemeente

uiteraard ook raadsleden persoonlijk benaderen. Mailadressen

het in kleinere (boven)woningen, zoals er veel in Groningen

moeten vooral investeren in nog betere nascheiding van afval.

Haren kost het wegbrengen van grof vuil ook geld. Ook

vindt u op de website van de gemeente.

staan, een heel gedoe is om in je eigen keukentje al die soorten

Daar zijn heel goede machines voor. En we moeten als politiek

op het gebied van grof vuil moeten vanaf 1 januari 2021

afval alvast te scheiden. In de praktijk zijn het dan ook vooral

zorgen voor minder verpakkingen. De verpakking van een

ook plattelandsgemeenten waar voor diftar is gekozen. Grote

product is een keuze van producent en winkelier. Daar ligt dus

steden doen het meestal niet. Een uitzondering daarop vormt

ook de oplossing van het probleem. Niet bij de consument.”

Enschede. Daar is sinds 2017 een diftarsysteem ingevoerd.

MEER OVERLAST

ZELF SCHEIDEN OF MACHINAAL

In de kritische opmerkingen bij afval scheiden in het eigen

RTV Noord berichtte onlangs over de ervaringen in Enschede

keukentje staat de SP niet alleen. Wetenschappers en technici

dat in zekere zin vergelijkbaar is met Groningen. Beide

wijzen erop dat machinaal nascheiden betere resultaten geeft

gemeenten hebben een universiteit en bestaan voor het

dan waneer mensen het zelf doen. Mensen zijn niet altijd even

overgrote deel uit een stad. “Vooral in minder rijke wijken is er

oplettend en bovendien kan het ook voordelig zijn om het niet

meer overlast door diftar”, zegt RTV Oost-journalist Gerben

te nauw te nemen. Een pizzadoos of een melkpak hoort bij het

Oost. De reden dat diftar in minder rijke wijken tot overlast leidt

restafval en niet bij het oud papier. Maar wat doe je als je oud

laat zich raden. Door afval te dumpen bespaar je kosten. Het is

papier gratis kunt inleveren en voor restafval moet betalen?

precies de reden waarom de lokale partij 100% Groningen fel

Diftar werkt dus alleen goed als iedereen zich netjes aan

tegenstander is van diftar. ‘Als je moet kiezen tussen het kopen

de regels houdt. Dat moet dan natuurlijk ook gecontroleerd

van een brood en het inleveren van je vuilniszak is de keuze snel

worden. Dat kost geld. Wat ook ook geld kost zijn de weeg-

gemaakt’, zegt fractievoorzitter Marjet Woldhuis. Een andere

voorzieningen aan de ondergrondse containers en de

tegenstander in de Groningse gemeenteraad is SP-raadslid

administratie die daar uit voortvloeit. Meer afvaldumping, meer

Daan Brandenburg: “Betalen per kilo klinkt misschien eerlijk,

controle en meer bureaucratie dus. De invoering van diftar in

maar is voor veel mensen niet zo simpel. In veel wijken zijn nog

Groningen kost naar verwachting 1,7 miljoen euro.
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Dit willen we niet! (foto Emmaly Willemsen)
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Buur en cultuur

Een bijzonder muzikaal duo aan
de Van Speykstraat
Door Petra Vos

mee leren omgaan. Lianne geeft aan dat de optimale leeftijd

eerste strijkstok stamt uit 1700 en de strijkstokken worden

om te beginnen met vioolles tussen de 4 en 7 jaar is. Kinderen

nog net zo gemaakt als toen. Florian maakt strijkstokken voor

dienen zich wel te realiseren dat ze iedere dag moeten oefenen.

de viool, altviool en de cello. Een ambachtelijk gemaakte stok

Dat gaat niet om uren maar wel iedere dag iets oefenen. Dat

kost € 2500,-. Florian heeft zijn atelier aan huis. Hij werkt aan

is haar enige voorwaarde als je les bij haar wilt: de bereidheid

een mooi houten bureau. Hij heeft maar weinig ruimte nodig,

om dagelijks te oefenen. Je hoeft niet bijzonder muzikaal te zijn.

vertelt hij. Florian maakt nieuwe strijkstokken en hij repareert,

De Suzukimethode gelooft erin dat ieder kind viool kan leren

restaureert en onderhoudt ze. Hij heeft werk genoeg, hij hoeft

spelen. De kinderen krijgen één keer in de week individueel les

geen reclame te maken. Vanuit het orkest, via mond-tot-

en eens in de twee, drie weken is er een groepsles. Twee keer

mond-reclame. Er zijn maar vijf stokkenmakers in Nederland.

per jaar verzorgen de kinderen een concert: de zogenaamde

Ook Florian gaat ieder jaar naar een cursus in Amerika waar

voorspeelavonden. Dat vindt plaats in een mooi huis van een

topvioolbouwers en stokkenmakers kennis uitwisselen. Heel

bevriend echtpaar dat er bijzonder veel plezier aan beleeft deze

inspirerend om vakbroeders te treffen.

muzikale avonden te faciliteren.
Als we bijna aan het eind van ons gesprek zijn, krijgt Lianne

FLORIAN EN ZIJN STRIJKSTOKKEN

een appje binnen. Het geplande concert in Meppel gaat

Florian (51 jaar) komt uit München. Hij is al 22 jaar verbonden

waarschijnlijk niet door. Corona! Zonder uiteraard weer handen

aan het NNO als altviolist. Hij woont nu 4,5 jaar in de

te schudden zeg ik dit sympathieke bevlogen stel weer gedag.

Zeeheldenbuurt. Florian en Lianne hebben elkaar leren kennen
in het orkest. Ze vonden het destijds wel spannend om een

Foto’s: Benaissa El Yamani

relatie met elkaar aan te gaan! “Een nieuwe relatie is makkelijker
In een gezellige, lichte ruime hoekbovenwoning aan de Van Speykstraat wonen Lianne van den Berg en Florian

gevonden dan een baan als violist in een orkest,” grapt Lianne.

Schneidt. Ze zijn sinds 4,5 jaar een stel. Voor beiden is muziek en in het bijzonder de viool en altviool hun

Ze delen veel. Ze oefenen dezelfde stukken, hebben dezelfde

gezamenlijke passie. Beiden zijn muzikale virtuozen maar daarnaast hebben ze allebei ook nog een eigen

collega’s. Ze zitten met elkaar in de bus naar de concerten.

onderneming. Lianne geeft vioolles aan kinderen en Florian maakt strijkstokken.

Lianne geeft aan zich niet goed te kunnen voorstellen om een
partner te hebben die niet in de muziek zit. Net als Lianne praat

Lianne laat me binnen, we schudden uit voorzorg geen handen

als ze een jong kind kan leren om zelfstandig een muziekstuk

Florian heel bevlogen over zijn vak en heeft hij ook nog iets

vanwege het coronavirus. Uiteraard hebben we het daar

te leren spelen. Ze geniet ervan om te zien hoe trots een kind

naast zijn baan als violist. Een bedrijf in strijkstokken. Florian

even over, het is immers het gesprek van de dag. Lianne (39

is als ze dit onder de knie krijgen. Dat ze iets kunnen wat hun

maakt al 17 jaar zelf strijkstokken. Dit is een bijzonder zeldzaam

jaar) groeide op in Hoogezand. Ze volgde in Groningen het

ouders hen niet nadoen! Lianne neemt dit vak heel serieus.

beroep. Hier is geen opleiding voor. Florian wilde vóór zijn

conservatorium en voor haar master ging ze naar Amsterdam.

Ze volgt jaarlijks een opleiding in Amerika. De Suzukimethode.

studie muziek aanvankelijk graag vioolbouwer worden. Dit is

Na het afronden van haar opleiding is ze een jaar lang in Chili

Dit is een spraakmakende en succesvolle methode om viool

echter een dichtgetimmerde wereld die van vader op zoon

violiste geweest in het Philharmonisch orkest van Santiago de

te leren spelen. De methode is gebaseerd op hoe kinderen

overgaat en dit was voor Florian daarom niet haalbaar.. Florian

Chile. Daarna is ze een tijd lang freelancer geweest. Het was

een taal leren en past dat toe in het aanleren van een

had ook interesse en ambitie voor het vak van stokkenmaker

altijd haar droom om een vaste plek in een orkest te krijgen.

muziekinstrument. Lianne haar lessen zijn gebaseerd op deze

en wilde graag zijn eigen strijkstok maken.

Die plekken zijn behoorlijk schaars omdat het aanbod van

methode. Dit houdt in dat de ouders volledig betrokken worden

goede violisten groter is dan de vraag. Tien jaar geleden is het

bij de lessen. Ze zitten erbij en kunnen ook thuis begeleiden bij

haar gelukt een vaste plek te bemachtigen in het NNO, het

het oefenen.

80 UUR WERK

Nadat hij in Groningen zijn baan als orkestmusicus kreeg,

Nieuwe leerlingen welkom

kwam hij in contact met een musicus uit Hilversum die

Lianne heeft op het moment ruimte voor nieuwe leerlingen

SUZUKI-METHODE

tevens stokkenmaker was. Van hem heeft hij op de manier

en zou deze graag verwelkomen! Leerlingen hoeven geen

Op de bovenste verdieping van haar huis heeft Lianne een

van meester-gezel zou je kunnen zeggen, het vak van

eigen viool te hebben, deze kan gehuurd worden. De lessen

geweldige lichte ruime muziekstudio waar ze haar lessen

stokkenmaker geleerd, uit de praktijk. Er zitten 80 werkuren in

zijn een half uur en kosten € 18,50. Lianne geeft een gratis

geeft. Ze geeft op maandag en woensdag les na schooltijd.

om een stok te maken. De stok wordt gemaakt van Braziliaans

proefles zodat je vrijblijvend kan komen proberen of het iets

VIOOLLES VOOR KINDEREN AAN HUIS

Haar lessen met jonge kinderen beginnen speels met veel

hardhout, ebbenhout, parelmoer, zilver en paardenhaar. Het

voor je is. Op haar website kun je je aanmelden en meer

Sinds ze bij het NNO werkt, woont Lianne in de

luisterspelletjes en zingen. Ook heeft ze een namaakviooltje

paardenhaar komt van paarden uit koude landen zoals Siberië,

informatie vinden:

Zeeheldenbuurt. Ze vertelt dat het echt een passie van haar is

waar kinderen leren wennen aan het hanteren van de viool. Een

Mongolië en Canada. Dat haar blijkt sterker te zijn. De stokken

liannevandenberg.nl. Meer info over de stokkenmaker vind

om kinderen les te geven. Het bezorgt haar enorme voldoening

viool is immers een kostbaar stuk en daar moeten kinderen

die Florian maakt zijn puur ambachtelijk, 100% handwerk. De

je op: stokkenmaker.nl

Noord Nederlands Orkest als violiste. Haar huidige functie is nu
plaatsvervangend aanvoerder tweede violen. Het NNO verzorgt
concerten in de drie noordelijke provincies en twaalf keer per
jaar ook een concert in het Concertgebouw te Amsterdam.
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Verborgen bedrijven

All Translations Company

STOFZUIGERS EN KOFFIEZETTERS

het er wel steeds saaier te vinden. Vandaar. We hebben het hier

All Translations dankt zijn bestaan aan het vertrek van de tot

geweldig naar de zin. We hebben hier met de buurtgenoten

2001 in Groningen gevestigde Philips Domestic Appliances

al meer meegemaakt dan al die jaren in Haren. Veel feesten

PRAKTISCHE EN NOODZAKELIJKE VERTALINGEN VOOR DE HELE WERELD

Devision, de divisie van de koffiezetters, stofzuigers,

en partijen. En een leuke filmclub, voortgekomen uit de

citruspersen en andere huishoudelijke apparatuur waar Rob

evenementencommissie. Deze buurt is helemaal naar onze zin.”

verantwoordelijk was voor de gebruiksaanwijzingen. Toen

Door Kees Frenay

Philips besloot de Groningse activiteiten naar Amersfoort te

التواصل مع أشخاص
يعانون من نفس الظروف

االتصال بالجاني أو
ُ
المتسبب في الحادث

verplaatsen besloten Rob en Freka niet mee te verhuizen.
“We woonden met jonge kinderen in Haren. Daar wilden we

يمكن
أن يقدم االتصال بالجان
المتهم بارتكاب الجريمة أو/المتسبب في حادث السير ي
ُ
أجوبة
أن
 وهذا يمكن.على أسئلتك
يساعدك على معالجة ما
تُ شرف.حدث ومواجهته
مؤسسة
Herstelbemiddeling
 على تنظيمPerspectief
 يمكنك.مثل هذا االتصال
قراءة المزيد من المعلومات
حول هذا األمر على
موقعهم
ا
.إللكتروني
يمكننا
ً
أيضا أن
نمدك بالمعلومات
ُ حول االحتماالت
المتاحة لك
ونساعدك
على
.التسجيل

نساعدك
غدا
ً اليوم و

blijven. Daarom zijn we toen voor onszelf begonnen. Met Philips
hebben we goede afspraken kunnen maken. We hebben
beginjaren van ons bedrijf was het een goede opdrachtgever.”

lp.nl/lotgenoten

www.slachtofferhu

l

erstelbemiddeling.n

www.perspectiefh

تبدأ مؤسسة دعم و
مساعدة الضحايا بهولندا
Nederland(
) في تقديمSlachtofferhulp المساعدة
بعد وقوع
جريمة أو حادث مروري أو
.اختفاء شخص أو كارثة
يمكنك في هذه الحالة
االتصال بنا للحصول
على
 وسوف،الدعم العاطفي
نُ ساعدك في ا
إلجراءات
القضائية
وسنقف معك من
أجل الحصول على تعويض
.عن الضرر الذي لحق بك
.نساعدك اليوم وغدا
ً في الوقت الذي تريده
و
.بالطريقة التي تناسبك

nog lang voor ze gewerkt. Inmiddels niet meer, maar in het

يمكنك داخل تلك المجموعة
مقابلة أشخاص تعرضوا
.لظروف ُمشابهة لظروفك
يمكنكم أثناء اللقاء تبادل
الخبرات والتجارب وطرح
األسئلة على بعضكم في هذا
 نحن نقوم.الصدد
بتنظيم لقاءات لمختلف
.المجموعات والحاالت

هل يمكننا مساعدتك؟

كما
تعلم فإن التعامل ومواجهة
األمور بعد التعرض لحدث
ال تتردد
ً مأساوي ليس
في االتصال بنا في الوقت
.دائما باألمر السهل
.ولكن أنت لست وحدك
 سوف نقدم لك.الذي تريده
أن تكون قد
 لكي.المساعدة دون مقابل
.تقدمت ببالغ رسمي أو شكاية
 ال يلزم،تحصل على مساعدتنا
:اتصل بنا على الرقم
 أيام العمل.0900-0101
من
االثنين
بسعر
إلى
.المكالمة العادية
08.30  من الساعة،الجمعة
ً
6:00 صباحا إلى الساعة
.مساء
يمكنك االطالع على
ً
الطرق المختلفة لالتصال بنا
:على موقعنا اإللكتروني

PRECIES ANDERSOM

0900-0101
ulp.nl
www.slachtofferh

مؤسسة دعم
ومساعدة الضحايا بهولندا

اليوم
وغدا
ً

Veel van de teksten die All Translations verzorgt zijn bestemd
voor drukwerk; een folder, een gebruiksaanwijzing of een
etiket. Ook daarvoor kunnen opdrachtgevers aan het Van

今天的德邦特亨油坊

bedrijf, The Typesetter, of in het Nederlands: de zetterij. Vaak
is het ontwerp voor het betreffende drukwerk al gemaakt.
Wij maken dan voor voor de verschillende talen aparte
drukwerk-bestanden. In moderne opmaakprogramma’s zijn
Een rustige en sfeervolle woonbuurt, zo kennen de meeste mensen de Zeeheldenbuurt. Maar wist u dat er in

alle lettertypen en schriftsoorten beschikbaar. Het is vaak wel

onze buurt ook tientallen bedrijven zijn gevestigd? Iedereen kent natuurlijk de winkels aan de Paterswoldseweg,

wat meer dan simpel de ene taal door de andere vervangen.

Theodorus Niemeijer en de grote bedrijven over het spoor. Maar er zijn er nog veel meer: de kleine

Sommige talen nemen meer ruimte dan andere. En als er

ondernemingen aan huis. Soms met een bordje op de voordeur, maar vaak ook niet. Min of meer verborgen

dan ook tekeningen of foto’s bij staan moet het allemaal

bedrijven waar je dus zo maar aan voorbij loopt. Maar met verrassende activiteiten en producten die soms

wel blijven kloppen. En nog wat ingewikkelder wordt het

over de hele wereld gaan! Een van die bedrijven, verborgen achter de voordeur van Van Brakelplein 44, is All

bijvoorbeeld in het Arabisch. Dan loopt van rechts naar links

Translations Company van Rob Vellekoop en Freka Bijsterveld.

en van achter naar voren. Dan moet dus ook de opmaak

DE BONTE HEN
位于赞坝市风车区高尔弗林坝的油料

Brakelplein terecht. “Dat doen we dan met ons tweede
De Bonte Hen (德邦特亨油坊)
德邦特亨油坊建造于1693年。
在1846年时，该磨坊被一家叫Crok
& Laan的油
商收购。这家公司至今依然营业，
最初在联合利华
（Unilever）旗下，目前是IOI集团的子公
司。

JISP

De Bonte Hen

WORMER

在1973年时，赞
恩风车协会（De
Zaansche Molen）购

ZAANDIJK

A8
Zaandijk/Zaanse Schans
Molenmuseum
WESTZAAN
N

A
ZA

德邦特亨油坊至今还在生产菜油。
一家名为“风车公
司”（Stichting De Windmole
n Compagnie）的基金
会购入原料并销售成品。
油坊拥有一个具备加热功能的阁楼
，能够容纳30人访
问。
如需更多信息，请联络赞恩风车协
会。
敬请注意 访问油坊须风险自负。
请看管好自己的小孩，不要让他们
离开视线范围。
油坊内严禁吸烟。
谢谢您的合作！

建造于1693年

如欲了解更多关于赞恩风车协会、
风车本身，或是磨坊博物
馆的信息，请访问www.zaanschem
olen.nl或
www.facebook.com/Zaansemolens，
或在风车入口处咨询。

这家油坊一直运营到1927年。
在多年荒废之后，油坊破旧的主体
结构与磨坊叶片支
撑部件于1935年拆除。
但是，磨棚和油坊的基座被完整地
保存了下来，用于
存放各种物品。

买了油坊的剩余部分。
在为期六年的修复工程
中，德邦特亨油坊被分
阶段完全修复。德邦特
亨油坊的一大特色是两
个17世纪的储油窖。

磨坊

德邦特亨油坊的所有权属于赞恩风
车协会。
该协会成立于1925年，目前拥有13
座风车，以及“磨坊博物
馆”。协会的目标是维护剩下的工
业用磨坊，维持其运作，
并将其对公众开放。磨坊博物馆于
1928年开放，展出各种绘
画和磨坊模型，以及其他用于磨坊
内外的物件，可谓是整个
磨坊世界的缩影。
赞恩风车协会主要靠志愿者运作。
他们使得风车保持运转，
对风车进行维护，并保护工人。您
支付的门票款用于支持赞
恩风车协会。

A8
KOOG A/D ZAAN

Vereniging de Zaansche Molen

Museumlaan 18，1541 LP Koog aan
de Zaan
电话：+31 (0)75 6215148，电子邮件：

info@zaanschemolen.nl

Molenmuseum

Museumlaan 18，1541LP Koog aan de

Zaan，电话：+31 (0)75 6288968

名为“德邦特亨”的油坊
Kalverringdijk 39, 1509 BT Zaandam

电话：+31 (0)75 6217452，电子邮件：

bontehen@outlook.com

A09142 De Bonte Hen 2017 - Chinees.indd
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helemaal worden aangepast.”
Het kantoor van Rob en Freka bevindt zich op de tweede

TALENWONDER

verdieping van hun dubbele beneden- en bovenwoning.

ook veel etiketten. Voor koekjes, snoepgoed en andere

Een keukenblok, bespreektafel en twee bureaus met

levensmiddelen. In de meeste landen is het wettelijk

computerschermen. Lekkere koffie en een prachtig uitzicht op

voorgeschreven dat de ingrediënten in de landstaal op

zonder fouten, want dat verwacht de klant uiteraard. Zijn Rob

de Van Brakelvijver. Je kunt het slechter treffen. “Ja”, beaamt

het etiket staan. Daar zorgen wij dan voor. Een etiket is

en Freka talenwonders? “Ik niet”, haast Rob te verklaren. “Freka

Rob, “we hebben hier een prima werkplek. Wij verzorgen

maar een klein tekstje natuurlijk, maar als het in allerlei

wel.” “Niet overdrijven hoor,” reageert Freka, “maar ik heb er

vertalingen van geschreven teksten. In het Chinees, Arabisch,

verschillende talen moet – en dan uiteraard foutloos – komt

wel gevoel voor. In mijn studietijd heb ik een stage gedaan in

Turks, Hebreeuws, Hindi, Russisch, Farsi… in alle talen van

er nog heel wat geregel aan te pas. We doen ook langere en

Zuid-Amerika. Daarvoor heb ik Spaans geleerd. Ik weet me

de wereld.”

complexere teksten. Veiligheidsvoorschriften bijvoorbeeld,

goed te redden met de gangbare Europese talen. Controleren

Vertalen en opmaken in tientallen verschillende talen. En dan

Material Safety Data Sheets, in ons jargon. Daarin wordt

is iets anders dan spreken. Mijn oog valt er op als iets niet goed

“We vertalen niet zelf, maar dat laten we doen. In ons

precies beschreven hoe een product gebruikt mag worden

is. Maar bij alle overige talen doen wij een beroep op anderen.

bestand zitten ruim 600 professionele en betrouwbare

en hoe niet en wat te doen bij calamiteiten. We werken dus

Dan vragen we voor de controle een tweede vertaler. Maar

vertalers over de hele wereld. Wij leggen contact, bespreken

hoofdzakelijk voor internationaal opererende organisaties.

vaak ook heeft de opdrachtgever zelf daar iemand voor.”

de opdracht en zorgen dat het voor elkaar komt. We doen

Veel bedrijven, maar ook overheden en instanties,

“Vier jaar geleden zijn we vanuit Haren naar hier verhuisd. Toen

hoofdzakelijke technische vertalingen. Dan moet je denken

bijvoorbeeld in het vluchtelingenwerk.”

de kinderen klein waren was het daar prima, maar we begonnen
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Buurtbewoners
200 JOODSE ZEEHELDEN OP DE RAZZIALIJST

vrijgesteld worden van transport. Vermoedelijk zijn Philip

Herdenk de
159 joodse buurtbewoners

Door mijn onderzoek naar het huis en de bewoners kwam

en Aletta in Groningen opgepakt tijdens de beruchte razzia

ik op een gegeven moment in het bezit van de razzialijst

in oktober 1942. Beiden zijn een week na aankomst in

die de Duitsers in oktober 1942 hadden gebruikt om alle

Westerbork al op transport gezet naar Auschwitz. Aletta is

Joden in Groningen op te kunnen pakken. Op de lijst staan

daar na aankomst op 12 oktober 1942 gelijk vermoord. Haar

de geboortedata, beroepen en het toenmalige woonadres

man Philip heeft nog een paar maanden in kamp Auschwitz

vermeld. Toen ik de lijst doorkeek zag ik tot mijn verbazing

gewerkt. Hij stierf op 31 januari 1943. Zijn zus Reina kwam

nog meer adressen in de Piet Heinstraat, en ook op de

pas veel later in Westerbork, maar ook zij werd uiteindelijk

Door Margriet Bakker

Peizerweg, het Van Brakelplein, en de Van Speykstraat en

op 1 juni 1943 gedeporteerd naar Sobibor. Daar is zij direct

ga zo maar door. Dat er zó veel Joden in de Zeeheldenbuurt

na aankomst (4 juni) vermoord.

75 JAAR BEVRIJDING

Piet Heinstraat 67. Peizerweg 43. Van Heemskerckstraat 29a. Van Speykstraat 8. Willekeurige adressen in onze wijk.

hadden gewoond, was volslagen nieuw voor mij. Dit bracht

En zo zijn er nog veel meer: er woonden zeker 200 Joden in de Zeeheldenbuurt in oktober 1942. Wie waren ze, wat

mij op het idee om de lijst te digitaliseren, zodat er meer

deden ze? En vooral: wat is er met hen gebeurd? Een hervonden razzialijst van Groningen geeft aanknopingspunten

onderzoek kon worden gedaan. Mijn lijst telt nu 200 Joodse

voor onderzoek. Voormalig buurtgenoot Margriet Bakker is alvast begonnen. Zij roept de bewoners van de Zeehelden-

bewoners die op een adres in de Zeeheldenbuurt hebben

dat elk verhaal uitgezocht en verteld moet worden. Zodat

buurt op om het Joodse verleden in onze wijk uit te zoeken.

gewoond. Daarmee is het een belangrijke bron voor nieuwe

we de mensen kunnen blijven herdenken. Er zijn zeker 159

verhalen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld over de families Van

bewoners vermoord in de kampen. Van 18 mensen weet ik

Hasselt en Bamberger.

dat ze de oorlog overleefd hebben. Van 22 mensen is het lot

Ik woonde 22 jaar met veel plezier aan de Piet Heinstraat

Bram Gudema waren er in geslaagd in Westerbork te blijven

67. In 2018 zou ik gaan verhuizen, dus ik moest mijn huis in

door zich onmisbaar te maken bij de administratie en de

de verkoop doen. Ik vond een oude eigendomsakte terug

Ordedienst. Zij werden op 8 april 1945 door de Canadezen

uit 1954. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid; het huis was

bevrijd in Westerbork. Het kostte hen vervolgens bijna 10

gebouwd in 1910, ik wilde weten wie er allemaal gewoond

jaar om aanspraak te kunnen maken op de erfenis van het

hadden sinds die tijd. In de Groninger Archieven vond ik de

BLIJVEN HERDENKEN

Dit zijn maar een paar verhalen van enkele bewoners. Ik vind

nog onbekend. Ik wil alle bewoners die hierin geïnteresseerd

FAMILIE VAN HASSELT, VAN
HEEMSKERCKSTRAAT 29A

zijn vragen met mij mee te doen om nog meer verhalen

ouderlijk huis aan de Piet Heinstraat. In 1954 werd het pand

in de Zeeheldenbuurt komen wonen. Daarvoor was hij

woningkaart van mijn huis waarop alle eigenaren vermeld

in Huize de Beurs geveild, waarmee het in handen kwam

hoofd van een school geweest in Haulerwijk, waar hij 1

GEÏNTERESSEERD? DOET U MEE?

stonden. Hiertussen stond ook de familie Cohen die er van

van IJske Valks, een aannemer, voor een bedrag van 9.125

april 1941 vanwege Duitse maatregelen ontslagen werd.

vend lid worden van bij de facebookgroep Joodse Zeehelden-

1925 tot 1942 woonde.

gulden. Die eigendomsakte had ik gekregen toen ik het huis

Hij werd naar Winschoten gestuurd om een Joodse school

buurt: https://www.facebook.com/groups/joodsezeehelden-

kocht in 1996.

te stichten. Een half jaar later ging hij naar Groningen waar

buurtgroningen/. We hebben meer dan 50 leden! Elke week

FAMILIE COHEN, PIET HEINSTRAAT 67

Mimi en Bram zijn na de oorlog in Winschoten gaan wonen

hij hoofdonderwijzer werd van de Joodse school aan de

wordt er één verhaal toegevoegd. En wat zou het mooi zijn

Hartog Cohen, van beroep veehandelaar, woonde er

waar zij een goedlopende snoepwinkel hadden. Bram

Prinsenstraat. Simon was een “uitstekend onderwijzer, goed

als we op den duur in de wijk voor elk huis een Stolperstein

met zijn vrouw Beilina en hun vijf kinderen Elias, Marieke,

overleed in 1969. Mimi hertrouwde in 1983 met een man die

tekenleeraar, geliefd bij leerlingen en ouders”, aldus de

kunnen leggen (zie Ahoy nr. 10) net als in de Schildersbuurt.

Benjamin, en de tweeling Heika en Alida. Op de kaart

ook in Westerbork de bevrijding had meegemaakt. Na zijn

aantekeningen op zijn persoonskaart. Simon was getrouwd

U kunt ook mailen naar herdenken@zeeheldenbuurt.nl

staat als “Datum van afschrijving”: 31 december 1942. Dit

overlijden bleef ze in Emmen wonen, tot haar dood in 2002.

met Geertje Nieweg met wie hij twee dochters had, Hermi

boven water te krijgen.

Simon van Hasselt was pas in oktober 1941 met zijn gezin

is een administratieve datum, waarmee werd aangegeven

Sophia Kaatje en Sophia Kaatje. Het gezin zal net als de

dat men zeker wist dat deze bewoners niet terug zouden

andere Joden in Groningen opgepakt zijn in oktober 1942;

komen. Want begin oktober 1942 was er een grote razzia in

na een paar maanden Westerbork werden ze op 9 februari

Groningen geweest waarbij alle Joden in de stad opgepakt

1943 op transport gezet naar Auschwitz, waar ze gelijk na

waren en afgevoerd naar Kamp Westerbork. Na het haastige

aankomst zijn vermoord. Simon werd 42 jaar, Geertje 38

vertrek van de Cohens heeft het huis vermoedelijk even leeg

jaar, en Hermi en Sophia Kaatje 16 respectievelijk 9 jaar.

Als u geïnteresseerd bent of mee wil doen, dan kunt u vrijblij-

gestaan. De volgende bewoners – de familie Franssen -

PHILIP EN ALETTA LIESELOTTE BAMBERGER,
PEIZERWEG 43

namen op 4 maart 1943 hun intrek in het huis – precies een
dag voordat Hartog en Beilina in Sobibor zouden aankomen

Op dit adres woonde Philip Bamberger (van beroep

om vermoord te worden.

vertegenwoordiger) met zijn vrouw Aletta Lieselotte
Via archiefonderzoek in de Groninger Archieven, Kamp

Bamberger-Jacobs. Een oudere zus van Philip, Reina, had

Westerbork en het Joods Historisch Museum Amsterdam

bij hen ingewoond maar was begin 1942 naar Amsterdam
verhuisd vanwege haar werk voor de Joodse Raad. Zij

kwam ik er achter dat dochter Marieke (‘Mimi’) als enige
van het gezin de oorlog overleefd had. Zij en haar man
22

Woningkaart Piet Heinstraat 67

kon vanwege haar functie daar (chef typekamer) lange tijd

Het gezin Van Hasselt bij hun huis in Haulerwijk, 1933.
23

75 jaar bevrijd

Feestvreugde na zware strijd

Column Marc Wiers

Dit jaar vieren we dat 75 jaar geleden een eind kwam aan

of Groningen’ hevig gevochten. Na afloop liggen de de noord-

de Duitse bezetting. Groningen was de laatste provincie van

en oostwand van de Grote Markt volledig in puin en zijn er

Nederland die werd bevrijd. Dat ging niet zonder slag of stoot,

meer dan 270 gebouwen vernield. Voor de Canadezen was

want hoewel veel Duitse soldaten in het voorjaar van 1945

de slag om Groningen een van de zwaarste stadsgevechten

Zijn haar is spierwit. Zijn blik arrogant. Zijn houding

Vorige maand dacht ik dat hij het eindelijk aandurfde om

wel in de gaten hadden dat zij de oorlog aan het verliezen

van de bevrijding. Op 16 april zijn de gevechten voorbij en

onbenaderbaar. ‘Ik ben de koning van de straat,’ lijkt

een keer bij ons langs te komen. Ik was de bocht nog niet

waren, verzetten ze zich toch nog met hand en tand tegen de

kan op de Martinitoren, fier overeind gebleven tussen alle

hij te denken, die nieuwe buurman van ons.

door of ik zag hem schichtig onze trap aflopen. Ik had de

oprukkende Canadese en Poolse troepen. In Groningen is zware

puinhopen, de Nederlandse vlag uit. De Canadezen trokken

strijd geleverd en is er duur betaald met vele mensenlevens.

vanuit het zuidwesten de stad in, over de Paterswoldse weg

Nou ja nieuw, ik zie ‘m al maanden door de Jan van Ga-

betrapt het hazenpad. Teleurgesteld zette ik mijn fiets op

Op 11 april 1945 betraden de geallieerde soldaten Gronings

en de Peizerweg, door de toen half voltooide nieuwbouwwijk

lenstraat slenteren. Over de stoep. Schichtig om zich heen

slot en riep hem na. Niet dat ik precies weet hoe hij heet.

grondgebied. Op 13 april beginnen de Canadezen aan de

die onze buurt toen was. Op deze pagina enkele foto’s uit die

kijkend. ‘Zo zelfverzekerd ben je dus niet, vriend,’ denk ik

Ik probeerde maar wat. Maar zoals altijd keek hij even

bevrijding van Groningen. In en om de stad wordt in ‘the battle

enerverende dagen in de Zeeheldenbuurt 75 jaar geleden.

dan met een glimlach. Als ik hem groet kijkt hij hooghartig

hooghartig als altijd mijn kant op, gunde mij nauwelijks een

de andere kant op. ‘Misschien begrijpt hij me niet,’ schiet

blik waardig en schoot toen zijn eigen trappenhuis in.

Koning Eenoor

fiets nog niet op slot gezet of hij had mij gezien en nam

het door m’n hoofd, ‘is ‘ie Siberisch.’ Aan het uiterlijk zie je
tenslotte ook niet alles. En een opvallend uiterlijk, dat heeft

Vanuit onze keuken op de eerste verdieping hebben we

‘ie. Hij mist een linkeroor. Door z’n korte haar zie je dat

een mooi inkijkje in zijn privéleven. Niet dat we ons teveel

direct. Het staat hem niet echt slecht, het geeft hem zelfs

met anderen willen bemoeien, maar ja zo’n type maakt

wel wat karakter. Hij lijkt er weinig last van te hebben. Als

nieuwsgierig. Vaak zit hij met dichtgeknepen ogen op het

ik hem op straat zie reageert ‘ie op elk klein geluidje.

muurtje van zijn balkon in het zonnetje te genieten van de
stilte. Helemaal tevreden met zichzelf. Totdat er iemand

te Eelderbrug
De onklaar gemaak
ger Archieven
nin
Gro
r,
me
Kra
Foto P.

Flak. Duits afweergeschut aan de Peizerweg. De daken van de huizen
zijn beschadigd.
Foto T.G. Hoekstra, Groninger Archieven

Als we langs z’n huis lopen is hij altijd buiten. Stil loert hij

schreeuwt, er een vogel opvliegt, een deur dichtslaat of

vanuit zijn tuintje, vanachter z’n altijd keurig bijgeknipte

een kind begint te blèren. Dan kijkt hij verschrikt op, en

heg, of vanuit het trapportaal de wijk in. Ik schrik er soms

verstoord om zich heen. En verdwijnt ‘ie verongelijkt weer

van. Dan zie ik opeens een pluk van zijn witte haar vaag

z’n huis in.

door de bosjes of ergens in het trapportaal bewegen.
Maar ook dan, als ik hem een blik waardig gun, kijkt ‘ie

Vorige week nog, zagen we Koning Eenoor steeds vaker

snel de andere kant op of schiet naar binnen. Ik moet

met de rooie achterbuurman. Samen op zijn balkon. Het

er de laatste tijd wel om lachen ook. De laatste weken

leek wel of ze de brandgangen in de gaten hielden. Of ze

herkent hij me en maakt hij zich al uit de voeten voordat ik

op de uitkijk zaten. Maar ik denk dat ze zich daar vooral

iets kan zeggen.

hadden teruggetrokken om even alleen te zijn met elkaar.
Sinds gisteren weten we dat zeker. Want net toen Roberto

Canadezen op de hoek Peizerweg/Abel Tasmanstraat
Foto Noord-Nederlands Persfotobureau Folkers, Groninger Archieve
n

en.
feest te vier
vrijd! Tijd om
n
ve
ie
ch
Groningen be
Ar
er
stra, Groning
Foto T.G. Hoek

In de oorlog was er de zo genoemde amateurtabak.
Mensen brachten tabaksbladeren naar Niemeijer. Deze
werden verwerkt tot amateurtabak (de Duitse autoriteiten
wisten hier niets van!). Niemeijer heeft hier in de oorlog 32
ton tabak verwerkt.
Uit: Zeeheldenbuurt/Westerhaven Groningen;
E. Rust-Dijkema, Uitgeverij Profiel, Bedum 1990
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Koning Eenoor lijkt met veel buren ruzie te hebben. Hij

en ik ontroerd toekeken hoe ze opnieuw op dat balkonne-

lijkt andere levende wezens in onze straat echt te veraf-

tje, met hun ogen dicht, helemaal tevreden naast elkaar

schuwen. Schijnt een bloedhekel te hebben aan andere

wegzonken in hun eigen leventje, legde de rooie heel teder

bewoners van onze wijk. We hebben hem tijdens een

z’n staart om het witte lijfje van Koning Eenoor. ‘Wat lief,’

picknick aan de vijver de afgelopen zomer meer dan eens

fluisterde Roberto. Op dat moment draait Koning Eenoor

tekeer zien gaan tegen een onschuldig en in alle rust naar

zijn kop naar de rooie, blaast keihard tegen die andere

het water starend typje. Ze leek weinig onder de indruk.

kater, deelt een oplawaai uit met zijn klauwtje waarop de

‘Misschien is ‘ie verliefd,’ concludeerde manlief Roberto

rooie als een bezetene de brandgang inschiet. ‘Een kat

tevreden met een glas wijn in zijn hand.

met bindingsangst’, barst Roberto in lachen uit. En we zijn
nog heel lang heel erg vrolijk die middag.
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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

Diteke Pijlman, secretaris

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

(06) 24 52 39 20
Peizerweg 51
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Erik Bruining, penningmeester
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Klaas Schepers, lid
Marc Wiers, lid

Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3185639

Evenementen

welkom.

Monique Overmeer

Facebook/ Nextdoor

Rob Vellekoop
Chantal Feenstra

BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd

• Oefentherapie bij o.a.
COPD, hartaandoeningen
en systeemziekten

• Ook ’s avonds geopend

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

ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM

E-mail Nieuwsbrief
Overige nuttige
telefoonnummers
en e-mailadressen

Klarissa Nienhuys

Gemeente Groningen: 14 050

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Meldpunt Overlast en Zorg:

Autodelen

• Geen wachtlijsten,
snel een afspraak

Esther Walstra

WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Marian Sterenberg

• Rug- en nekklachten

aan de Witte de Withstraat. Iedereen is

Henriette Poelman

Alina Dijkshoorn

Ronald Bats

• 2x per week inloopspreekuur

Koffieochtenden
achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk

Beheer

• Sportblessures

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

WERKGROEPEN

EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

• Fysiotherapie

Jeanine Meiners

Elke vrijdag vanaf 9.00 uur in het

Sarah Willemsen

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

Leefbaarheid

050 - 587 58 85
Politie (geen spoed): 0900 - 8844

Peter Oterdoom

Buurtagent:

AUTODELEN@ZEEHELDENBUURT.NL

BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL
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Advertenties
Huib Vertin
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Verspreiding
Ronald Bats
BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Oplage
1500 exemplaren

Bezoek ook onze nieuwe website
en onze Facebookpagina.
Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.
www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt
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