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In dit nummer

Waar blijft de nieuwe AHOY? Welnu, hier is ie! Op de 
valreep van het jaar is het toch weer gelukt een mooi 
gevuld nummer van ons buurtmagazine van de persen 
te laten rollen. Met zoals u inmiddels gewend bent allerlei 
nuttige en aardige informatie over ontwikkelingen, plannen, 
feestjes en aardige, opvallende en markante bewoners van 
de Zeeheldenbuurt. Esther Walstra deed een Rondje van 
Brakel met pastoor Victor Scheijde van de Oud-Katholieke 
kerk, die anders dan de naam van de kerk misschien 
doet vermoeden op een eigentijdse wijze een bijdrage wil 
leveren aan het samen-leven in onze wijk. Speciaal voor de 
lezers van AHOY schreef buurtgenoot en schrijver Coen 
Peppelenbos een kort oud-en-nieuwverhaal. Tevens leest 

u in deze AHOY over kunstenaar en buurtbewoonster 
Mirjam Offringa die met haar videofilm ‘Contact’ een fraaie 
landelijke cultuurprijs won. Haar film laat zien wat de 
mobiele telefoon met ons doet. Contact of geen contact? 
En nu we het daar toch over hebben, echt contact ontstaat 
soms op de meest onverwachte momenten. Daarover leest 
u meer in de column van Marc Wiers. De redactie wenst u 
fijne feestdagen en nu alvast een fijn 2017 in de mooie en 
gezellige Zeeheldenbuurt. 

De redactie,
Kees Frenay, Esther Walstra & Bram de Haan
ahoy@zeeheldenbuurt.nl
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19 JanuarI oM 20.00

Nieuw, vernieuwd, 
vernieuwend bestuur
 
In de vorige AHOY stond een artikel met enkele 
gedachten over een andere bestuursstructuur van de 
bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt. Het doel van dat 
artikel was om daar met belangstellende buurtgenoten 
eens wat over door te praten. Dat is inmiddels gebeurd. 
Hieronder leest u een verslag van die bijeenkomst. 
Met aan het eind de uitnodiging aan iedereen die 
belangstelling heeft om op 19 januari ook mee te komen 
praten. De bedoeling is om in maart op de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering dan met een nieuw, 
vernieuwd, vernieuwend bestuur aan de bewoners van de 
Zeeheldenbuurt te kunnen voorstellen.

Wat voor bestuur zoekt u?
Tijdens de komende ALV in maart zal Klarissa na bijna 
15 jaar de voorzittershamer van onze buurtvereniging 
neerleggen. We moeten dus op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Voor een aantal buurtbewoners was dat onlangs 
de aanleiding om eens wat te brainstormen over de rol van 
de voorzitter en de rest van het bestuur.

In de vorige Ahoy was al een artikel verschenen over 
de nieuwe opzet van het bestuur. Het idee is dat er een 
redelijk klein bestuur is van 3 tot 5 leden met daarnaast 
werkgroepen met actieve buurtbewoners. Want actieve 
buurtbewoners hebben we genoeg. De vraag is alleen hoe 
we ze goed kunnen betrekken bij deze buurt.

En juist dat zien ‘de brainstormers’ als de belangrijkste 
rol van het bestuur en dan met name de voorzitter. Een 
bestuur dat kan verbinden, weet te enthousiasmeren, oog 
en oor heeft voor nieuwe initiatieven maar die vervolgens 
ook met een gerust hart bij buurtbewoners kan laten 
liggen ter uitvoering, dat zo nodig een vuist weet te maken 
richting gemeente maar er ook mee samen kan werken 
en een bestuur dat de sociale cohesie in de buurt weet te 
versterken. En daar moet de voorzitter het boegbeeld van 
worden.

Het is ook belangrijk om te weten wie er in onze buurt 
wonen. Want zo kunnen we ook gebruik maken van elkaars 

krachten. Het in kaart brengen van de kennis en kunde 
binnen onze wijk zien we dan ook als een belangrijke taak 
van het bestuur.

Maar we hebben nu slechts met een paar mensen 
gebrainstormd. Misschien heb jij wel heel andere ideeën. 
Of heb je nog iets toe te voegen. Praat dan vooral mee. 
Want we doen het met en voor elkaar. Op donderdag 
19 januari komen we om 20.00 uur weer bij elkaar. 
Kom je ook? Mail dan even naar Monique Overmeer, 
MonIqueoverMeer@gMaIl.coM.

De Brainstormers zijn Jeanine Meiners, Ruurd Voorneveld, 
Peter Oterdoom, Kees Frenay en Monique Overmeer

vanaf vrIJdag 9 septeMber  
van 9.00 tot 11.00

Elke vrijdag koffieochtend 
in de Witte de Withstraat
Vanaf 9 september zijn er elke week op vrijdag, van 9.00 
tot 11.00 uur koffieochtenden in het kerkgebouw van de 
de oud-katholieke parochie in de Witte de Withstraat, een 
gezamenlijk project van de kerk, de bewonersorganisatie 
van de Zeeheldenbuurt en WIJ Groningen. De 
koffieochtenden richten zich in eerste instantie op 
buurtbewoners, maar iedereen is er natuurlijk welkom 
voor een praatje en wat gezelligheid onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Mensen die ergens mee zitten en 
advies of hulp nodig hebben kunnen daarbij ook terecht bij 
maatschappelijk werkers van WIJ Groningen en de pastoor. 
Maar ook als u geen hulp nodig heeft bent u hartelijk 

Actueel in de buurt
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welkom. Gewoon voor een gezellig uurtje kletsen met 
bekende en (nog) onbekende buurtgenoten. De deur staat 
voor iedereen open! De koffie ochtenden worden gedragen 
door een team van bevlogen vrijwilligers en professionals. 

Wethouder schroor koMt koffIe schenken
Tijdens de feestelijke opening van WIJ Rivierenbuurt heeft 
wijkwethouder Ton Schroor zich als vrijwilliger aangeboden 
om tijdens de koffieochtend in de Zeeheldenbuurt koffie 
voor de bewoners in te schenken en met de bewoners in 
gesprek te gaan. Op 13 januari zal hij als vrijwilliger voor 
de wijkbewoners thee en koffie inschenken en met de 
bewoners in gesprek gaan.

donderdag 22 deceMber

Kerstmarkt Alfa-college 
voor het goede doel 
Via deze weg willen wij u als buurtbewoner van 
harte uitnodigen voor onze jaarlijkse kerstmarkt, die 
donderdag 22 december van 14.00 tot 17.00 uur op 
onze locatie (Alfa-college, Admiraal de Ruyterlaan 
2) gehouden zal worden. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang en studenten bewerken hout, 
metaal, etc. om de diverse kramen met eigengemaakte 
producten te vullen. Ook onze inburgeringstudenten 
leveren een bijdrage en verzorgen die middag 
heerlijke hapjes uit diverse culturen. Natuurlijk mag 
de traditionele Glühwein niet ontbreken, klinken er 
kerstliederen, en zijn er leuke prijzen te winnen bij het 
Rad van Fortuin. En niet te vergeten; leuk voor jong en 
oud is de levende kerststal op het plein, waar naast 
verschillende Bijbelfiguren ook allerlei dieren te vinden 
zijn! Kortom, er is van alles te beleven en voor elk wat 
wils. Wij hopen dan ook dat we u de 22ste mogen 
verwelkomen op onze kerstmarkt en in de stal. 

stIchtIng actIe roeMenIë
De volledige opbrengst van de markt komt ten goede 
aan Stichting Actie Roemenië, in het bijzonder aan 
de komst van een huiswerkverblijf aldaar. Naast deze 
financiële ondersteuning van dit project levert een groep 
studenten van het Alfa-college, Noorderpoort en Terra 
ook een andere bijzondere bijdrage. Een aantal weken 
per jaar steken zij de handen uit de mouwen om mee te 
helpen aan de daadwerkelijke bouw van het betreffende 
verblijf, waarmee zij samen met de lokale bevolking 
bouwen aan een betere toekomst!

Hartelijke groeten,
Studenten & Medewerkers van het Alfa-college

deceMber

22
Actueel in de buurt
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Zuidlaren, in opdracht van het Waterbedrijf en Enexis. 
Alsema probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken 
er ervoor te zorgen dat iedereen steeds bereikbaar blijft. 
Men verwacht dat het werk in maart 2017 gereed is. 
Als u vragen heeft kunt u terecht bij de projectleider, G. 
Lamberts, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
7.30 tot 18.00 uur via 06 53798824. U kunt ook bij hem 
langs gaan in de keet aan de Admiraal de Ruyterlaan, 
elke maandag van 7 tot 8 ‘s ochtends en van 17-18 uur ‘s 
middags.

Met studenten in 
gesprek over uw talenten 
Een groep 2ejaars studenten van de opleiding toegepaste 
psychologie aan de Hanzehogeshool Groningen doet 
onderzoek naar de talenten van de bewoners van de 
Zeeheldenbuurt. Zij zijn op zoek naar bewoners die 
hun talenten en ideeën over de wijk met hen willen 
delen. Daartoe organiseren zij op 16 december a.s. een 
inloopbijeenkomst in de kerk aan de Witte de Withstraat.   
In de advertentie op pagina 7 in deze AHOY leest u er meer 
over. Heeft u de bijeenkomst gemist? Neem dan contact op 
via r.busscher@st.hazne.nl.

   
Info over tunnel 
Paterswoldseweg
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond 
de nieuwe tunnel in de Paterswoldseweg onder het spoor 
door, vindt alle informatie over een speciale website van 
Prorail: WWW.proraIl.nl/proJecten/extra-
sneltreIn-gronIngen-leeuWarden. Op die 
website vindt u ook links naar de websites van andere 
betrokkenen (zoals de gemeente Groningen). U kunt zich 
ook aanmelden voor een email-nieuwsbrief, zodat u steeds 
op de hoogte blijft.

Bijeenkomst 
Meergeneratiewonen
In het vorige nummer van AHOY hebben we u uitgebreid 
geïnformeerd over plannen voor ‘meergeneratiewonen’ in 
de Zeeheldenbuurt. Initiatiefnemer Peter Oterdoom heeft 
ondertussen niet stilgezeten. Op zaterdag 7 januari 2017 
is er van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst 
over het initiatief Meergeneratie Centraal Wonen in het 
Centrum van Groningen met een woonzorghuis. Buurthuis 
Badhuis Badstratenbuurt 4 Groningen. Meer info bij Peter 
Oterdoom: Info@hetgroenedorp.nl.

 
Aardbevingsschade in de 
Zeeheldenbuurt
Aardbevingsschade, de kranten staan er vol van. Maar 
wist u dat er ook in onze buurt al meerdere gevallen 
van aardbevingsschade zijn? Als bestuur van de 
bewonersorganisatie weten we van schades aan de 
Peizerweg, zowel in het eerste (oude) blok, als ook 
verderop. Voor zover ze zijn onderzocht is vastgesteld dat 
ze zijn ontstaan door de aardbeving in september 2014, die 
overal in de stad goed voelbaar was. In het eerste blok aan 
de Peizerweg zijn de meeste schades erkend en inmiddels 
hersteld. De bewoners in het tweede blok met schade 
ontdekten deze pas recent en toevallig. De inspectie door 
het Centrum Veilig Wonen heeft inmiddels plaatsgevonden, 
de uitslag daarvan was bij het ter perse gaan de deze 
AHOY nog niet ontvangen. Langs deze weg willen we alle 
bewoners van onze buurt er dus op wijzen dat ook de 
Zeeheldenbuurt kennelijk in het aardbevingsgebied ligt. 
Ons advies is om uw huis goed te bekijken en schade die 
mogelijk het gevolg van aardbevingen is, te melden bij het 
Centrum Veilig Wonen.

Nieuwe gas-, water- en 
stroomaansluitingen
Al enige tijd wordt er in de Zeeheldenbuurt gewerkt aan 
het vervangen van gas-, water- en stroomleidingen en 
huisaansluitingen. Dat gebeurt door de firma Alsema uit 

deceMber
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WIJ rIvIerenbuurt feestelIJk geopend
Op vrijdag 7 oktober 2016 opende Wij Rivierenbuurt samen 
met MFC de Stroming (en overige gebruikers), officieel en 
feestelijk de deuren van het geheel vernieuwde Talmahuis 
aan de Merwedestraat.

De openingshandeling werd gedaan door wijkwethouder 
Ton Schroor en Wij manager Monique Hofman. Het 
feest was gezellig en geslaagd dankzij de inzet van de 
wijkbewoners, vrijwilligers van MFC de Stroming, optredens 
van de leerlingen van Parcival college, Conservatorium en 
Valerio. De buurtvereniging, wijkraad (van de Rivierenbuurt) 
en anderen hebben hun aanbod in de vorm van een 
informatiemarkt gepresenteerd. Wijkwethouder Ton 
Schroor heeft zich als vrijwilliger aangeboden om tijdens 
de koffieochtend in de Zeeheldenbuurt koffie voor de 
bewoners in te schenken en met de bewoners in gesprek te 
gaan. Inmiddels is afgesproken dat hij op [datum] op onze 
wekelijkse koffieochtend te gast zal zijn.

“WIJ Rivierenbuurt” wil graag de door het openingsfeest 
ontstane (hechte) band voortzetten om er een jaarlijks 
terugkerende evenement van te maken. Om dit idee uit 
te werken hebben wij uw input en inzet nodig. Wilt u 
meedenken, meehelpen dan kunt u contact opnemen met 
Afsaneh Moghadam, opbouwwerker bij Wij Rivierenbuurt, 
telefoon 06 25 63 58 15 of email: afsaneh.moghadam@wij.
groningen.nl. NB WIJ Rivierenbuurt is ook bedoeld voor de 
bewoners van de Zeeheldenbuurt.

peIzerWeg In 2017 op de schop?
In september ontvingen we van de gemeente het 
conceptprogramma Stadsbeheer 2017. Daarin lazen 
we – enigszins tot onze verrassing – dat nu eindelijk 
het opknappen van de Peizerweg in de begroting is 
opgenomen. In de tekst lazen we dat de gemeente 
aan de slag wil met “de aanpak boomstructuur, kabels 
en herbestrating.” Interessant, maar wat zou dat 
precies betekenen? Met name het ‘aanpakken van de 
boomstructuur’ roept niet alleen vragen, maar ook bange 
vermoedens op. 

Stadsdeelbeheerder Piersma laat desgevraagd weten dat 
de gemeente zelf ook nog niet weet wat ze nu precies 
van plan zijn. De eerste stap is geweest om geld bijeen 
te sprokkelen en te reserveren voor de de aanpak van de 
overlast aan de Peizerweg. Dat is volgens de gemeente 
een ingewikkeld probleem waarbij bomen, verharding 
en kabels van verlichting allemaal een rol spelen. De 
technisch specialisten van de gemeente zijn momenteel 
bezig een voorlopig plan te maken. als dat klaar is, 
komt de gemeente het met ons bespreken. Dat wordt 
hoogstwaarschijnlijk in het begin van volgend jaar. Als 
bestuur van de bewonersorganisatie hebben de gemeente 
al laten weten dat wij het belangrijk vinden dat de bewoners 
van de Peizerweg inbreng krijgen bij de precieze invulling 
en uitvoering van de opknapbeurt. 

plannen voor suIkerunIeterreIn
In oktober publiceerde de gemeente nieuwe plannen voor 
het Suikerunieterrein, onder de titel “Nieuwe energie voor 
de Suikerfabriek”. Eigenlijk zijn het geen plannen, want 
heel concreet is het allemaal nog niet. Het gaat meer om 
een verkenning van wat er zoal mogelijk zou zijn, wat zou 
kunnen en wat de gemeente wenselijk zou vinden. Wat 
vindt de gemeente? Dit bijvoorbeeld: “De omvang van het 
gebied rondom de Suikerfabriek biedt de ruimte om te 
kunnen inspelen op veranderende omstandigheden: flexibel 
en adaptief ontwikkelen door bijvoorbeeld verschillende 

Buurt en gemeente
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woonmilieus aan te bieden, aanvullend op de locaties 
die al in ontwikkeling zijn.” Maar ook wel wat concretere 
ideeën. Bijvoorbeeld over een nieuwe route langs de 
zuidkant van het Hoendiep, een mooie fietsroute door de 
Van Heemskerckstraat en een doorgaande fietsroute langs 
de Peizerweg naar het Hoofdstation. Wethouder Van der 
Schaaf: ‘Komend jaar werken we deze visie met bewoners, 
ondernemers en organisaties verder uit tot concrete 
voorstellen. Daarna volgen de eerste investeringen in de 
infrastructuur van het gebied.’ Belangstelling? Meer info 
vindt u op de website van de gemeente.

oMgevIngsalert 050gronIngen
Wordt er een boom gekapt in de buurt, gaat de buurman 
zijn huis verbouwen, wordt de weg ingrijpend aangepast? 
Sinds kort kunnen inwoners van Groningen zich via een 
app laten informeren over alle vergunningaanvragen in de 
eigen buurt. Het gaat daarbij om omgevingsvergunningen, 
bestemmingsplannen, verkeersbesluiten, sloopmeldingen 
en evenementenvergunningen. Met het instellen van zijn 
adres ziet een gebruiker direct welke vergunningen er bij 
hem in de buurt zijn aangevraagd of worden verleend. Stel 
eenvoudig uw omgeving in en ontvang een notificatie als 
er iets nieuws speelt in uw buurt. Ook belangrijk voor als u 
eventueel bezwaar wilt maken. 

snelle fIetsroute vIa abel 
tasManstraat/pleIn?
De gemeente Groningen wil meer ruimte maken voor 
fietsroutes door de stad. Het gaat vooral om betere routes 
voor de duizenden dagelijkse fietsers van station naar 
Zernike. In de achterliggende jaren zijn er routes ontwikkeld 
vanaf Zernike naar de rand van de binnenstad. Een van die 
routes eindigt nu op het kruispunt Wilhelminakade/Herman 
Colleniusbrug. De gemeente is nu op zoek naar een logisch 
vervolg van die route, en dan het liefst niet door, maar 
langs het stadscentrum. Eén van de opties is een fietsroute 
door de Herman Colleniusstraat, A-weg, Eendrachtsbrug 
en dan via het Abel Tasmanplein/straat naar Peizerweg, 
Paterswoldseweg en dan langs het nieuw aan te leggen 
fietspad over de tunnel, naar het station. 

Een andere mogelijkheid is om niet via AT-plein/straat, 
maar via de Eendrachtskade naar de Paterswoldseweg 
te gaan. Enkele weken geleden is het bestuur van de 
Bewonersorganisatie over deze – nog voorlopige ideeën 
– door de gemeente geïnformeerd. Het bestuur heeft de 
gemeente laten weten dat zij niet namens de bewoners 
een oordeel over deze plannen wil geven, maar dat dit 
toch vooral een zaak is die met de bewoners van de 
betreffende straten besproken moet worden. Wel is 
het een taak van het bestuur om de bewoners van de 
buurt op de hoogte houden. Bij deze dus. Meer over 
de gemeentelijke fietsstrategie leest u op de website 
gronIngenfIetsstad.nl.

Paul Gosselink 
Van Brakelplein 6A, 9726 HA Groningen

www.loods326.nl
M  06 29 42 66 86

Loods326
Uw ideale verblijf op Ameland 

Loods 326 staat op de camping Roosdunen, 
nabij Ballum. Wandelend door de duinen 
bent u binnen een paar minuten op het 
witte zandstrand en vlakbij de gezellige 
strandtenten van Ameland. 
Het gehele jaar te huur voor een 
onvergetelijk verblijf!

Meer informatie over een heerlijk verblijf op Ameland:

Onlangs geheel 
gerenoveerd!
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Moderne pastoor met 
Facebook-account
door esther walstra

Hij is inmiddels een bekende 
verschijning in de Zeeheldenbuurt. 
Victor Scheide (40) is sinds enkele 
jaren de pastoor van de Oud-
Katholieke Kerk van de Sint Martinus 
Parochie aan de Witte de Withstraat. 
Met zijn vrouw Marijn, zoon Lucas (13) 
en dochter Lena (15) woont hij sinds 
2011 boven de kerk, in de pastorie. 
Veel mensen zullen hem herkennen 
aan het kenmerkende witte boordje 
dat katholieke priesters dragen. En 
wie regelmatig op de Nextdoorapp 
of op de facebookpagina van de 
Zeeheldenbuurt zit, zal hem ook 
wel eens online zijn tegengekomen. 
Met bijvoorbeeld een uitnodiging 
voor de snuffelmarkt of voor een 
kinderbijeenkomst met Pasen, Sint 
Martinus of Kerstmis. Want niet alleen 
de leden van de Sint Martinusparochie 
zijn welkom bij deze vieringen, ook 

voor niet-kerkgangers staan de glazen 
deuren open.

De pastoor maakt ook regelmatig 
een rondje en een praatje in de buurt. 
Hij vindt het contact met zijn buren 
en omgeving belangrijk, vandaar 
dat hij zijn kerk graag openstelt voor 
bijvoorbeeld het wekelijkse koffie-
uurtje op vrijdag. Niet zelden neemt 
hij hierbij zelf de koffiekan en schaal 
met koekjes ter hand. Bezoekers 
hoeven daarbij niet te vrezen voor 
een bekering: ‘Het is belangrijk dat 
kerkelijke en niet-kerkelijke mensen 
elkaar weten te vinden,’ benadrukt hij. 
‘Daarom is deze kerk echt niet alleen 
maar voorbehouden aan gelovigen.’

Meegaan Met de tIJd
De combinatie ‘pastoor en gezin’ zal 
bij sommigen de wenkbrauwen doen 

fronsen, want rust er bij de Rooms-
Katholieke Kerk geen celibaat op 
deze functie? Bij deze kerk is dat 
niet het geval. Want hoewel de naam 
‘Oud-Katholieke Kerk’ anders doet 
vermoeden, is deze kerk minder 
strikt in de leer dan de Roomse 
variant. ‘We gaan mee met de tijd,’ 
legt de pastoor uit, zo hebben we 
bijvoorbeeld ook vrouwelijke priesters 
binnen de Oud-Katholieke Kerk. We 
geloven dat God niet stilstaat in de 
tijd. Hij heeft zelfdenkende mensen op 
aarde gezet en onze gelovigen praten 
dus gewoon mee.’ De Paus heeft 
daarom weliswaar een adviserende rol 
maar geen werkelijke macht bij deze 
vertakking van het Katholieke geloof.

IngenIeur
Pastoor Scheijde werd in 1976 
geboren in Amsterdam in een Rooms-
Katholiek gezin. ‘Mijn opa kwam 
uit een gezin met 14 kinderen.’ Op 
zijn vierde jaar verhuisde het gezin 
naar Putten, op de Veluwe. In zijn 
jeugd kwam de priesterroeping wel 
eens voorbij. Het werd toen echter 
geen seminarie of convict, zoals een 
geestelijkenopleiding in de Katholieke 
Kerk heet. Het werd de MTS en 
later de HTS waar hij afstudeerde 
als bouwkundig ingenieur. ‘Rond 
mijn afstuderen voelde ik opnieuw 
die roeping, ik dacht zelfs even aan 
een leven als monnik in een klooster. 
Maar De Heer stuurde toen een 
vrouw, mijn huidige vrouw, op mijn 
pad,’ glimlacht hij.’ Dus ging hij aan 
de slag als ingenieur bij een Utrechts 
architectenbureau en bouwde 
ondertussen aan een eigen huis en 
een gezin. ‘En toch bleef die roeping 
om in dienst van het geloof te treden,’ 
vertelt de pastoor. ‘In 2005 hakte ik 
de knoop door en ben ik Theologie 
gaan studeren in Utrecht naast mijn 

In gesprek met Victor Scheijde

Rondje van Brakel

pastoor scheIJde: ‘god heeft zelfdenkende 
Mensen op de aarde gezet’.
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toenmalige baan. In 2009 studeerde 
ik af aan de universiteit en in 2012 
aan het seminarie, de opleiding voor 
geestelijke. Vervolgens woonde en 
werkte ik in Arnhem.’

WereldreIs
Toen een van de twee bisschoppen 
van de Oud-Katholieke Kerk hem 
vroeg een parochie helemaal in 
Groningen te gaan leiden moest hij 
wel even slikken. ‘Ik was er nog maar 
eenmaal in mijn leven geweest, en 
vond het echt een wereldreis om 
er te komen,’ lacht hij. ‘Maar ik was 
toch gefascineerd door de stad, en al 
snel vonden we ons hier ons plekje. 
Nu zijn we heel erg blij om in deze 
prachtige buurt te wonen.’  Maar 
daar ging wel een pittige renovatie 
van de verwaarloosde Katholieke 
Apostolische Kerk aan vooraf, de 
vorige bewoner van het kerkje. En 
hoewel alle vaste onderdelen van een 
kerk in de inrichting terugkomen, is 
de bouwkundige achtergrond van de 
pastoor terug te zien. Oud en nieuw 
komen beide terug in zowel de kerk 
als de moderne parochiezaal. 

Een geestelijke heeft te maken met 

alle facetten in het leven van de mens, 
mooie dingen maar ook verdrietige 
zaken. Maar Victor Scheide werd 
het afgelopen jaar ook persoonlijk 
geconfronteerd met die moeilijke kant. 
Bij hem werd kanker geconstateerd. 
‘Met oud en nieuw kregen we het 
slechte nieuws,’ vertelt de pastoor. 
‘Dat plaatst alles wel weer even in 
perspectief. Er gebeurt dan zoveel 
in je hoofd. Er is zelfs een korte 
periode geweest dat ik niet meer kon 
bidden, daar voelde ik de ruimte niet 
voor. Mijn naasten en de mensen 
uit mijn parochie hebben me er 
door heen gesleept. Ik voelde zo’n 
enorme steun van de mensen om 
me heen.’ Gelukkig was de ziekte 
van de pastoor te behandelen, de 
tumor werd verwijderd en er werd een 
behandelplan gemaakt. ‘Het gaat nu 
weer goed met mij,’ lacht de pastoor 
opgelucht. En dat is maar goed ook, 
want voor Victor Scheide is er genoeg 
te doen in zijn kerk en parochie. 

koffIekan
En daarnaast nog met tal van 
‘wereldse zaken’ zoals de 
nauwe samenwerking met de 
bewonersvereniging en WIJ, de 

sociale afdeling van de gemeente 
Groningen. Het vrijdagse koffie-
uurtje is een goed voorbeeld van 
de samenwerking tussen die 
instanties. En hoewel het uurtje in de 
parochiezaal een bescheiden initiatief 
is blijkt een bakje koffie drinken met 
je buren altijd gezellig te zijn, voor 
jong en oud. Zó gezellig zelfs, dat het 
nieuws ook het stadhuis heeft bereikt. 
Wijkwethouder Ton Schroor komt 
op een vrijdagochtend in januari een 
kijkje nemen en neemt zelfs even de 
koffiekan over van de pastoor.  

‘al snel vonden We hIer ons plekJe. We zIJn 
blIJ In deze prachtIge buurt te Wonen.’
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Deze zomer is onze buurt verrijkt met 
een kleine schaapskudde. De Drentse 
heideschapen staan op het EnCeHa-terrein, 
het voormalige fabrieksterrein van de 
Noordelijke Chemiehandel, aan het begin 
van de Admiraal de Ruyterlaan, tegenover 
het Alfacollege. De schapen zijn in overleg 
met de gemeente-ecologen ingezet als 
natuurlijke maaiers, die goedkoper en veel 
natuurvriendelijker zijn dan maaimachines. 
Het terrein wordt al tijden steeds meer 
overwoekerd door Japanse Duizendknoop 
en Bereklauwen. Beide planten zijn 
erg moeilijk onder controle te krijgen. 
Regelmatig maaien helpt enigszins, maar dat 
kost veel geld. Bovendien moet gemaaide 
Japanse Duizendknoop eigenlijk volledig 
verbrand worden, want zelfs een klein stukje 
wortel levert elders weer een nieuwe plant 
op. 

Schapen zijn dol op deze planten en 
hebben al geweldig resultaat geboekt.
De dieren worden geleverd door Gradiënt 
Natuurbeheer, een bedrijf in Kantens, dat 
zich inzet voor ecologisch en duurzaam 
onderhoud en beheer, bijvoorbeeld door  

extensieve begrazing met vee en 
gefaseerd ecologisch maaien. 
Het bespaart in de kosten 
vergeleken met regelmatig 
maaien. Natuur en milieu 
hebben niet te lijden onder het 
schokeffect van een maaibeurt, 
er is geen geluidsoverlast en er 
vallen geen maaislachtoffers. 
Begrazing is CO2 neutraal en 
de bodem verschraalt, zodat de 
variatie in planten kan toenemen. 
Het bedrijf levert behalve 
schapen ook desgewenst diverse 
soorten runderen als Schotse 
Hooglanders, pony’s, geiten of 
zwijnen. Ook langs de busbaan 
Peizerweg houden hun dieren de 
begroeiing kort.

Een lange mooie 
herfst
door klarIssa nIenhuys

Tegen de tijd dat u dit leest, zijn 
alle blaadjes wel definitief van 
de bomen gevallen. Is het u ook 
opgevallen wat ontzettend mooi 
de herfstkleuren waren dit jaar? 
De Gingko biloba bomen in de 
Abel Tasmanstraat kleurden 
lichtgeel, de Christusdoorns 
in het eerste stuk van de Van 
Speijkstraat oranjegeel, de 
Esdoorns in het tweede deel 
van de Van Speijkstraat werden 
rood, en de Esdoorns op het 
Abel Tasmanplein verkleurden via 
geelgroen naar helder geel. In de 
binnentuin Kindervreugd bogen 
de takken van het appelboompje 
door, zo vol hingen ze met gele 
appeltjes. 

Je zou denken dat in oktober-
november de bloemen wel 
allemaal uitgebloeid zijn, maar dit 
jaar stond toen het loodkruid in 
de buurt van het speelhuisje in de 
binnentuin in bloei. De plantjes 
hadden we in de lente van dit jaar 
op ons verzoek van de gemeente 
gekregen: het zijn lage plantjes, 
die in september eerst een soort 
rode sterretjes krijgen, waaruit 
helderblauwe bloemetjes komen, 
terwijl het groene blad naar rood 
verkleurt. De bloemen hebben 
rode bloemstengels, zodat er 
een heel bijzonder mengsel van 
rode, groene en blauwe kleuren 
ontstaat, dat een aantal maanden 
kan aanhouden.

tuInclubJe
Dit jaar heeft ons tuinclubje (zie 
kader) met zo nu en dan een 
uurtje werken aardig wat werk 
verzet: onkruid weggehaald, 
struiken gesnoeid, randen van 
perken ingekort en nieuwe 
planten in de borders gezet. Een 

Groen en duurzaam

Schapen in de Zeeheldenbuurt
door klarIssa nIenhuys
foto’s rudMer zWerver
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Waarde buurtgenoten,
Sinds enkele maanden vormen Marian Evenhuis, 
Klarissa Nienhuys en ik een tuinclubje. Het is 
reuze gezellig en neemt weinig tijd. Af en toe 
spreken we een paar uurtjes af om het een en 
ander in de binnentuin Kindervreugd te verfraaien. 
De Bewonersorganisatie heeft voldoende 
tuingereedschap voor vrijwilligers. Klarissa 
coördineert en onderhoudt de contacten met de 
gemeente en de Bewonersorganisatie. De tuin ligt 
tussen de huizen aan het Van Brakelplein, Abel 
Tasmanstraat en de Van Speijkstraat. Leunend 
op de schoffel keek ik naar de huizen die de tuin 
omringen. Hier wonen vast wel een paar mensen 
die in het voor- of najaar een uurtje overhebben om 
klussen gezamenlijk aan te pakken. Denk er rustig 
over na en is er belangstelling, graag melden bij 
Mia van Aalderen, Van der Doesstraat 1. tel. 050-
3645250. Ik verheug me om namen te noteren!

Met vriendelijke tuingroet, 

Mia

keer waren er drie kinderen in de tuin, die dankzij hun 
opa ervaring met werken in de tuin hadden opgedaan. 
Ze boden spontaan aan om te helpen perkranden bij te 
knippen. Dat deden ze zo goed dat het nog moeite kostte 
om alle afgeknipte takken in een container te krijgen. 
In november zijn er twee perken vernieuwd. Vooral het 
perk bij de wipwap was de laatste jaren erg versleten. 
In overleg met de gemeente hebben we er heel andere 
planten ingezet: lage hortensia’s die in de zomer wit 
bloeien en in het najaar mooi gekleurd blad krijgen. De 
hyacinten, die het elk jaar wel goed doen in dat perk, 
hebben we behouden en er weer tussen gezet. 

Wij hebben in november ook nog diverse soorten bollen 
geplant, niet alleen op het terrein van Kindervreugd, 
maar ook op het Van Brakelplein. Jaren geleden kregen 
de buurtbewoners van de gemeente een hele kruiwagen 
vol narcissenbollen, die wij op open plekken tussen 
de struiken in de perken rond de vijver gezet hebben. 
Een deel van zulke bollen komt na verloop van jaren 
niet meer op, dus het is goed om die weer eens aan te 
vullen. Als de narcissen bloeien, zal het weer tijd zijn voor 
Lentekriebels!

De afgelopen maanden stonden in het teken van de rage 
Pokémon, waarbij er een aantal belangrijke locaties in de 
Zeeheldenbuurt zijn. Zo zijn er op het Van Brakelplein en 

op het Abel Tasmanplein zogenoemde ‘Pokégyms’ die 
spelers uit de hele stad trokken.
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een hele contaIner vol fIetsen

Milieustraat groot succes
Op zaterdag 1oktober beleefden we de primeur van de 
eerste echte officiële milieustraat in de Zeeheldenbuurt: 
een hele serie containers waar we als buurtbewoners 
ons grof vuil, oud ijzer en andere rommel in kwijt konden. 
Helemaal gratis en voor niks beschikbaar gesteld door 
onze gemeente. De containers geraakten snel vol! Vooral 
het aantal weesfietsen en fietswrakken was indrukwekkend. 
Toch zeker zo’n 50 stuks zijn die dag door de actieve 
fietsopruimploeg uit onze buurt verwijderd. Zoals altijd 
had buurtgenote Stien Havinga de zorg voor de inwendige 
mens weer op zich genomen. Voor iedereen was er koffie 
met koek! En met een bezoek van draaiorgel Pronkjewail 
deed de gemeente een extra feestelijke duit in de zak! 
Kortom, een zeer geslaagde dag. Dank aan iedereen die 
heeft meegewerkt; ook natuurlijk aan de mannen van 
Stadsbeheer!  Inmiddels zijn we alweer in gesprek met de 
gemeente over een herhaling in 2017. 

Makelaar sIMon dalsheIM

Woningen uit de jaren ‘30 
blijven populair
door kees frenay

De woningmarkt trekt weer aan. Er worden weer meer 
huizen verkocht en de prijzen staan inmiddels weer op 
het niveau van voor de crisis. Dat geldt voor het hele 
land. Maar in de grote steden gaat het allemaal nog een 
beetje heftiger. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag 
rijzen de prijzen de pan uit; zeker voor huizen uit de jaren 
‘30, waarvoor de kopers in de rij staan. De huizen in 
onze Zeeheldenbuurt stammen ook grotendeels uit die 
periode. Gaan de prijzen hier ook zo rap omhoog? Worden 
we slapend rijk? We vroegen het aan makelaar Simon 
Dalsheim.

In de buurt

“De markt raakt overspannen. Zo erg als in het Westen 
is het hier nog niet, maar het beweegt wel in die richting. 
Mensen die een huis zoeken lijken alleen nog maar te kijken 
naar naar wat ze moeten bieden om het huis te krijgen 
en vergeten vaak ook de technische staat van het huis in 
de afwegingen mee te nemen. Een hypotheek voor een 
verbouwing, een nieuwe cv-ketel of voor groot onderhoud 
is moeilijk te verkrijgen. Dus mensen willen een kant-
en-klaar huis. Verkopers maken daar slim gebruik van. 
Even snel een likje verf, goedkoop keukentje en nieuwe 
tegeltjes in de badkamer en alles ziet er strak uit. Maar 
daar moet je doorheen kijken. Veel belangrijker is of het 
huis bouwtechnisch in orde is. Of er geen grote reparaties 
te verwachten zijn. En als dat wel zo is, of er dan een goed 
functionerende VVE is.”

veel Meer sfeer
“Maar om antwoord te geven op je vraag: de huizenprijzen 
in de Zeeheldenbuurt zijn in de afgelopen jaren flink 
gestegen. In het recente verleden zijn best veel 
nieuwbouw-jaren 30-woningen gebouwd. In de stijl van 
toen, met de materialen van nu. Dat ziet er van buiten best 
aardig uit, maar van binnen is het net zo armoedig als 
alle andere nieuwbouw. Metalen kozijnen, opdekdeuren 
met rammelende bovenraampjes en lage plafonds van 
betonplaten, afgewerkt met goedkoop spacwerk. Echte 
jaren-30 woningen zijn veel sfeervoller, met mooie profielen, 
paneeldeuren, glas-in-lood ramen, en hoge gestucte 
plafonds met randjes en rozetten. Dat geeft sfeer en dat 
merk je direct als je binnenkomt. 

Het tweede punt van de aantrekkelijkheid van de 
Zeeheldenbuurt is de ligging dichtbij het centrum en 
het station. Dergelijke wijken blijven altijd populair. Dat 
verandert nooit. En tot slot noem ik de structuur van de 
buurt. Het is echt mooi ontworpen rond de centrale Van 
Brakelvijver. Stads en toch groen en ruim. De buurt is 
populair. Er trekken van allerlei mensen naar toe. Jongeren, 
starters en oudere mensen die terugkeren van elders. 
Alleen geen gezinnen met grotere kinderen.”

MIlIeustraat 1 oktober. 
foto's frans kok
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Gezamenlijk zonnedak  
Alfa-College Postcoderoos 
feestelijk geopend
door anne huIzInga

Op 10 oktober - de Dag van de Duurzaamheid - 
opende wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen 
de Alfa Postcoderoos: het gezamenlijke zonnedak 
voor de buurt, op het dak van het Alfa-college aan de 
Admiraal de Ruyterlaan. Met een grote stekker sloot 
hij de zonnepaneleninstallatie symbolisch aan op het 
elektriciteitsnet. Het zonnedak bestaat uit 350 panelen en 
is een initiatief van de ZEEBOEI, lokale energiecoöperatie 
Grunneger Power en het Alfa-college. 47 buurtbewoners 
doen mee! Zij zijn daardoor eigenaar van één of meerdere 
zonnepanelen op het dak.

buurtproJect
Iets meer dan een jaar geleden kwam een aantal 
buurtgenoten uit de Zeeheldenbuurt met het idee 
zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Alfa-college. 
Hun eigen dak was niet geschikt voor panelen, terwijl zij 
wel graag zelf zonne-energie wilden opwekken. Samen 
met Grunneger Power gingen zij het gesprek aan met de 
school, dat haar dak kosteloos ter beschikking stelde voor 
het buurtproject. ‘Want’, vertelt Wim Moes (College van 
Bestuur Alfa-college), ‘we zijn een rolmodel voor studenten 
in een wereld waar nu nog fossiele brandstoffen gebruikt 
worden. Door ons dak beschikbaar te stellen, willen we 
onze studenten laten zien dat het ook anders kan.’

350 panelen
Na het houden van verschillende bijeenkomsten, het 
enthousiasmeren van buren en het afhandelen van allerlei 
administratieve en technische zaken, liggen de 350 panelen 
nu op het dak! En dat allemaal op het initiatief van de buurt. 
Steven Volkers van Grunneger Power vertelt tijdens de 
opening: ‘de Alfa Postcoderoos toont aan dat wij ons als 

actIveer de vve
“De prijzen gaan hard omhoog. Maar dat kan ook weer 
veranderen. De meeste zekerheid heb je als je ervoor zorgt 
dat je huis in goede staat blijft. Zorg voor goed onderhoud. 
En zorg ervoor dat je de gasrekening omlaag brengt. 
Dat wordt steeds belangrijker. Ik zou ook iedereen willen 
adviseren om de VVE actief te maken en samen met je 
buren maandelijks te reserveren voor groot onderhoud.  
Voor de meeste huizen in de Zeeheldenbuurt denk ik dat 
een bedrag van 50 tot 75 euro per maand voldoende is. 
Als je dat trouw doet heb je altijd geld om je huis in orde 
te houden. Kopers letten daarop. Een actieve VVE is een 
signaal dat ook de buren goed onderhoud belangrijk 
vinden. Dat geeft vertrouwen. Goede contacten met de 
buren zijn sowieso belangrijk. Een leefbare en gezellige 
buurt maak je samen. En reken maar dat gezelligheid ook 
doorwerkt in de huizenprijzen.”

Dalsheim dreef tot voor kort samen met compagnon 
Hammega het makelaarskantoor Dalsheim Hammega. Op 
1 november is het kantoor gesplitst. Hammega zit nog op 
de oude plek, 

Dalsheim is nu te vinden aan de Leonard Springerlaan 37
WWW.dalsheIMMakelaars.nl, telefoon 
050 - 8200998.
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In de buurt

burgers steeds breder organiseren. Een daardoor krijgen 
we ook invloed. We zijn als burgers niet langer consument, 
maar we voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving 
en worden daarom ook producent van energie.’ 

alfa postcoderoos
De 47 deelnemers van de Alfa Postcoderoos wonen in het 
postcodegebied 9726 (Zeeheldenbuurt), 9711 (Binnenstad), 
9718 (Schilderswijk), 9724 (Oosterpoortbuurt), 9725 
(Rivierenbuurt), 9727 (Stadspark) en 9743 (Vinkhuizen). 
Dit is de zogeheten postcoderoos, waarbinnen bewoners 
kunnen participeren in het project. Deelname resulteert 
in een jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening. 
Dankzij de Postcoderoosregeling betaalt men geen 
energiebelasting over de opgewekte stroom. 

er koMt nog Meer bIJ!
Het dak van het Alfa-college biedt ruimte aan 1.000 
zonnepanelen. Het bestaande zonnedak wordt daarom 
uitgebreid. Op dit moment zit de tweede fase van de Alfa 
Postcoderoos (waarin 150 panelen worden geplaatst) vol. 
In de derde fase is ruimte voor nog eens 500 panelen. 
Grunneger Power organiseert hiervoor in januari 2017 
twee gelijke informatieavonden voor buurtbewoners. Wil jij 
daarvoor een uitnodiging ontvangen? Mail dan naar: 
alfa-postcoderoos@grunnegerpoWer.nl.

Actiegroep “Feesten Uit 
Balans”
door ronald bats

In februari 2013 is de actiegroep ‘Feesten Uit Balans’ 
opgericht. De actiegroep is een gezamenlijk initiatief 
van buurtbewoners en buurtverenigingen uit de 
wijken Zeeheldenbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen en 
Badstratenbuurt. Aanvankelijk was het doel van de 
actiegroep om de geluidsoverlast rond de Drafbaan en 
het Stadspark aan te pakken. De actiegroep breidt  zich 
langzaam uit met vertegenwoordigers van belanghebbende 
buurten uit andere delen van de stad. Vanuit de 
Zeeheldenbuurt neemt onze secretaris Ronald Bats deel 
aan de vergaderingen van Feesten Uit Balans.

geluIdsnorMen door geMeente versoepeld
Aanleiding voor de oprichting van ‘Feesten uit balans’ was 
de versoepeling van de geluidsnormen voor evenementen 
in deze stad, zoals beschreven in de gemeentelijke 
beleidsnota Feesten in Balans II, tot maximaal 85 dB(A) en 
100dB(C) (C =  decibelnorm voor bastonen). Vóór 2011 gold 
alleen een maximale geluidsbelasting van 70 dB(A). Er mag 
dus fors meer geluid worden geproduceerd: zoveel als een 
vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat. De gemeente wil 
dat Groningen een bruisende en levendige stad is, maar de 
vraag is of dat alleen maar mogelijk is met een volumeknop 
die vol open staat. Als omwonenden van het Stadspark 
maken wij ons zorgen over de plannen van de gemeente 
om van de Drafbaan een permanent evenemententerrein 
te maken. Op dit moment ervaart de omgeving al 
veel geluidsoverlast van diverse muziekevenementen 
in het park.  Bij Meldpunt Overlast zijn veel klachten 
binnengekomen. Helaas werden deze klachten door de 
gemeente ongegrond verklaard omdat het geluid binnen 
de door de gemeente vastgestelde regels en toegestane 
geluidsniveaus blijft.
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beter rekenIng houden Met oMWonenden
De actiegroep Feesten Uit Balans vindt dat de huidige 
decibelnormen niet reëel zijn en veel te hoog liggen. 
Ook vinden we dat de beleving van omwonenden dat 
de overlast soms extreem is, meegewogen zou moeten 
worden. Feesten Uit Balans vindt dat het huidige 
evenementenbeleid, vastgesteld in de nota ‘Feesten in 
Balans ll’  en de omgevingsvergunning van de Drafbaan 
van de gemeente Groningen uit balans is. Het beleid 
houdt te weinig rekening met de bewoners van de stad 
die wonen in gebieden waar de gemeente evenementen 
toestaat. FUB wil dat de gemeente de Drafbaan en later 
het Suikerunieterrein niet gaat gebruiken als (permanent) 
evenemententerrein voor muziekfeesten met dreunende 
harde (dance) muziek. Af en toe een evenement of een 
festival moet kunnen, op voorwaarde dat de geluidsoverlast 
sterk afneemt. 

paradIgM festIval
Naast de Drafbaan als evenementenlocatie is dit jaar 
ook het Suikerunieterrein als evenementenlocatie 
aangewezen. Het vierdaagse Paradigm Dance Muziek 
Festival op het Suikerunieterrein van 12 t/m 15 augustus 
2016 heeft een grote stroom klachten veroorzaakt, ook 
vanuit de Zeeheldenbuurt. Volgens de organisatie van 
het festival nam het aantal klachten na een aanpassing 
van de lage frequenties duidelijk af. Toch bleven talloze 

Stadjers overdag en ‘s avonds per telefoon, Twitter en de 
nieuwe de geluidsbeleving-app MoSART mopperen over 
de harde muziek vanaf het Suikerunieterrein. Kilometers 
ver van het festivalterrein was het geluid te horen en te 
voelen, tot de wijk Beijum aan toe. Uit  geluidsmetingen 
van de gemeente bleek dat de geluidsnormen niet zijn 
overschreden en dat dus niet ingegrepen kan worden. En 
daar wringt juist de schoen. Als er ondanks dat de norm 
niet overschreden wordt, toch vele klachten binnenkomen, 
is naar onze mening de norm onjuist. En dat is waar de 
actiegroep Feesten Uit Balans al jaren de Groninger politiek 
aan het verstand probeert te brengen. Als laatste kunnen 
wij als bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt meedelen 
dat wij kort geleden een brief aan de gemeente hebben 
gestuurd waarbij wij inzage vragen in de evaluatierapport 
over het Paradigm festival van augustus j.l. en tevens 
vragen wat de plannen zijn met het Suikerunieterrein als 
evenementenlocatie. Wij verwachten dat dit gesprek nog 
dit jaar plaatsvindt. We houden u op de hoogte. Meer info: 
Info@zeeheldenbuurt.nl.

een heel geslaagd festIval. Maar zou het nIet ook 
heel gezellIg kunnen zIJn Met Wat MInder laWaaI?
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zoMerfeest

En het bleef nog lang 
gezellig aan de vijver...
Zaterdag 10 september was de dag van het jaarlijkse 
buurtzomerfeest aan de Van Brakelvijver. Honderden 
jongere en oudere buurtgenoten wisten op deze 
schitterende nazomerdag de weg naar buren, bier en 
barbecue weer te vinden en maakten er met elkaar weer 
een zeer gezellige middag en avond van, zoals de foto’s van 
Frans Kok laten zien. Namens alle buurtgenoten nogmaals 
dank voor het altijd actieve feestcomité!

In de buurt
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Het wil de laatste jaren niet zo lukken 
met oud en nieuw en mij. Vorig jaar 
zat ik ziek thuis, een vakantie is voor 
een leraar altijd een goed moment om 
alle opgedane virussen te doorleven. 
Ik had het een paar jaar eerder ook 
al meegemaakt: ik was uit eten bij 
vrienden in Stedum toen een enorme 
koppijn alle vreugde uit de avond trok 
en ik als een sneue patiënt thuis werd 
afgeleverd. Je hoort om twaalf uur 
wat geknal op het Van Brakelplein, 
maar mijn uitzicht vanuit de Jan van 
Galenstraat is zodanig dat je net 
niets ziet. Af en toe een verdwaalde 
vuurpijl. Aan de achterkant blokkeert 
de zwarte doos je uitzicht op wat er 
in de stad gebeurt. Je hoopt dat ze 
bij de studentenflat een vreugdevuur 
bouwen om wat actie in de wijk te 
krijgen.

Vrienden van mij zitten bij het 
klokkeluidersgilde. Met oud en 
nieuw hangen zij in de touwen in de 
Martinitoren. Als ze uitgebeierd zijn 
lopen ze helemaal naar boven om te 
genieten van het uitzicht. Als de wind 
goed staat, hoor je ze. Ik beeld me zo 
in dat speciaal voor mij luiden. Ik krijg 
meestal een appje vanaf de toren om 
twaalf uur. Zo hoor ik een beetje bij 
het feestgedruis.

In 2000 heb ik oud en nieuw gevierd 
bij Radio Noord. Ze zaten toen nog 
aan het Martinikerkhof. Ik mocht 
samen met twee andere dichters 
een gedicht voorlezen. Behalve 
presentator Rob van Dam en de 
directeur was er niemand in het 

Oud en nieuw
door Coen peppelenbos

Buur en cultuur

desolate gebouw. Er stond een fles 
goedkope wijn en een schaal koude 
oliebollen in de kale kantine. Buiten 
was het feest. 

De meest romantische jaarwisseling 
heb ik meegemaakt toen ik een jaar 
of 25 was. Ik zat in een ingewikkelde 
driehoeksrelatie. Terwijl mijn minnaar 
en zijn vriend oud en nieuw vierden 
bij hun familie in Lelystad, zat ik 
tussen een groot aantal vrienden een 
lange avond uit: tv, spelletjes, nog 
meer spelletjes. Om 12 uur kussen 
de stelletjes het eerst en moet je als 
eenling maar zoenen wie er overblijft. 
Om 1 uur ging de bel en stond mijn 
vriend voor de deur, die hard door de 
polder gereden had om bij mij te zijn. 
We gingen weg de nacht in: dansen, 
vrijen. Assepoester die gered werd 
door de prins.

Je oerherinnering heeft altijd met je 
jeugd te maken. Je vader en moeder 
die de hele middag in de keuken 
oliebollen stonden te bakken. Dat je 
tegen twaalf uur uit bed getild werd, 
zodat je goed wakker was, wanneer 
het knallen begon. Je dacht nog, dat 
het elk jaar beter zou worden. 

Buurtgenoot en schrijver 
Coen Peppelenbos schreef 
deze bijdrage speciaal voor 
de lezers van AHOY. Onlangs 
publiceerde Coen een nieuwe 
roman: De valkunstenaar. 
Verkrijgbaar in de boekhandel. 
Coen Peppelenbos schrijft 
ook blogs over literatuur: 
WWW.coenpeppelenbos.
blogspot.nl en 
WWW.tzuM.Info.
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Mirjam Offringa wint kunstprijs
op donderdag 1 december 
ontving buurtgenote en 
kunstenares Mirjam Offringa 
tijdens een feestelijke uitreiking in 
de nieuwe kerk in amsterdam de 
van lanschot kunstprijs 2016. 

Zij kreeg de prijs voor Het 
Contact, een drie minuten durend 
videokunstwerk. Uit ruim 500 
inzendingen geeft volgens de jury dit 
filmpje het beste de huidige tijdgeest 
weer. De video toont een groepje van 
vijf mensen die in een metrostation 
allemaal bezig zijn met hun eigen ding 
(lees: mobiele telefoon) en die geen 
oog meer hebben voor hun omgeving 
en elkaar. Mirjam schoot het filmpje 

op een ochtend in de metro van 
Amsterdam. De video suggereert 
een dagelijkse situatie, maar in 
werkelijkheid waren de spelers door 
Offringa geselecteerd. De vide toont 
vier volwassenen die niet anders zien 
dan hun mobieltje, en een jongen 
die van de een naar de ander kijkt. 
Raadselachtig, vond de jury. Want is is 
het niet zodat juist de jeugd verslaafd 
lis te zijn aan de smartphone? Mirjam 
kreeg het idee voor jaar film toen ze 
een tienjarig meisje hoorde zeggen 
'Mijn moeder heeft het altijd zo druk, 
en als ze thuis is zit ze achter haar 
mobiele telefoon.' “En ik las een 
keer een bericht dat kinderen op het 
strand waren zoekgeraakt omdat hun 

ouders te zeer verdiept waren in hun 
smartphone.” Offringa's commentaar 
is helder: we dreigen eenzame 
telefoonslaven te worden.

Juryvoorzitter Axel Rüger, directeur 
Van Gogh Museum, roemde onder 
andere de knappe enscenering van 
Het Contact: “Dit werk heeft ons vanaf 
het eerste beeld geïntrigeerd. Mirjam 
heeft de video knap geënsceneerd 
en hij is ook visueel erg sterk, onder 
meer door het gebruik van primaire, 
Mondriaan-achtige kleuren.” Voor 
Offringa is de prijs een erkenning 
van haar kunstenaarschap, maar 
vooral een kans om haar werk meer 
onder de aandacht te brengen. Haar 
video wordt aangekocht voor de Van 
Lanschot kunstcollectie en zal in De 
Nieuwe Kerk Amsterdam te zien zijn 
als onderdeel van de prestigieuze 
Meesterwerk-serie, waar vanaf 18 
februari El Greco’s Pentecostés 
centraal staat. “Pentecostes betekent, 
vertaald naar het Nederlands, 
Pinksteren. Het schilderij van El Greco 
gaat dus over de uitstorting van de 
heilige geest. Mijn video is op een 
tweede pinksterdag opgenomen. 
Over tijdsgeest gesproken.”

Mirjams winnende video – en ander 
werk van haar – is ook te zien op haar 
eigen website: 
WWW.MIrJaMoffrInga.nl
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Column

De een z’n deuk...
door marC wiers

Ik zit net in mijn werkkamer als 
het gepiep begint. Eigenlijk stoort 
het geluid me nauwelijks, maar 
na 20 minuten begint het toch 
te irriteren. Blijkbaar kan een 
vrachtwagen vlakbij ons huis een 
bocht niet maken. Ik wil net naar 
buiten lopen als ik een boze bange 
mannenstem in paniek “ho!! stop!!” 
hoor schreeuwen, gevolgd door wat 
piepende banden en een metalige 
kraak.

Ik sta in de trapopgang van ons huis 
en zie nog net de vrachtwagen onze 
wijk uitrijden. Mijn blik valt daarna op 
de deuk die de heren achterlieten. 
In mijn rode Punto. Het hele 
achterspatbord aan gruzelementen. 
De bladders verf liggen nog op de 
klinkers. Ik kijk de straat in maar 
zie nergens getuigen. ‘Mooie boel’ 
mompel ik tegen mezelf terwijl ik me 
online meld bij mijn verzekeraar. Ik 
moet natuurlijk aangifte doen maar 
heb geen getuigen én geen dader. 
Er is een calamiteitenfonds maar 
die helpt pas als ik aan honderden 
voorwaarden voldoe.

Bij mijn schadeherstelmannetje is 
de offerte snel gemaakt: een nieuw 
achterspatbord inclusief verfbeurt 
kost € 1.300. Ik sta er versteld van: 
zwaar vrachtverkeer in onze wijk 
(wat moeten ze hier eigenlijk?) en 
dan ook nog schade veroorzaken en 
zonder omkijken wegrijden. Ik ben 
woest. Ik weet alleen niet op wie.

Als ik de volgende ochtend mijn 
auto naar de uitdeukservice wil 

rijden vind ik een briefje onder de 
ruitenwisser. Ene Merel, student in 
het huis op de hoek, schrijft dat ze 
de aanrijding heeft gezien en... het 
nummerbord van de vrachtwagen 
heeft genoteerd. De heldin! Op het 
politiebureau bieden ze aan eerst 
de chauffeur via het kenteken op 
de sporen, en hem te vragen voor 
de kosten op te draaien via zijn 
verzekering. Als hij weigert kan ik 
alsnog aangifte doen en kunnen ze 
tot ‘officiële aanhouding’ overgaan. 
Ik kies maar voor het eerste.

Bij het eerste telefoontje dat de 
agent pleegt is het meteen raak. 
De man aan de andere kant van de 
lijn (ik buig zo over de balie dat ik 
kan meeluisteren, wat me op een 
vermanende blik van oom agent 
komt te staan) biedt duizend maal 
excuses aan en bezweert dat zijn 
chauffeur niets heeft gemerkt, 
anders was ‘ie beslist gestopt. En 
natuurlijk betaalt zijn verzekering het 
schadeherstel.

Een paar weken later wordt 

er aangebeld. Een onzekere 
stotterende jongen van rond de 
twintig begint met een grote fles 
whiskey en een bos bloemen in 
zijn handen een verhaal over zijn 
eerste vrachtritje, en dat deze wijk 
zo krap is, en dat hij echt niks had 
gemerkt, en – terwijl hij door ratelt 
nodig ik hem uit voor een kop koffie. 
Tinus blijkt de chauffeur van de 
deuk. Natuurlijk heb ik alle begrip. 
Zeker kan het iedereen gebeuren. 
Opgelucht dat het allemaal is 
opgelost stapt hij een half uur later 
de deur weer uit. Ik geef hem de fles 
whiskey weer mee. ‘Wilt u die niet?’ 
vraagt hij verbaasd. ‘Jawel maar er 
is iemand die ‘m meer verdient. Ze 
heet Merel en woont twee huizen 
verderop, op de hoek. Nummer 1A. 
Het is een studentenhuis, ze zijn nog 
wel op waarschijnlijk’.

Vorige week zag ik ze lopen, Merel 
en Tinus. Hand in hand. Ik heb hard 
gelachen. De een z’n deuk is de 
ander z’n n- … nou ja, je weet wel 
wat ik bedoel.

deze trucker Is nIet de 
hoofdpersoon In Marcs verhaal
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nnesOcoiffures
Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

Op zoek naar meer kwaliteit van leven?
Mindfulness
Stresscoaching
Innerlijk Kindwerk
Traumatherapie
Familie Opstellingen
Begeleiding aan kinderen & jongeren
Je bent van harte welkom.

Hereweg 100 Groningen

www.praktijksouldrops.nl

Praktijk Souldrops
Lichaamsgerichte Psychotherapie & Coaching

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Adverteren in de AHOY? Al vanaf €25,- 

Info: ahoy@zeeheldenbuurt.nl



22

op donderdag 24 november tot 
en met zaterdag 26 november 
heeft de barcommissie van 
het hoendiep café wederom 
een succesvol Winterflatfeest 
georganiseerd. het thema dit 
jaar droeg de slogan ‘let’s travel 
through time’, refererend naar 
het 50-jarig bestaan van de 
Hoendiepflat. 

Ieder jaar wordt op de 
donderdagavond de Kelderkoorts 
georganiseerd. Ook dit jaar werden 
drie fietsenkelders door bewoners 
van drie verdiepingen omgetoverd tot 
feestlocatie. De bewoners moesten 
zelf een bar bouwen, drank inkopen 
en muziek regelen. De kelder die hier 
het beste in slaagt, mag zich een jaar 
lang de winnaar van de Kelderkoorts 
noemen. De winnaar wordt jaarlijks 
op zaterdag bekend gemaakt. De 

Kelderkoorts in 
de Hoendiepflat

Studeren

organisatoren achter de winnende 
kelder krijgen de wisselbeker 
uitgereikt. Naast de drie verdiepingen 
organiseert de barcommissie een 
feest in de bar. De gang op de 
begane grond en de bar worden door 
de commissieleden voorzien van 
decoratie in het thema van het jaar. 

De Kelderkoorts is dit jaar wederom 
succesvol verlopen. Alle kelders 
hebben er een groot feest van 
gemaakt. De vierde verdieping stak 
echter met kop en schouders boven 
de andere verdiepingen uit. Zij hadden 
de mooiste muurschilderingen, de 
drukst bezochte kelder en verdienden 
veruit de meeste consumptiebonnen.

Op de vrijdag werd door de 
barcommissie de pubquiz 
georganiseerd. Tijdens de avond 
namen tien deelnemende teams 

het tegen elkaar op. De vragen 
waren verdeeld over zeven rondes 
waaronder de muziekronde. De 
onderlinge verschillen waren klein 
tot op de laatste ronde. Uiteindelijk 
won het winnende team met één 
punt verschil. Eén van de teams 
werd gevormd door buurtgenoten. 
We vonden het leuk dat jullie er 
waren en hopen dat jullie bij een 
volgende pubquiz wederom met een 
afvaardiging vanuit de buurt aanwezig 
zullen zijn!

Tot slot werd op de zaterdag het 
eindfeest georganiseerd. Aan het 
begin van de avond werd er volop 
karaoke gezongen. Om klokslag 
0:00 hield de voorzitter een korte 
toespraak waarna het gratis fust bier 
door de Bewonersvereniging werd 
aangeslagen. Onder het genot van 
een drankje werd genoten van de 
muziek die DJ Elwin van Bruggen 
ten gehore bracht. Het feest ging 
uiteraard door tot in de vroege uurtjes. 

De barcommissie kan terugkijken op 
een geslaagd Winterflatfeest 2016. 
We willen de buurtgenoten bedanken 
die de afgelopen dagen aanwezig 
waren op ons feest. We hopen jullie 
en andere buurtgenoten snel weer 
te mogen verwelkomen in onze bar 
op de begane grond aan de Van 
Heemskerckstraat nummer 1!

door Jeroen brus
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