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In dit nummer

Dan liever de lucht in!
Toch weer gelukt! Het zesde – extra dikke – nummer van ons 
buurtmagazine. Precies op tijd om u te informeren over twee 
gezellige evenementen in de donkerste dagen van het jaar. 
Zaterdag 16 december bent u aan het eind van de middag  
allemaal welkom op het eendenplateau aan de Van Brakelvijver, 
om gezamenlijk de buurtkerstboom op te tuigen en een glaasje 
te drinken. Dat is één. Het tweede evenement speelt zich af op 
dezelfde plek, maar dan twee weken later: op oudejaarsavond 
is er voor de allereerste keer een knallend ‘buurtvuurwerk’ in 
de Zeeheldenbuurt: Of het net zo spectaculair wordt als het 
vuurwerk van zeeheld Van Speijk in 1831 (zie omslag) durven we 
niet te voorspellen, maar dat u wat mist als u er niet bij bent staat 
vast! 

Verder treft u in dit nummer weer vele nuttige, interessante en 
spraakmakende artikelen over het leven in onze gezellige buurt. 
Zoals bijvoorbeeld een bijdrage van Marieke van der Heide 
over Willem Barentz, de verloren zeeheld aan de overkant, en 
een interview door Henriëtte Poelman met musical-ster Timna 
Hacquebord, columns van Marc Wiers en Coen Peppelenbos en 
de inmiddels vaste bijdrage van Esther Walstra in gesprek met 
een markante zeeheld. Laat de donkere dagen maar komen!

De redactie,
AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL

Bomen met de buren

Op zaterdag 16 december zetten we om 15 uur weer samen 
onze buurtkerstboom op. Als het tegen 16:30 gaat schemeren 
steken we de lichtjes aan, met een glas glühwein of warme 
chocolademelk in de hand. Vanaf 18 uur is er lekkere warme 
snert! We vinden het leuk als jullie (natuurlijk samen met de 
kinderen) wat versieringen meenemen. Wij zorgen voor de 
rest. Fijne feestdagen alvast!

Oudejaarsavond

Oliebollen, vuurwerk
en champagne bij de vijver

Nieuw in onze wijk is een gezamenlijk Oud&Nieuwfeestje. 
Samen steken we op een veilige manier het vuurwerk af. Zo 
is er ook nog eens wat minder overlast in alle straten, voor de 
mensen die hier niet van houden. En natuurlijk is het samen 
veel gezelliger en leuker! Op oudejaarsavond verzamelen we 
ons rond 23:30 met visite en al op het pleintje bij de vijver 
van het Van Brakelplein. Om middernacht steken we dan 
samen de mooiste vuurpijlen af, en toasten we met een goed 

Actueel in de buurt

glas bubbels op het nieuwe jaar. Wij zorgen, met hulp van 
de gemeente Groningen, voor de feesttent, champagne en 
oliebollen. Natuurlijk is deelname gratis. Houd de website, 
onze facebookpagina en je brievenbus in de gaten voor meer 
informatie.

Nieuw bestuur en nieuwe 
plannen
Voor het eerst in het bestaan van de bewonersvereniging was 
er, althans voor zover het geheugen van het huidige bestuur 
het overziet, op 12 oktober een extra Algemene Ledenver-
gadering (ALV). Deze extra vergadering was een vervolg op 
de reguliere jaarvergadering van maart, waar een groep van 
potentieel nieuwe bestuursleden is gevormd, dat met elkaar in 
overleg is gegaan over de nieuwe formaties in het bestuur én 
een blik op de toekomst van de bewonersvereniging Zee-
heldenbuurt. Wie gaat wat doen? Hoe gaan we te werk? En 
waarmee willen we aan de slag? Op 12 oktober werden de 
resultaten van dat beraad aan de leden gepresenteerd.

Het was een erg onderhoudende avond met veel gespreks-
deelname door iedereen. Over de bestuursinrichting met een 
klein kernbestuur en aanhangende commissies/werkgroepen 
was iedereen enthousiast. Het bestuur bestaat nu uit vier 
persponen: Jeanine Meiners (voorzitter) , Niko Winkel (se-
cretaris), Oike Vlaanderen (penningmeester) en Kees Frenay 
(algemeen).

BESTUURSVISIE
Marian Sterenberg, Peter Oterdoom en Ruurd Voorne-
veld gaan dus weer uit het bestuur; zij zetten zich in via de 
werkgroepen. Op de vergadering namen we afscheid van 
penningmeester Huib Vertin en secretaris Ronald Bats. Nou 
ja, afscheid… ook zij blijven zich op andere manieren voor 
de buurt inzetten. Ronald – scherp en oplettend – onder 
andere in de werkgroep Beheer, en Huib als onvermijdelijke 
en onvermoeibare advertentieacquisiteur voor de Ahoy. Het 
nieuwe bestuur heeft ook een beknopte ‘bestuursvisie’ opge-
steld.  Ook deze werd met instemming ontvangen. In de kern 
komt het erop neer dat het bestuur vooral coordineert en ‘als 
smeerolie’ fiunctioneert tussen de verschillende werkgroepen 
die concreet met allerlei activiteiten aan de slag gaan. Waar-
mee dan wel? Wat gaan we allemaal doen? En met wie?
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WERKGROEPEN
De Evenementencommissie draait als een tierelier. Er wordt 
veel georganiseerd in de wijk. Ruurd linkt hierover met het 
kernbestuur, maar de commissie is heel breed bezet! 
Voor het Beheer kunnen we helemaal terecht bij Ronald Bats, 
die ook goed afstemt met andere betrokkenen. ‘Beheer’ is 
goed belegd: de Zeeheldenbuurt is echt een van de schoon-
ste wijken van de stad. Voor zaken rondom Verkeer en 
Ruimtelijke ordening is ook de aandacht goed vertegenwoor-
digd: Ruurd, Peter en Oike bemoeien zich hier nadrukkelijk 
mee. Duurzaamheid is ook belegd bij Peter. Voor de afdeling 
Groen kunnen we vooral terecht bij Klarissa Nienhuys, die er 
persoonlijk voor zorgt dat we met Kindervreugd een prach-
tig speelparkje in de buurt hebben. Overigens gaan we ook 
met een commissie Jeugd starten, te trekken door Esther 
Walstra. In het kernbestuur is Kees de ‘linking pin’ voor alle 
Communicatiezaken. De website en de sociale media krijgen 
een prominente rol en we proberen vier keer per jaar de 
wijkglossy AHOY op ieders deurmat te laten vallen. Er is ook 
een commissie Leefbaarheid, waarmee met name Jeanine en 
Oike zich vanuit het kernbestuur bezighouden. Leefbaarheid 
is echter wel een heel breed begrip, met veel verschillen-
de deeldomeinen en raakvlakken met andere commissies. 
Tijdens de ALV komen we nog uitgebreid te spreken over 
overlastsituaties en hoe hiermee om te gaan. 
Tot slot de Koffie(vrijdag)ochtenden in het achterzaaltje van 
de Oud-Katholieke kerk. Ze zijn een groot succes, maar we 
moeten nog wel nader bekijken, hoe we deze ochtenden 
(financieel) faciliteren. Wordt vervolgd!

Terugkijkend stellen we vast dat er op de ALV veel enthou-
siasme was, met zeer positief-verwachtingsvolle blik op de 
toekomst, vol plannen om de Zeeheldenbuurt dé Groninger 
topwijk te laten zijn en blijven! Niko Winkel

P.S: De notulen van deze bijeenkomst zijn ook in te zien op 
de website: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL. 

Weer schoon & netjes
De brandgangcommissie het blok Van Wassenaerstraat 
– Van Brakelplein – Van Speijkstraat - Abel Tasmanstraat – 
Peizerweg organiseerde op zaterdag 25 november om 10 uur 
een veegactie. Door vertraging bij deze AHOY waren er wat 
minder buurtgenoten dan verwacht. Daarom organiseren we 

Actueel in de buurt

op 9 december een tweede ronde. Bent u er om 10.00 uur 
bij? Woont u aan deze brandgang en heeft u uw email adres 
nog niet opgegeven? Dan graag even een berichtje met 
uw naam en straat en huisnummer naar: ONZEBRAND-
GANG@GMAIL.COM. Zo is het een stuk gemakkelijker 
communiceren. Ook kan de commissie nog wel wat onder-
steuning gebruiken voor het innen van de bijdrage of andere 
zaken. Dus schroom niet en laat van je horen! Jeroen Meijer, 
Ronald Bats, Henk Peter Jagersma

Samen zorgen voor een 
schone en veilige brandgang
Brandgangen. Niet iedereen komt er dagelijks. Maar wel bijna 
iedereen is er mede-eigenaar van! Brandgangen zijn geen 
openbaar terrein. Voor onderhoud en veiligheid is zodoende 
niet de gemeente verantwoordelijk, maar de gezamenlijke 
eigenaren. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor eigenaren 
die er nooit komen! Dat staat in de wet en in ieders koopcon-
tract. 

Een brandgang die niet onderhouden wordt kan gevaarlijke 
situaties opleveren; denk aan losliggende tegels door boom-
wortels, laag overhangende takken, ontbrekende verlichting, 
water- sneeuw- of ijsoverlast als gevolg van een gebrekkige 
riolering. Bij een eventueel ongeval kan een woningeigenaar 
zelfs aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.
Binnen onze wijk zijn ongeveer tien van deze brandgan-
gen, die in verschillende staat van onderhoud verkeren. Het 
onderhoud wordt vaak slechts door enkele vrijwillige bewo-
ners georganiseerd. De actieve bewoners innen contributie 
om de verlichting te laten branden, bestrating op te hogen, 

onkruid te verwijderen en rioleringen werkend te houden. Met 
dergelijke actieve bewoners mogen we allemaal blij zijn! Want 
zij doen het werk dat we eigenlijk allemaal zouden moeten 
doen! 

Naast een financiële bijdrage organiseren de meeste brand-
gangcommissies één of wee keer per jaar een gemeen-
schappelijke veeg- of opschoonactie. Aan het einde van 
de herfst, als alle bladeren weer zijn gevallen is een goed 
moment om de gangen weer een grote veegbeurt te geven. 
Wilt u weten wie de contactpersonen zijn van uw brandgang? 
Het bestuur van de buurtvereniging heeft daar de meeste 
adressen wel van. 

UMCG Depressiestudie
Het UMCG doet onderzoek naar hoe voorkomen kan worden 
dat mensen na een depressie opnieuw dergelijke klachten 

krijgen. Voor dat onderzoek is het UMCG op zoek naar 
deelnemers. Hieronder de informatie die wij van het UMCG 
ontvingen. 
Terugval na depressie is een groot probleem, ook onder 
veel Groningers: zo’n 10 tot 20% van alle Nederlanders krijgt 
ooit in zijn/haar leven te maken met een depressie, en na 
een depressie is de kans op terugval tussen de 40 en 80%. 
Uit eerder onderzoek weten we dat preventieve cognitieve 
therapie werkt in het verkleinen van de kans op terugval. In 
dit fMRI-onderzoek bestuderen we wat mensen kwetsbaar 
maakt voor terugval, en welke veranderingen nodig zijn om 
terugval te voorkomen. Voor dit onderzoek zijn we dus op 
zoek naar deelnemers: mensen die meerdere keren depres-
sief zijn geweest en nu gratis onze therapie willen volgen. 
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Joyce 
van Meel Onderzoeksmedewerker UMCG,  J.J.M.VAN.
MEEL@UMCG.NL; 050 - 361 65 92. Meer info op  
WWW.DEPRESSIESTUDIE.COM) en op facebook: 
WWW.FACEBOOK.COM/DEPRESSIESTUDIE
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Monitor Veiligheidsbeleid  
gemeente Groningen  
januari-april 2017 
Elke vier maanden publiceert de gemeente de Monitor Vei-
ligheidsbeleid, met cijfers en conclusies over de veiligheid in 
onze stad. Hieronder een korte samenvatting van de laatste 
monitor, met speciale aandacht voor onze Zeeheldenbuurt. 
Het onderzoek bevestigt wat we al wisten: prima wonen in de 
Zeeheldenbuurt!

Over de hele linie zien we de laatste jaren een daling van de 
woningcriminaliteit (woninginbraak, schuurtjes, garages). Ook 
het aantal fietsendiefstallen neemt af.

De overlast (burengerucht, drugs/drankoverlast, verkeersover-
last en overige overlast), is  in 2017 duidelijk afgenomen. Het 
niveau ligt echter nog wel hoger dan in begin 2015. In stads-
deel Zuid (waar de Zeeheldenbuurt bij hoort) is de overlast 
(bijna) het laagst. 

Ook is onderzocht wat de Groningers als grootste probleem 
in hun buurt beschouwen. Opvallend is de toename van het 
aantal mensen dat de verkeerssituatie noemt. Ook te weinig 
toezicht in de buurt wordt genoemd. Bij geluidsoverlast is 
duidelijk een seizoenstrend te zien: Andere wijkproblemen die 
genoemd worden anders dan veiligheid zijn hondenpoep en 
zwerfvuil. 

Verbetering ringwegopritten, 
fietspad en entree Stadspark
Sinds half oktober is de gemeente druk met de opritten bij de 
Vesta. Hiermee neemt de verkeersveiligheid toe en kunnen 
bussen die van de remise Peizerweg komen makkelijker de 
Ringweg opdraaien. Ook is het dan klaar voor de Q-link lijn 15 
als die via de westelijke ringweg van de Zernikecampus naar 
het hoofdstation gaat rijden. Er komen bredere bochten waar-
door het zicht op de kruispunten beter wordt. Ook komt er 
een zogenoemde tweelichter, een verkeersregelsysteem met 
oranje en rood. Er rijden alleen nog lijnbussen en hulpdien-
sten, geen taxi’s meer. Verder wordt de fietsverbinding tussen 
de Koeriersterweg en de ingang van het Stadspark verbeterd. 
Deze ingang krijgt ook monumentaal metselwerk, zoals de 
ingang van het park tegenover de Parkweg al heeft.

Taxi’s van de busbaan af
Vanwege geluidsoverlast is er op de tijdelijke brug over de 
Paterswoldseweg een snelheidslimiet van 30 km/u ingesteld. 
Dit voorjaar bleek uit metingen dat de bussen zich daar goed 
aan houden maar de taxi’s niet. Het college van B&W heeft tot 
twee maal toe de taxibranche opgeroepen om de maximum-
snelheid te respecteren. Metingen in het najaar toonden dat 
de bussen nog steeds goed rijden maar dat taxi’s gemiddeld 
flink harder rijden. Bovendien zijn taxi’s in het verlaagde deel 
onder de ringweg slechter zichtbaar dan bussen. Wanneer 
een taxi over het hoofd wordt gezien en deze wel de voorrang 
pakt, levert dit risicovolle situaties op. Om dit risico te beper-
ken heeft B&W besloten dat taxi’s niet meer worden toegela-
ten op de busbaan. Dit omdat ze ondanks waarschuwingen 
alleen maar harder blijken te zijn gaan rijden. 

Buurt en gemeente

Het WIJ-team 
is er voor iedereen
Het WIJ-team Rivierenbuurt is van én voor alle wijkbewoners. 
Het WIJ-team is er niet alleen voor mensen met een handicap 
of beperking. Het WIJ-team is er voor jong en oud, voor arm 
en rijk. Voor iedereen die (even) ondersteuning nodig heeft. 
Maar ook voor iedereen die zich wil inzetten voor een ander 
en/of de wijk. De WIJ-medewerkers weten veel over wat er in 
uw wijk speelt en wat er mogelijk is. Zij weten veel van jeugd-
hulp, maatschappelijk werk, begeleiding van mensen met een 
beperking, inkomens- en schulden problematiek en nog veel 
meer. Door de samenwerking van verschillende organisaties 
binnen het WIJ-team, hoeft u uw vraag of vragen maar op één 
plek te stellen. 

WAARVOOR KUNT U BIJ HET WIJ-TEAM 
TERECHT? 
Hieronder enkele voorbeelden:
• Het lijkt u gezellig om nu en dan samen met buurtgenoten 

te koken…
• U hebt een leuk idee voor uw staat en wil dit samen met 

uw buren uitvoeren, maar weet niet waar u moet begin-
nen…

• U wit graag vrijwilligerswerk doen, maar weet niet hoe of 
waar……

• U krijgt een brief, maar begrijpt niet precies wat de brief 
voor u betekent…

• Uw peuter of puber gedraagt zich erg lastig en u weet niet 
hoe u daarmee moet omgaan… óf u hebt opvoedtips die u 
graag met andere ouders wilt delen…

• U hebt zorg nodig voor uzelf/ of uw partner en wilt weten 
wat de mogelijkheden zijn…

• U komt iedere maand geld tekort en wilt graag advies om 
een oplossing te vinden

 
Wij-Rivierenbuurt 
Merwedestraat 54 
9725 KE Groningen 
050 367 64 00
E-mail: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl 
Website: www.wij.groningen.nl/rivierenbuurt 
Facebook: WIJ Rivierenbuurt

Nieuwe gemeentebegroting 
met plannen voor 2018 
B&W hebben vrijdag 6 oktober de gemeentebegroting 2018 
gepresenteerd. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de in 
overleg met de wijk opgestelde gebiedsprogramma’s. Hierin 
staat per stadsdeel wat de plannen zijn. In sommige wijken 
gaat veel vanzelf. In andere wijken is meer aandacht nodig en 
neemt de gemeente een actievere rol. Elk stadsdeel heeft een 
wijkwethoudersbudget. Initiatiefnemers met goede plannen 
voor hun buurt of wijk kunnen bij hun gebiedsteam aanklop-
pen voor geld. De begroting is een dik boekwerk, maar de 
gemeente heeft ook een toegankelijke website gemaakt. Be-
kijk de plannen via; HTTPS://BEGROTING2018.GRO-
NINGEN.NL/P16385
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Buurt en gemeente

Maandag 18 september is de inloop van Veerkracht gestart. 
Veerkracht is voor iedereen met psychische klachten en 
die op zoek is naar een nieuwe balans in zijn of haar leven. 
Misschien voel je je eenzaam en zou je meer contacten willen, 
of je wilt vrijuit kunnen spreken met lotgenoten, je wilt gaan 
bewegen maar je weet niet wat je wilt, je aarzelt om vrijwil-
ligerswerk te gaan doen omdat je bang bent hoe mensen 
naar je zullen kijken, je bent het contact met familieleden kwijt 
geraakt en wilt daar alleen maar over praten, verzin het maar. 
Alles wat voor jou aan de orde is, kan op tafel komen. 

De inloop wordt geleid door een ervaringsdeskundige, die 
vanuit herkenning en gelijkwaardigheid contact legt. Er is 
ruimte voor ontmoeting en aandacht voor je verhaal, waarbij 
jouw tempo wordt gevolgd. Jij bent degene die bepaalt wat 
goed voor je is en waar je behoefte aan hebt. Lijkt het je wat, 
kom dan op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
langs aan de Rabenhauptstraat 45. We zitten er elke maan-
dag en niet onbelangrijk: het is gratis! Mocht je nog vragen 
hebben of liever eerst even met de ervaringsdeskundige 
bellen, neem dan contact op met Barbara Feenstra op 
06 -83 27 87 17 (maandag of donderdag). 

Huisvuilpas kwijt of kapot?
We willen allemaal een nette buurt. Waarom staan er dan soms toch 
gevulde vuilniszakken  bij de ondergrondse containers? Pasje kwijt, 
horen we dan. Kan gebeuren. Vraag dan snel een nieuwe aan. 
Hoe doe je dat?

Pas kwijt? Bel met telefoonnummer 14 050
Pas kapot? Vraag een nieuwe pas aan via  HTTPS://GEMEENTE.GRONINGEN.NL/HUISVUILPAS-AANVRAGEN. 
Een nieuw pas moet u altijd zelf ophalen aan het Harm Buiterplein. Als de pas voor u klaar ligt, krijgt u bericht thuis. Met dit 
bericht kunt u uw nieuwe huisvuilpas afhalen.
Per woning wordt slechts één pas verstrekt. Alleen voor kamerverhuurpanden met kamerverhuur, 
zoals studentenhuizen, kunt u meer dan één pas aanvragen. Hiervoor moet u wel extra kosten betalen. 
Aanvragen via STADSBEHEER@GRONINGEN.NL.
Storing ondergrondse container: Werkt de pas van de buren ook niet op uw container, dan is er zeer waarschijnlijk een 
storing of is de container vol. Bel 14 050 om de storing of volle container door te geven. Geef wel het locatienummer door 
welke op de container staat. De gemeente probeert de storing binnen 24 uur op te lossen. 

Herstelplek Veerkracht van start nnesOcoiffures
Paterswoldseweg 16/1
9726 BC Groningen
050-3181852

7 DAGEN PER WEEK 
GEOPEND!

Advertenties

SIGNMAKERS
MARNE

Wij bieden complete oplossingen op grafisch gebied, 
van prepress tot voorraadbeheer, verzending en alle 
vormen van binnen- en buitenreclame.

www.marne.nl

Op zoek naar een innovatief 
no-nonsense bedrijf dat echt 
verstand van zaken heeft? 
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Via vorige artikelen in de AHOY! lieten we al weten dat de Alfa 
Postcoderoos eind vorig jaar is gerealiseerd. We mogen nu 
zelfs melden dat ook de uitbreiding van het gezamenlijke zon-
nedak een feit is! In de eerste week van augustus werden 220 
extra zonnepanelen geplaatst op het al bestaande zonnedak 
van 350 panelen. Op het dak van het Alfa-college liggen na 
de uitbreiding van de zonnepaneleninstallatie nu 570 panelen. 
Inmiddels doen bijna 70 buurtgenoten (voornamelijk uit de 
Zeeheldenbuurt en Schilderswijk) mee. 

EERSTE LEDENVERGADERING GOED BEZOCHT
Afgelopen woensdagavond 8 november werd de eerste 
ledenvergadering gehouden, waarin de voortgang van het 
project werd besproken. Daarnaast presenteerde Grunneger 
Power de eerste resultaten van de (verwachte) opbrengst voor 
2017. De opbrengsten van het eerste opwekjaar lijken hoger 
dan verwacht, vanwege het grotere aantal zonuren in 2017. 
De opbrengst is begin januari al (bijna) net zo hoog als de 
verwachte opbrengst aan het einde van het jaar. De definitieve 
gegevens worden verstrekt op de volgende vergadering, in 
het voorjaar van 2018. 

HOE WERKT DEELNAME OOK ALWEER?
Alle deelnemers wonen in de zogeheten postcoderoos (het 
viercijferige postcodegebied van de zonnepaneleninstallatie 
en alle direct aangrenzende viercijferige postcodegebieden). 
Zij kochten één of meerdere panelen van €275,-. Deelname 
resulteert in een jaarlijkse besparing op de elektriciteitsreke-
ning van ongeveer €27,- per zonnepaneel. Alle zonnepanelen 
zijn inmiddels verkocht. Bij interesse kunt u zich wel aan-
melden voor een plekje op de wachtlijst. Dat doet u door te 
mailen naar: ALFA-POSTCODEROOS@GRUNNEGER-
POWER.NL. 

ZONNEPARK VIERVERLATEN
Niet alleen in de Alfa Postcoderoos wordt collectief zon-
ne-energie opgewekt. Vanuit verschillende hoeken in de buurt 
is er ook animo voor het Zonnepark Vierverlaten bij Hoogkerk. 
Het uit 7.777 bestaande zonnepark Vierverlaten is gereali-
seerd door de Gemeente Groningen en Grunneger Power. 
De Gemeente Groningen heeft het park voorgefinancierd. Via 
crowdfunding worden de zonnepanelen (voor €350,- per stuk) 
overgenomen door burgers. Inmiddels zijn er meer dan 2.000 
zonnepanelen verkocht. Hebt u net achter het net gevist bij 
de Alfa Postcoderoos, maar wilt u toch zelf Groningse, groene 
stroom opwekken? Dan kunt u dus nog meedoen met het 
zonnepark. 

DE VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN DE 
POSTCODEROOS:
- Deelnemers hoeven niet in de postcoderoos te wonen. 

Iedereen die lokale, groene energie belangrijk vindt, kan 
meedoen! 

- Deelname is niet gekoppeld aan de energierekening. U 
krijgt de gegarandeerde jaarlijkse opbrengst van €29,- per 
paneel gestort op uw bankrekening. Daarmee wordt het 
rendabel om meer energie op te wekken, dan dat u ver-
bruikt. U kunt dus ook meedoen met de Alfa Postcoderoos 
en het Zonnepark Vierverlaten.

Meer informatie vindt u op: WWW.GRUNNEGER- 
POWER.NL/ZONNEPARK-VIERVERLATEN.  

Groen en duurzaam

Vegetatiedak, 
mooi en nuttig
De klimaatverandering brengt meer grote hoosbuien met zich 
mee. Omdat in de stad veel oppervlak verhard is kan dat niet 
zo makkelijk weg en komt het in het riool. Dan kan het riool-
water via overstorten in het oppervlaktewater komen en dat 
heeft weer risico’s. Daarom subsidieert de gemeente flink als 
burgers plannen ontwikkelen om platte daken te vergroenen. 
Op een vegetatiedak kan op verschillende manieren groen 
in de wijk worden gebracht. Voordeel voor de dakeigenaar is 
dat de dakbedekking langer meegaat, dat de ruimte onder 
het dak koeler is en dat een omgeving met veel vegetatiedak 
koeler is. En het is natuurlijk leuk om naar te kijken. 
Op de jongste ALV ontstond er een werkgroepje van Anniek 
Platzer en Peter Oterdoom. Deze groep wil gaan bekijken of 

er kansen zijn voor vegetatiedaken. Vooral de daken van  
bergingen, waar velen op kijken, zijn dankbaar. Kijk ook  
eens op www.daktuinen.nl voor wat er kan. Als je mee  
wilt doen, stuur dan een mailtje naar  
INFO@ZEEHELDENBUURT.NL. Peter Oterdoom

Zonnedak voor de buurt Alfa 
Postcoderoos uitgebreid

Opruimen
Als een slak met opstartproblemen bewogen de werk-
zaamheden van bouwbedrijf Alsema de afgelopen maan-
den door de wijk. Op de herrie na waarmee je ’s ochtends 
je bed uitgeblazen werd vond ik het werk fascinerend. 
Hier werd een sleuf gegraven, daar een gat, de volgende 
dag bleek het gat gedicht en de sleuf de hoek te zijn om 
geslagen. Daarna werd opnieuw het gat gegraven dat net 
gedicht was. Daarna kwamen de stratenmakers die alle 
stenen er weer in legden, waarna een dag later op dezelf-
de plek weer een sleuf gegraven werd. Soms kwam er 
opeens water uit de grond, wat leuker is om te zien vanuit 
je bovenraam, dan te ervaren onder de douche die – net 
als je ingezeept bent – alleen nog maar een paar druppels 
laat vallen, waardoor je de rest van de dag geurend als een 
spar op je werk loopt.

De manier waarop gewerkt wordt, deed me denken aan 
de manier waarop ik opruim. Je pakt iets op (meestal een 
boek) en legt het op een andere plek neer en terwijl je op 
die andere plek staat valt je oog op iets (meestal een boek) 
dat eigenlijk ergens anders thuishoort en dat leg je dan op 

de plek die net vrijgekomen is door de verplaatsing van dat 
andere boek. Heel veel schiet je er niet mee op en toch 
kun je daar een hele dag mee bezig zijn.

Vorig jaar mochten we voor het eerst grofvuil wegbrengen 
naar vier grote containers op het Van Brakelplein. Daar 
heb ik alle apparatuur naartoe gebracht die ik meer dan 
een jaar niet had aangeraakt. Een oude computer, een 
printer uit het guldentijdperk, een scanner uit het floppy-
disktijdperk. Hoppa, weg ermee. Dat ruimt op. Dit jaar mijn 
muziekinstallatie. Bij het wegbrengen merkte ik dat alle 
buurtgenoten een beetje lacherig doen als je je oude rom-
mel in de auto, achter op de fiets of in een kruiwagen een 
laatste rit bezorgt. Ik weet niet precies of we ons schamen 
dat we vrij dure spullen weggooien of juist schamen omdat 
we zulke oude troep in huis hadden. Als je de voordeur 
weer achter je dichttrekt is de schaamte snel verdwenen. 
Je hebt weer ruimte om boeken te verplaatsen.

Column Coen Peppelenbos
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De Coop aan de Paterswoldseweg, wie koopt er niet? 
Voor veel buurtbewoners is Coop Lubbers de laatste 
stop op weg naar huis om hun dagelijkse boodschap-
pen te doen, of ze gaan er nog snel even langs, omdat 
het bier of brood op is. Een inmiddels verhuisde klant 
noemde deze supermarkt altijd ‘zijn eigen voorraad- en 
inloopkast’. En onder studenten is de supermarkt vanaf 
het begin zeer geliefd zowel als hun eigen buurtsuper als 
werkgever, want de slogan van de winkel luidt niet voor 
niets “student helpt student”. Mede dankzij de kundige 
en vriendelijke medewerkers is de winkel in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een begrip in de omringende buur-
ten. Ger Lubbers heeft altijd tijd voor een groet of een 
persoonlijk praatje. Kinderen krijgen vaak iets lekkers of 
een gezonde snack in de vorm van een appel of banaan.  
In augustus bestond onze buurtsupermarkt 20 jaar. 
 
In augustus 1997 werd Ger Lubbers (1959), tot die tijd 
werkzaam bij Albert Heijn, benaderd door de supermarktor-
ganisatie Unigro om een  supermarkt te starten in het nieuw 
gebouwde complex aan de Paterswoldseweg 68-70 te Gro-
ningen. Onder de naam Super Lubbers met een eigen Mitra 

In de buurt

slijterij werd deze supermarkt op 17 september 1997 ge-
opend, met zes medewerkers. Vanwege de grote toeloop 
van klanten werden dezelfde week nog twintig medewer-
kers extra aangenomen.
 
EXCELLENT DETAIL AWARD
Al in mei 1998 werd de supermarkt omgedoopt in Super 
de Boer Lubbers. De slijterij verdween, mede omdat deze 
bijzonder inbraakgevoelig bleek te zijn. In 2003 werd de 
leegstaande slijterij omgebouwd tot kantine en kantoren, 
de winkelindeling werd volledig gewijzigd, met eengrote 
nieuwe broodafdeling, nieuwe koelingen en diepvrieskas-
ten, nieuwe kassa’s en een servicebalie. In de periode 
tussen 1998 en 2010 haalde Super de Boer Lubbers 
regelmatig de pers vanwege opmerkelijke acties en marke-
tingstrategieën, zoals “Win een studentenfiets” waarbij er 
maar liefst 100 fietsen beschikbaar waren.  Lubbers is ook 
de bedenker van de spaaractie voor fan-artikelen samen 
met FC Groningen en plaatselijke verenigingen. Hiervoor 
kreeg Ger Lubbers in 2006 van zijn vakgenoten de presti-
gieuze Excellent Detail Award. Zijn acties zijn datzelfde jaar 
nog gekopieerd en toegepast door nagenoeg alle andere 

supermarktorganisaties en wordt ook nu nog steeds regel-
matig ingezet.

SPECIAALBIEREN
In oktober 2009 werd de Super De Boer opgekocht door 
Jumbo. De winkels werden verdeeld over Jumbo, C1000, 
Albert Heijn, Coop, Poiesz, Plus, en Spar. Als zelfstandig 
ondernemer kon Lubbers zelf de keuze maken. Het werd 
Coop. Op maandag 13 december 2010 heropende de 
prachtig verbouwde winkel op feestelijke wijze z’n deuren. 
Tijdens en na de ombouw tot Coop Lubbers zijn er een 
aantal artikelen toegevoegd, zoals dagelijks vers gebakken 
luxe broodjes, heel populair onder onze studentenklanten 
zijn bijvoorbeeld de pizza-, saucijzen-, frikandellenbroodjes, 
croissantjes en chocoladebroodjes, de vele kant-en-klaar 
maaltijden, welke desgewenst direct na aankoop kunnen 
worden opgewarmd in de magnetron in de winkel, veel 
kleine verpakkingen voor 1 à 2 personen en niet te verge-
ten de sinaasappelpers voor de verse sinaasappelsap. He-
lemaal favoriet is de bierafdeling met daarin de vele diverse 
speciaalbieren van Groninger en andere kleine exclusieve 
ambachtelijke brouwerijen.

GER LUBBERS:  SUPERMARKTMAN IN HART EN NIEREN

Coop 20 jaar!
Eigenaar/supermarktondernemer Ger Lubbers is 
geboren in 1959 te Winschoten. Nadat hij in Gronin-
gen de Middelbare Detailhandels School en aan het 
C.O.L. te Driebergen de opleiding supermarktma-
nager had afgerond trad hij op 22 jarige leeftijd bij 
Albert Heijn in dienst. In 1986 trad hij bij een fran-
chise winkel van Albert Heijn in vaste dienst, eerst 
als assistent bedrijfsleider en na 2 jaar als bedrijfs-
leider/supermarkt manager. Intussen had hij ook de 
opleiding Drogisterij en Sociale Hygiëne gevolgd en 
in 1989 slaagde hij summa cum laude voor het HBO 
diploma leraar detailhandel aan de Pedagogisch 
Technisch Hoge School Nederland. Ger Lubbers is 
sinds 1991 getrouwd met Rosemarie Lubbers-Bu-
rema en ze hebben één zoon Jeroen, geboren in 
1993, die in de toekomst de supermarkt graag wil 
voortzetten.
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Op zaterdag 9 september was er weer het jaarlijkse eind-van-
de-vakantie-buurtfeest aan de Van Brakelvijver. Meest in het 
ook sprong dit jaar de gigantische water-glij-stormbaan voor 
de jeugd. De hele middag dikke pret! ‘s Avonds was er weer 
veel lekkers te eten in de feesttent. Met dank aan alle thuis-

In de buurt

Zaterdag 30 september plaatste de gemeente voor de 
tweede keer een ‘milieustraat’ in onze buurt: een serie 
containers voor overtollige huisraad, afgedankte spullen 
en verweesde fietsen.  Van deze praktische en gratis 
service werd door veel Zeehelden dankbaar gebruik ge-
maakt. Als buurtvereniging  zorgden we voor bakfietsen 
en een gezellig samenzijn na afloop.

Het was weer heel gezellig….
koks! De tap stroomde goed door en de swingende en onver-
moeibare muzikanten brachten de toegestroomde Zeehelden 
met hun exotische ritmes lekker in beweging! Kortom, het was 
weer ouderwets gezellig. Of was u er niet bij? Volgend jaar 
opnieuw een kans!

Koffie met een praatje 

Wie heeft een hippe barista met latte macchiato in de 
binnenstad nodig als je gewoon een lekker bakkie leut kunt 
drinken met je eigen buren in de buurt? Met een koekje erbij, 
ook nog. Elke vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur is er een 
gezellig koffieuurtje  in het zaaltje achter de kerk. Daar nemen 
de buurtbewoners de week door, worden er plannen bedacht 
en besproken wat er allemaal in de buurt gebeurt. Ook als 
er hulpvragen zijn, van jezelf of voor iemand anders, kunnen 
die aan iemand van de gemeente gesteld worden of aan de 
pastoor. Het wekelijkse koffieuurtje wordt georganiseerd door 
pastoor Victor Scheijde en het WIJ-team (gemeente). Alle 
bewoners zijn van harte welkom, een kleine vrijwillige bijdra-
ge wordt op prijs gesteld. Ken jij ook een buurtbewoner die 
het leuk zou vinden om aan te schuiven? Nodig hem of haar 
vooral uit. 

Meergeneratie woonplan 
Het Groene Dorp loopt 
voorspoedig
Inmiddels steunen al bijna tachtig donateurs het plan om in 
de wijk een meergeneratie centraal wonen complex met een 
woonzorghuis te realiseren. Een deel van die betrokkenen is 
actief in werkgroepen die het plan verder ontwikkelen en heeft 
maandelijks overleg. Vele voor Het Groene Dorp van belang 
zijnde partijen zijn enthousiast en helpen graag verder. De ini-
tiatiefnemers hebben de Aaborglokatie op het oog, ten zuiden 
van de Van Heemskerckstraat tussen spoor en Adm. de Ruy-
terlaan. Maar ergens anders in één van de andere schilwijken 
rond de binnenstad kan ook. We mikken erop begin 2018 zo 
ver te zijn dat we kunnen beginnen met de uitwerking, maar 
er is nog veel werk te verzetten. Vooral op het vlak van geld 
en grond. Belangstellenden kunnen meer informatie vinden 
op www.hetgroenedorp.nl. Door donateur te worden helpt u 
het initiatief en kan u ook actief worden bij de realisatie.

Peter Oterdoom
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hoorde heeft Frans een inmiddels een 
aardig compleet beeld van de Zeehel-
denbuurt. ‘Weet je waarom de brand-
gang tussen de Peizerweg en de Van 
Speykstraat twee keer zo breed is als 
de andere gangen? De houten schut-
tingen die er oorspronkelijk stonden 
zijn in de oorlog allemaal opgestookt’. 
De Tweede Wereldoorlog is een on-
derwerp dat hem fascineert, vooral de 
gebeurtenissen die in Groningen zijn 

Maar er is nog een reden waarom hij 
zich hier prettig voelt. ‘De wijk, de hui-
zen, ze ademen geschiedenis’, vertelt 
hij met een glinstering in zijn ogen. Die 
blik verraadt zijn passie voor historie. 
Vraag Frans bijvoorbeeld over Neder-
lands-Indië en hij vertelt je meteen de 
naam van het bataljon uit Groningen 
dat er eind jaren veertig neerstreek, en 
waar precies. En ook over de Zee-
heldenbuurt weet hij veel te vertellen. 
Over het type grond waar onze huizen 
op gebouwd zijn, de beroepen van de 
eerste buurtbewoners (middenstanders 
en schippers), tot helemaal terug in de 
tijd dat de Abel Tasmanstraat nog het 
meanderende riviertje de Drentse A 
was. ‘Ik hou van oude kaarten’, legt hij 
uit, ‘en ga ook regelmatig naar de Gro-
ninger Archieven. Lezingen of presen-
taties, dat vind ik altijd erg interessant. 
Je leert er van alles, ook over de buurt’, 
grijnzend: ‘en het is ook lekker dichtbij, 
dat helpt ook’. 

SCHUTTINGEN OPGESTOOKT
Als je die kennis optelt bij de verhalen 
die hij van jongsaf aan in de familie 

voorgevallen. Dat kreeg hij misschien 
wel met de paplepel ingegoten want 
zijn vader zat in het verzet. ‘Hij werkte 
in die tijd bij drukkerij Wolters, in de 
Akkerstraat’, vertelt Frans. ‘Ik weet niet 
precies wat hij allemaal heeft gedaan, 
daar werd niet veel over gepraat. Wat 
ik wel weet is dat hij onderduikers hielp 
en bij de ordedienst van de onder-
grondse zat. Hij verzamelde inlichtin-
gen over foute Groningers en maakte 

Buurtbewoners

FRANS NOORMAN VAN DE PEIZERWEG

‘Deze huizen ademen geschiedenis’

de Peizerweg opdraaide en een kort 
maar wild salvo loste richting nummer 
33. De bren-carrier was al snel weer 
verdwenen, maar vervolgens klonk er 
een verschrikkelijke gil vanuit Peizer-
weg 31a. Het gegil kwam van oma. De 
negenjarige Jan Freriks had nietsver-
moedend voor het huis gestaan toen 

de bren-carrier de hoek omkwam en 
begon te vuren. Het salvo dat eigenlijk 
voor de schutter op nummer 33 
bedoeld was, had Jan in zijn halsslag-
ader geraakt. “Oma, ik ben getroffen”, 
kon Jan nog uitbrengen, voordat hij 
overleed. (Bron: Stichting Oorlogs- en 
Verzetscentrum Groningen). 

Frans is zelf nog maar een kleuter als 
de stad Groningen na een keiharde 
strijd bevrijd wordt, maar herinnert 
zich nog wel iets van de bevrijders. 
‘In de Tuinbouwdwarsstraat was een 

school waar de Canadezen na de 
oorlog nog een tijdje gelegerd waren. 
Ik wandelde daar vaak naar toe 
omdat mijn oom daar werkte als kok. 
Ik kreeg dan vaak wittebrood van de 
soldaten. Waarschijnlijk deed ik ze 
denken aan hun gezin zo ver van Gro-
ningen vandaan’, glimlacht hij. 

NEGEN KINDEREN
Frans komt zelf uit een gerefor-
meerd gezin met negen kinderen; 
zes dochters en drie zoons. In 1949 
verhuist het gezin van de Tuinbouw-
straat naar de Indische buurt en tien 
jaar later naar de Paterswoldseweg. 
‘We konden met het hele gezin een 
flat betrekken, ter hoogte van de 
Verzetsstrijdersbuurt. Nu vinden we 
dat misschien klein voor zo’n groot 
gezin. Toen vonden we het normaal, 
zelfs wel een beetje luxe’. Aan die tijd 
bewaart Frans enerzijds goede her-
inneringen, maar aan de andere kant 
begon toen ook het serieuze leven 
van een volwassene, ook al was hij 
dat nog niet. ‘Mijn vader werd ziek’, 
vertelt hij met zachte stem. ‘Het was 
al meer dan tien jaar na de oorlog, 
maar toen de Hongaarse Opstand 
uitbrak was hij ervan overtuigd dat 
er hier ook weer oorlog zou komen. 
Toen was PTSS,  een posttraumati-
sche-stressstoornis, nog niet officieel 
erkend, maar dat was wat hij had’, is 
de overtuiging van Frans. ‘Omdat mijn 
vader hierdoor niet meer volop kon 
werken, werd ik als oudste zoon op 
15-jarige leeftijd de kostwinner.

Wat Frans zijn vader overkwam, 
gebeurde in veel gezinnen in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn 
er veel mensen in Nederland geweest 
die op latere leeftijd last van de oorlog 
kregen. Sommige van hen waren 

proces-verbalen over die mensen voor 
het moment dat de oorlog afgelopen 
was en ze berecht konden worden’. 

JANTJE
Zijn familie maakte in die periode 
ook van dichtbij het drama mee waar 
voormalig nieuwslezer Philip Freriks in 
2005 zijn boek ‘Jantje’ over schreef. 
De oudere broer van Philip kwam 
op 9-jarige leeftijd om voor het huis 
van zijn opa en oma aan de Peizer-
weg 31A. Tijdens de bevrijding werd 
er rond de Paterswoldseweg flink 
gevochten. Op zaterdag 14 april 1945 
leek de strijd voorbij waardoor buurt-
bewoners op straat gingen kijken. 
Aan het begin van die zaterdagavond 
kwam er een patrouille Canadese 
soldaten langs, die ineens onder vuur 
werden genomen door een NSB’er die 
op Peizerweg 33 woonde. Dat was 
schuin onder het huis waar Jan en 
Joop verbleven. De soldaten maak-
ten zich uit de voeten en niemand 
werd geraakt. Vervolgens bleef het 
drie kwartier lang heel rustig op de 
Peizerweg. Tot het moment dat er een 
Canadese ‘bren-carrier’, een klein, 
snel en open voertuig met rupsban-
den en een mitrailleur voorop met veel 
lawaai vanuit de Paterswoldseweg 

Door Esther Walstra

Winkeltjes op elke hoek, stadsbus 6 die rond het Van Brakelplein reed en het badhuis achter de huidige Coop. 
‘Een dubbeltje toegang, arme mensen gingen gratis naar het ‘loez’nbad’, lacht hij. Frans Noorman (75) weet het 
nog allemaal als Zeeheld van het eerste uur. Ook al woont hij officieel  nog ‘maar’ sinds de jaren zeventig aan de 
Peizerweg, zijn eerste voetstappen dateren er uit de jaren veertig. ‘Oom Menzo woonde op Peizerweg 39, Tante 
Anna op 41a, Tante Dien op 36a’. Hij noemt moeiteloos de namen en huisnummers op, alsof het gisteren was dat hij 
er aanklopte om er als kleine jongen even te spelen. Hij groeide op in de Tuinbouwstraat, de Semarangstraat en de 
Paterswoldseweg maar uiteindelijk leidde de weg in 1974 toch definitief naar zijn favoriete buurtje. Frans en zijn vrouw 
Dorien voelen zich thuis in de Zeeheldenbuurt om de voor de hand liggende redenen; dichtbij de stad, gezellige sfeer 
en fijne buren. ‘Lekker op de fiets naar de markt, het enige wat ik hier mis is een pinautomaat’. 

‘Oom Menzo woonde 
op Peizerweg 39, 
Tante Anna op 41a, 
Tante Dien op 36a’
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destijds te werk gesteld, opgepakt, 
hadden in een kamp gezeten, honger 
geleden. Vrijwel iedereen, ook in Gro-
ningen, voelde jarenlang de dagelijkse 
dreiging van de bezetter. En geen 
stadjer die geen familielid, vriend of 
kennis verloor in die oorlog. Ook in 
de Zeeheldenbuurt, een nieuwbouw-
wijk in die tijd, heeft de bezetter flink 
huisgehouden. Er zijn verschillende 
joodse gezinnen, waaronder met met 
kleine kinderen, weggevoerd van 
onder meer het Van Brakelplein en 

het Abel Tasmanplein. De meeste zijn 
vermoord in de concentratiekampen. 
Een andere Zeeheldenbuurtbewoner, 
verzetsman Henleke Jans Mol, werd 
in 1944 verraden en gearresteerd. In 
februari 1945 is hij opgehangen in 
concentratiekamp Neuengamme. Een 
zogenoemde Stolperstein voor zijn 
woonhuis aan het Van Brakelplein 4 
herinnert ons nog aan deze moedige 
buurtgenoot.

DRUKKERIJ
Ook in Frans’ familie viel er een 
dodelijk slachtoffer. ‘De vader van 
tante Dien werd opgepakt door de 
Duitsers, willekeurig. Samen met vier 
andere onschuldige Groningers zijn 
ze omgebracht als represaille voor 
een actie van het verzet waar ze niets 
mee te maken hadden’, verzucht hij. 
Toch was er na de oorlog weinig tijd 
en aandacht voor de verschrikkingen 
die vijf jaar bezetting met zich hadden 
meegebracht. Het leven ging door, 
het land moest worden opgebouwd. 
En dat devies gold eind jaren vijftig 
nog steeds, vooral voor Frans die de 
broodwinning van zijn vader overnam. 
In hun eigen zaak ‘Drukkerij Jan Noor-
man’, aan de Nieuwe Sint Jansstraat 
werd hij ingewijd in de wereld van 
handels- en familiedrukwerk. In die 
tijd betekende dat ouderwetse druk-
persen en loodzetsels, cliché’s, zinken 
plaatjes, spiegelbeeld en andere 
ambachtelijke hulpmiddelen die typo-
grafen als hij nodig hadden voor het 
drukken. ‘We maakten veel folders, 
maar ook veel boeken die bedrijven 
gebruikten voor hun administratie. 
Dus magazijn-, kantoor- en kasboe-

ken. Een mooi ambachtelijk vak’, blikt 
hij terug. ‘Maar met de intrede van de 
computers is dat beroep compleet 
veranderd’.

Nu Frans al enige jaren met pensioen 
is heeft hij meer tijd voor zijn hobby’s. 
Geschiedenis is daar een van, maar 
ook het spirituele trekt hem. ‘Ik ben 
regelmatig te vinden in verschillende 
kerken, de Lutherse, de Remon-
strantse en natuurlijk in onze eigen 
Oud-Katholieke Kerk in de Witte de 
Withstraat’. Daar doe ik onder meer 
mee met meditatie en ben ik regel-
matig te vinden bij het wekelijkse 
koffieuurtje. Lachend: ‘je zou me een 
religieuze shopper kunnen noe-
men. Want hoewel ik gereformeerd 
opgevoed ben, vind ik alle kerkge-
nootschappen interessant. Vroeger 
zou dat absoluut niet kunnen, maar 
tegenwoordig gelukkig wel. En je leert 
nog eens wat, dat is belangrijk’, vindt 
Frans, ‘ook op deze leeftijd. Boven-
dien zijn de kerken in Groningen ook 
prachtig. Die ademen pas geschie-
denis’. 

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

Info: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL/AHOY

Advertenties

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

€270 - €325 per week
(wisseldag zelf te bepalen)

Friesestraatweg 41 
Groningen

050 - 7370381

Uitermate geschikt als 
locatie voor uw bedrijfs-, 
afstudeer- of afscheidsborrel!

HET BORRELT 
IN GRONINGEN!

‘Ik kreeg wittebrood 
van de soldaten’

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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momenten kleurt de zee blauw en kunnen we uren naar de 
golven staren. We zien weinig leven; wel vliegende vissen 
(die vluchten voor grotere vissen en komen vooral ‘s nachts 
per abuis op ons dek terecht en hebben dan dus toch nog 
een slechte dag, en af en toe rust een vogel op de boot wat 
uit. De sterrenhemel is prachtig! Zoveel sterren hebben we 
in Nederland nog nooit gezien. Vallende sterren spotten is 
tijdens de nachtwachten dan ook een geliefd tijdverdrijf en we 
hebben geregeld een vis aan de sleeplijn hangen die zo vers 
als het maar kan verorberd wordt.  

EVENAAR
Na 18 dagen op zee naderen we de evenaar. We vragen ko-
ning Neptunes met een officiële toespraak om de evenaar te 
mogen passeren: Zeer vereerde koning Neptunes, koning der 
gemene haaien, glibberige kwallen en verrukkelijke dorades, 
wij vragen u met de grootst mogelijke nederigheid toestem-
ming de evenaar te passeren, om onze reis voort te zetten op 
het zuidelijk halfrond. Met de vissen en de vogels als getuigen, 
willen wij onze trouw aan u, edele koning Neptunes, bewijzen 
door ons beiden te laten dopen met uw zilte water. Vervolgens 
zullen wij, om de feestvreugde te verhogen en u te danken 
voor de verleende doorgang, een fles warme doch tintelende 
champagne met u delen. Laat de ceremonie beginnen! Uw 
nederige zotte zeevaarders, Sylvia en Jeroen “sailing to meet 
neptune”
 

In het vorige nummer van ons gevarieerde buurtmagazine 
heeft u kunnen lezen hoe buurtgenoot Jeroen Meijer 
zijn nieuwe liefde wist over te halen hem te vergezellen 
op een ongewisse zeiltocht over de wereldzeeën. Na de 
eerste dag sloeg bij Sylvia de twijfel toe. Wil zij nog wel 
verder? 

Na een spannende week op Rhodos heeft Sylvia besloten 
dat zij toch een leven als zeevrouw ambieert. Yes, nu kunnen 
we echt op weg! De route volgt de Spaanse oostkust en via 
Marokko worden de Canarische eilanden intensief bezocht en 
zijn we ruim een half jaar verder. In de week na oud en nieuw 
wagen we onze eerste grote oceaanoversteek! We bellen nog 
even naar huis en verlaten dan het kleine idyllische haventje 
van La Gomera met als bestemming Fernando de Noronha, 
Brazilie, 2300 zeemijlen verderop.

Overdag hebben we geen vaste structuur met wachten. Het 
regelt zich dan vanzelf. ‘s Nachts slapen we om de beurt 

3-4 uur. Degene die wachtloopt houdt in de gaten of er geen 
andere schepen in de buurt zijn en houdt tevens de koers en 
snelheid in het oog. De windstuurautomaat stuurt de boot en 
gemiddeld leggen we zo’n 100 mijl per dag af. We rollen bijna 
30 graden van links naar rechts en weer terug en komen niks 
anders tegen dan wolken, zonnestralen, heldere luchten en 
soms een  vliegtuig! Het levert vele fantasieën en rust op. De 
zee is relatief rustig omdat we de wind van achter hebben 

en zachtjes wiegend over de golven voortgeduwd worden. 
Het is vaak bewolkt en de eerste helft van de tocht is het fris. 
Daarna wordt het warm en benauwd (30 graden 70% vocht), 
de zon zien we eigenlijk relatief maar weinig. Op de zonnige 

De avonturen van een 
moderne zeeheld (2)

SCHIP OP RAMKOERS
Een dag later schrikken we ons rot! De zon is bijna onder, de 
lucht is wat heiig en we zitten net lekker een zojuist gevangen 
tonijn te verorberen. Dan zie ik opeens lichtjes! Shit! Waaat? 
Is dat een schip? Het eerste schip in twee weken en hij ligt 
precies op ramkoers! Zo’n schip gaat snel en we hebben 
maar een paar minuten de tijd om opzij te gaan. Snel geef 
ik een brul in de marifoon en zet vlug de radar aan. Er komt 
geen antwoord en de lichtjes blijven recht op ons afkomen! 
Sylvia zet gauw het toplicht aan, want dat hadden we nog niet 
gedaan. We zijn uiterst gespannen, want wij kunnen wel opzij, 
maar weten niet welke omdat het schip misschien dezelfde 
kant op zal draaien. Als het schip bij de derde keer nog niet 
reageert wijzigen we onze koers naar rechts, terwijl we op het 
schip al mensen kunnen zien staan!! Help! Ik doe een schiet-
gebedje. Betekent dit het einde van onze reis?

BLOG: HTTP://V2.TRAVELARK.ORG/
TRAVEL-BLOG/SYLVIAENJEROEN/NETJER

Buurtbewoners

‘Trouw aan u, 
edele koning Neptunus’

Door Jeroen Meijer
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Kledingreparatie & stomerij

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

‘Noem twee havens in de provincie Groningen?* Wat is 
mous?* Waar hangen de beroemde hangende keukens?’* 
Een kleine greep uit de honderden vragen die bij ‘Krek’ 
horen, het splinternieuwe kennisspel over Groningen stad en 
ommeland. Buurman Kees Frenay bedacht het en verzamelde 
hiervoor heel veel feiten en weetjes en verdeelde ze onder 
in de categorieën cultuur, bedrijvigheid, landschap, sport, 
wetenschap en studentenleven. Er zitten pittige historische 
uitdagingen tussen (‘Welke smadelijke daad heeft de Graaf 
van Renneberg op zijn geweten?’*) en indirect komt de 
Zeeheldenbuurt er in voor: ‘Waar kwam Abel Tasman van-
daan?’* Maar ook cultuurbarbaren krijgen bij een potje ‘Krek’ 
een eerlijke kans om te winnen. Want wie weet nou niet het 
antwoord op de vraag in welk dorp de meervoudig wereld- en 
olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo opgroei-
de?* ‘Het spel is zeker niet alleen voor verstokte Groningers’, 
benadrukt de bedenker uit de Zeeheldenbuurt. ‘Het is juist 
voor nieuwkomers een hele goede manier om over stad en 
ommeland te leren en zodoende een beetje in te burgeren’, 
vertelt hij enthousiast. ‘En voor ex-Groningers is het een feest 
van herkenning, én verrassing. Trouwens, ook de oer-Gro-
ningers zullen nog verbaasd staan van heel veel zaken. Wist 
je bijvoorbeeld dat het bekende geel-roze snoepspekkie 
een Gronings product is? Ze worden gemaakt bij de firma 
Hoepman in ….?’* Het gezelschapsspel lijkt een beetje op 
Triviant. Je trekt een kaart en gooit met de dobbelsteen. De 
dobbelsteen bepaalt welke vraag je moet beantwoorden. 
Goed beantwoord? Dan mag je de kaart houden. Heb je de 
kaart al? Dan mag je de volgende kaart pakken en opnieuw 

een vraag beantwoorden. Weet je 
het niet? Dan gaat de kaart onder 
op de stapel en krijgt de volgende 
speler de beurt. Uiteindelijk vormen 
de kaarten een landkaart van Gro-
ningen. Ook zijn er speciale kaartjes 
die voor onverwachte wendingen 
zorgen. Zo heb je Bommen Berend, 
Sint Martinus en Ubbo Emmius. Met 
Bommen Berend kun je aanvallen 
en een kaart van je tegenstander 
pakken. De kaart Sint Martinus geeft 

de helft van je bezit aan de armste van het spel. En Ubbo 
Emmius kun je te hulp roepen als je een antwoord niet weet. 
In het antwoordenboekje lees je vervolgens een uitgebreidere 
toelichting en daar leer je weer een hoop van.  
Voor Kees was het maken van het spel een feestje. ‘Ik kreeg 
mijn inspiratie onder meer uit de krant en uit boeken over 
Groningen. Maar ook door gewoon met mensen te praten. Zo 
heb ik veel hulp gehad van Aalf Aalfs, hij weet verschrikkelijk 
veel over de stad en de provincie, een lopende Wikipedia’, 
grapt Kees. Een klein deel van de vierhonderd vragen zijn 
afkomstig uit het oude spel ‘Rondje Groningen’ dat in de jaren 
negentig uitkwam en waar onze buurman ook aan meewerk-
te. Maar veruit de meeste opgaven zijn nieuw bedacht en ook 
actueel. Zo komen er vragen voorbij over de beruchte wiet-
boerderij ‘Hollands Hoop’ uit de gelijknamige televisieserie die 
momenteel elke zaterdag wordt uitgezonden op NPO2. De 
lievelingsvragen van Kees sluiten hier wel wat op aan. ‘Ik hou 
wel van de wat duistere onderwerpen’, vertelt hij grijnzend. 
‘Over de roemruchte Groninger IJje Wijkstra bijvoorbeeld uit 
Doezum. Die krijgt in het jaar 1929 een verhouding met de 
vrouw van zijn vriend Hendrik Wobbes, die zit vast wegens 
diefstal. De overspelige vrouw genaamd Aaltje laat haar zes 
kinderen in de steek om bij IJje te zijn. Voor deze misdaad wil 
de burgemeester van Grootegast Aaltje aanhouden. Omdat 
de burgervader problemen verwacht stuurt hij vier veldwach-
ters naar IJjes huis om haar op te halen’,  vertelt Kees. ‘De 
vraag op een van de kaartjes luidt: Hoeveel veldwachters 
schoot IJje Wijkstra bij deze actie dood?’ Het spel ‘Krek’ is te 
koop bij de VVV, boekhandels, spelletjeswinkels en online via 
WWW.NOBELMAN.NL/KREK

Buurtbewoners
Advertenties

*De antwoorden: Eemshaven en Lauwersoog, stamppot boerenkool met dro-
ge worst, Appingedam, hij verraadde in 1580 de Groningers aan de Spanjaar-
den, Lutjegast, Sauwerd, Hoogezand, alle vier.

KEES FRENAY VERZAMELDE 
HONDERDEN FEITEN VOOR HET 
GRONINGER SPEL ‘KREK’Groninger Triviant 

voor oer-Groninger 
en nieuwkomer

door Esther Walstra
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Zeehelden

EEN HERONTDEKTE ZEEHELD
De rond 1550 op Terschelling geboren Willem was geen 
uitzonderlijke zeevaarder. Zeker in de tijd van de vele ontdek-
kingsreizen was Willem niet echt opgevallen als hij zijn reizen 
niet vakkundig in kaart had gebracht. Als onderzoeker en 
wetenschapper wilde hij het onbekende land vastleggen, op 
zoek naar een noordelijke handelsroute over zee naar Azië. 
Willems pogingen waren niet erg succesvol en vele strandden 
in het ijs. Twee reizen deed hij samen met een andere zee-
held, de Amsterdamse viceadmiraal Jacob van Heemskerk. 

Tijdens de tweede reis kwamen ze vast te zitten op Nova 
Zembla. Daar overwinterden en overleefden ze met de 
bemanning in het zelfgebouwde ’Behouden Huys’. Helaas 
overleed hij de daaropvolgende lente op de terugkeer naar 
huis (1597). Daar was het qua heldendom en bekendheid bij 
gebleven als hij niet aan het begin van de 19e eeuw weer voor 
een goed doel uit de kast werd gehaald. Tijdens de Franse 
periode herleefde de Hollandse trots en moesten de verhalen 
van de oude helden inspireren tot nieuwe heldhaftigheid. En 

zo werd deze cartograaf, ontdekkingsreiziger en wetenschap-
per definitief opgenomen in de categorie ‘zeehelden’. 

PLAN VAN UITLEG
Het eerste1 ontwerp van de Zeeheldenbuurt verschijnt in 
het ‘Plan van Uitleg’ van stadsbouwmeester J.A. Mulock 
Houwer uit 1903-06. De stadswallen hadden de 19e eeuwse 
stad lang in hun tang gehouden en er was een groot tekort 
aan geschikte woningen. De in 1901 door het Rijk ingestelde 
Woningwet hielp een handje. Gemeenten werden verplicht 
uitbreidingsplannen te maken en er werden regels gesteld 
aan de te bouwen woningen. Zo moest de woning voldoende 
lucht en licht hebben en de woonbuurt voldoende groene 
ruimten en brede straten. Dit in tegenstelling tot de krappe en 
deels verkrotte binnenstad. 
Het uitbreidingsplan voorzag ook in een nieuwe waterverbin-
ding tussen het Hoendiep en het Noord Willemskanaal: het 
Eendrachtskanaal, dat in opdracht van de provincie werd ge-
graven. Voor de aanleg werd een groot deel van de bestaan-
de bebouwing langs de Hoendiepskade gesloopt, vervangen 

of verbouwd. Dit kanaal lag al zo’n vijftig jaar in de planning 
(Afb.1). Het werd uiteindelijk tussen 1907 en 1909 aangelegd, 
iets noordelijker dan eerder gepland (Afb.2). Op deze kaart 
zijn - op basis van het uitbreidingsplan - de eerste straten van 
de Zeeheldenbuurt en de Willem Barenstzstraat ingetekend.

Op de detailkaart van de Plan van Uitleg uit 1903 (Afb. 3) is 
de geplande Zeeheldenbuurt te zien. Van dit eerste plan zijn 
alleen de Piet Heinstraat, de Van Speijkstraat, de Witte Wit-
tstraat in deze vorm aangelegd. De Peizerweg is een oudere 
weg die voortkomt uit de Drentse Laan, de historische weg 
naar Drenthe. Wat opvalt is dat de Willem Barentszstraat hier 
niet op is geprojecteerd en geen deel uit maakt van de aan te 
leggen Zeeheldenbuurt. 

DE ZEEHELDENBUURT IN AANBOUW
Een latere uitwerking van het uitbreidingsplan uit 1906 (Afb.4) 
laat precies zien welke bouwprojecten aan de zuidwestzijde 
van de stad al waren uitgevoerd (de Schildersbuurt - grijsge-
kleurd) en welke op de korte en lange termijn in de planning 
lagen (eerste fase Zeeheldenbuurt). Voor de Zeeheldenbuurt 
was al begonnen met de aanleg van de Piet Heinstraat. Op de 
kaart van het uitbreidingsplan staat de aanleg van het ooste-
lijke deel van de Van Speijkstraat, de Witte de Withstraat, de 
oostzijde van de Abel Tasmanstraat- en plein, de Eendrachts-
kade en de Willem Barentszstraat op stapel. De bouw van de 
woningen vond projectmatig plaats, dat wil zeggen dat niet 
alle straten tegelijkertijd werden volgebouwd. Tussen 1906 en 
1914 kwamen in één bouwfase delen van de Peizerweg, de 

WILLEM BARENTZ: 

Zeeheld aan de overkant
Door Marieke van der Heide

Waarom ligt de Willem Barentszstraat - genoemd naar een zeeheld - aan de andere kant van het Eendrachtskanaal 
en niet in de Zeeheldenbuurt? Dat vragen sommigen zich wel eens af! Niet dat het zo belangrijk is, maar wel een leuke 
aanleiding om buurtgenoot en architectuurhistorica Marieke van der Heide te vragen haar licht eens te laten schijnen 
op deze merkwaardige situatie...

AFB. 1
PLAN VOOR DE AANLEG VAN HET EENDRACHTSKANAAL EN WES-
TER- EN ZUIDERHAVEN, 1846. BRON: RHC GRONINGER ARCHIEVEN.

AFB. 2
PLAN VOOR DE AANLEG VAN HET EENDRACHTSKANAAL TUSSEN 
HOENDIEP EN DE WESTERHAVENSLUIS ÉN DE EERSTE STRATEN 
VAN DE ZEEHELDENBUURT, 1907. BRON: RHC GRONINGER ARCHIE-
VEN.

AFB. 3
DETAILKAART 1 VAN PLAN VAN UITLEG VAN GRONINGEN, MULOCK 
HOUWER, 1903, MET DE CONTOUREN VAN HET EERSTE DEEL VAN DE 
ZEEHELDENBUURT (GEEL GESTIPPELDE LIJN). KAART: RHC GRO-
NINGER ARCHIEVEN, BEWERKING: MVDH.

AFB. 4
UITSNEDE PLAN VAN UITLEG VAN MULOCK HOUWER, 1906. MET 
DAARIN DE VANAF 1907 AAN TE LEGGEN STRATEN EN BEBOUWING 
(WITTE GESTIPPELDE LIJN). KAART: RHC GRONINGER ARCHIEVEN, 
BEWERKING: MVDH.

AFB. 1 AFB. 2

AFB. 3

AFB. 4
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Paterswoldseweg, de Van Speijkstraat, de Abel Tasmanstraat 
en de Willem Barentszstraat tot stand. Rond de Eendrachts-
kade werden met name bedrijfspanden gebouwd en ook de 
Willem Barentszstraat - tussen twee waterwegen - was een 
ideale plek voor bedrijvigheid. Pas vanaf de jaren dertig werd 
de rest van de straat volgebouwd met woningen. 

EEN ANDER SOORT STRAAT
Ook dit maakt de Willem Barentszstraat een ander soort 
straat. Er is qua bebouwing veel meer een relatie met de han-
del- en scheepvaart vanwege de ligging tussen het Hoendiep 
en het Eendrachtskanaal. Dit in tegenstelling tot de straten 
van de huidige Zeeheldenbuurt die primair zijn aangelegd 
voor de bouw van woningen, met op de hoeken van de bouw-
blokken kleine buurtwinkels. 

Een aantal panden in de Willem Barentszstraat getuigt nog 
van de gloriedagen in de handel en scheepvaart uit het begin 
van de 20e eeuw. Aan de noordzijde, op de hoek met de 
Hoendiepskade, staat de voormalige stoomoliefabriek van de 
Fa. Roelfsema met een pakhuis, kantoren en een directeurs-
woning. De panden (Hoendiepskade 24 en Willem Barents-
zstraat 1, 3 en 5) zijn ontworpen door de Groninger architect 
M.G. Eelkema in een voor die tijd typerende overgangsarchi-
tectuur, een periode waarin stijlen werden vermengd zoals de 
historiserende neo-stijlen en de modernere Jugendstil en Art 
Nouveau. De invloed van Berlage is ook herkenbaar. Vanwege 
de rijksmonumentale status zijn de panden nog goed herken-
baar en is de detaillering grotendeels bewaard gebleven.

Een ander voorbeeld is “De Eendracht”, op de zuidelijke hoek 
met de Eendrachtskade, opgericht in 1910 door de gebroe-

AFB. 5
STOOMOLIEFABRIEK VAN DE FA. ROELFSEMA, HOEK WILLEM BA-
RENTSZSTRAAT EN HOENDIEPSKADE, 1913. FOTO: RHC GRONINGER 
ARCHIEVEN.

AFB. 6
“DE EENDRACHT” VAN DE GEBR. CATZ, EENDRACHTSKADE 13, 1911. 
FOTO: RHC GRONINGER ARCHIEVEN.

AFB. 7
EENDRACHTSKADE 13, 2017. FOTO: MVDH

DE DOOD VAN WILLEM BARENTZ OP 20 JUNI 1597, SCHILDERIJ 
DOOR CHRISTIAAN JULIUS PORTMAN. 

ders Catz naar ontwerp van de bekende architect P.M.A. 
Huurman. Zij hadden een handelsbedrijf in onder andere 
levertraan, oliën, zuidvruchten, noten en bakkerijproducten. 
Veel vervoer ging in die tijd nog over water dus de ligging aan 
de net voltooide Eendrachtskade was heel gunstig. Het was 
een uiterst modern gebouw met een lift, centrale verwarming 
en een daktuin. Het ontwerp was een prachtig voorbeeld 
van de Art Nouveau-bouwstijl met bijzonder beeldhouwwerk 
en detaillering. Een latere modernisering heeft veel van deze 
details doen verdwijnen.

VERDWAALDE ZEEHELD
Wat duidelijk is geworden dat de Willem Barentszstraat ste-
denbouwkundig geen deel uitmaakt van de Zeeheldenbuurt, 
nu niet en ook niet in de oorspronkelijke planvorming. Tijdens 

AFB. 5 AFB. 6

AFB. 7

de eerste bouwfase van de buurt is de Willem Barentszstraat 
wél meegenomen in de ontwikkeling en maakt zij - met de 
oostelijke delen van de Paterswoldseweg, de Van Spey-
kstraat, de Abel Tasmanstraat en de Peizerweg - deel uit 
van de oudste bebouwing. Dit verklaart de naamgeving. De 
straten werden gelijktijdig bebouwd en hadden straatnamen 
nodig. En voor de Willem Barentszstraat, liggend tussen de 
Schildersbuurt en de Zeeheldenbuurt, kon het twee kanten 
op gaan. Echter, gelet op het nieuwe Eendrachtskanaal ter 
plaatse, was een naam met een relatie tot de scheepvaart een 
veel logischer keuze.

MARIEKE VAN DER HEIDE
MVDH ARCHITECTUUR- EN CULTUURHISTORIE
VAN SPEIJKSTRAAT 15, 9726 BH GRONINGEN
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GROOTS EN MEESLEPEND LEVEN IN DE 
ZEEHELDENBUURT

Timna Hacquebord (27): 
‘Lekker 
uitpakken, daar 
hou ik wel van’
Door Henriëtte Poelman

Sommige buren kennen Timna al, of hebben zelfs op haar 
bank gezeten. Culturen met je Buren, waarbij buurtbewo-
ners zich laten verrassen door presentaties bij creatieve 
buren thuis, leidde maar liefst drie keer langs haar huis. 
Met leden van haar musicaltheatergroep Vals Alarm 
trakteerde Timna buren op een eigen huiskamerconcert 
in miniformaat. Heel wat anders dan de grote muziekthe-
aterproducties waarmee ze doorgaans op het podium 
staat. Eind november treedt ze op in Carré, Amsterdam, 
bij de uitreiking van de Amateur Musical Awards.  

Bijna tien jaar geleden kwam Timna naar Groningen. Eerst 
woonde ze aan het Van Brakelplein en nu in de Van Speijk-
straat; ze heeft nooit in een ander deel van de stad gewoond. 
“Een echte Zeeheldenbuurter, dus,” lacht Timna. 

MUSICALMEISJE
Als zestienjarig meisje speelde er in de buurt van Dokkum 
eens een openluchtmusical, iets wat Timna eigenlijk helemaal 
niet kende. Ze was zo onder de indruk dat ze op zangles 
mocht en al snel ontdekte ze dat ze de musical-nummers het 
leukste vond om te zingen. Eenmaal in Groningen volgde ze 
de cursus That’s Entertainment bij het Cultureel Studenten-
centrum Usva. Bij de cursuspresentatie werd ze gevraagd 
om auditie te doen bij Vals Alarm, waar ze sinds 2009 deel 
van uitmaakt. Maar ze speelt niet alleen in musicals. “Wat ik 
leuker vind, toneelspelen of zingen? Oh, wat een rotvraag,” 
lacht Timna. “Alleen spelen vind ik kaal, in een theaterstuk mis 

Buur en cultuur

ik toch wel echt de muziek. Met muziek versterk je de emotie. 
En zingen kun je eigenlijk niet doen zonder te spelen, anders 
is het zo leeg. Als je speelt wat je zingt, geef je het inhoud 
en dát maakt het zo mooi.” Ze is even stil. “Ik wil geen keuze 
maken!”

OPTREDEN IN CARRÉ
Op 20 november organiseert Stichting Amateur Musical Ne-
derland voor de derde keer het Amateur Musical Awards gala. 
Vals Alarm’s laatste productie RENT is kanshebber van de 
Award voor beste musical/drama, en in totaal zijn drie andere 
acteurs genomineerd voor hun rol in RENT. Ook Timna is 
genomineerd, voor beste vrouwelijke bijrol in musical/drama. 
“Er zit niets aan vast als je wint, los van de eer natuurlijk. Maar 
het allerleukste is om in Carré op te treden!” In Carré speelt 
Vals Alarm een stuk uit RENT. Deze Amerikaanse rockmusical 
is (losjes) gebaseerd op de opera La Bohème van Puccini en 

gaat over een groep jonge artiesten begin jaren ’90, die hun 
hoofd boven water proberen te houden in een wereld vol ar-
moede, dakloosheid, homoseksualiteit, drag queens en HIV/
aids. “In RENT speel ik Marie. Eén van mijn favoriete rollen, 
omdat ze zo lekker expressief is: heel groots en fysiek, met 
veel drama. Ik hou er erg van om lekker uit te pakken. Dat zit 
ook in de rol van Kleine Eefje (Urintown van Vals Alarm, 2014) 
en in de rol van Lulu in Kabarett, waar ik momenteel ook in 
speel.”

De volgende productie van Vals Alarm wordt de musical Pip-
pin, over een groep circusartiesten. Het is een voorstelling in 
een voorstelling, waarin Pippin op zoek is naar wat hij met zijn 
leven moet. Er is een verteller die wil dat Pippin de held speelt 
in zijn leven, die wil dat hij grootse dingen doet, met een 
spetterend einde. Maar Pippin komt een boerenmeisje tegen 
en wil eigenlijk een simpeler leven leiden. Dus aan Pippin de 
keuze wat te doen: kies je voor groots en meeslepend drama, 
wat misschien wel een beetje leeg is, of ga je voor echtheid 
en een simpel leven, zonder in het middelpunt te staan? 
“Omdat we bij Vals Alarm met 20 spelers zijn, zoeken we altijd 
naar musicals met veel rollen of een ensemble. We zullen ook 
een aantal rollen splitten, zodat iedereen echt iets te doen 
heeft. Hoe het wordt zie je eind 2018, maar het worden mooie 
dingen, we gaan weer echt uitpakken.”

SPOTLIGHT
Eerst volgen eerst nog een aantal voorstellingen van Kabarett, 
een muziektheaterproductie over het Weimar Kabarett in de 
jaren ’30, als de gouden jaren van het bandeloze Berlijn tot 
een einde komen en de wereld in crisis raakt. De artiesten van 
het Kabarett spelen door, maar ook in de bruisende nachtclub 
sijpelt langzaam en grimmig het Nazistische regime door. “Je 
wordt als publiek het verleden in gezogen, je zit helemaal in 
de sfeer. Het stuk zet je ook aan het denken, als het goed is. 
Dat je door het lachen heen voelt dat er ook iets dreigt. En 
verder heeft het stuk gewoon goeie live muziek, goeie spelers 
ook, en mooie acts. Je zit letterlijk midden in de voorstelling 
en komt zeker ogen tekort om alles te zien.”

Het wordt een druk jaar voor Timna. Ik wens haar veel succes 
in Carré, en vraag tot slot: ‘En als je zelf zou moeten kiezen, 
tussen groots en meeslepend drama of echtheid zonder 
spotlight?’ Timna lacht: “Ja, dan het laatste, zo sta ik wel zelf 
in het leven. Maar het is wel heel erg leuk dat er een spotlight 
is waar ik dan af en toe in mag staan!”
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door Kees Frenay

Vorig jaar verhuisden ze uit Drachten naar Groningen. 
Om precies te zijn van een vrijstaande woning in een stille 
vinexwijk naar een benedenwoning aan de levendige Peizer-
weg. “De kinderen de deur uit, dan ga je op zoek naar andere 
reuring. Zo kwamen we in de stad. De Zeeheldenbuurt is 
voor ons ideaal, want we werken allebei nog in Friesland.” 
De benedenwoning aan Peizerweg 51 is wat je noemt een 
woning met mogelijkheden. Grote woonkamer, keuken, drie 
slaapkamers en – voor stadse begrippen – een enorme tuin. 
Maar ook: twee bovenwoningen, waarvan één gevuld met vijf 
studenten. “Daar hikten we wel een beetje tegenaan,” bekent 
Henk Peter. “Daarom ben ik met de eigenaar in overleg 
gegaan over goede geluidsisolatie. Samen hebben we een 
prima oplossing gevonden. Het kostte wel wat, maar dat heb 
ik graag over voor mijn ongestoorde woongenot.”

KOSTEN GEDEELD
In het betreffende bovenhuis wonen vijf Duitse studenten. Aar-
dige jongens, die uiteraard ook wel een biertje lusten en vrien-
den over de vloer krijgen. Dat hoort erbij in de Zeehelden-
buurt. Maar ik wilde er liever niet al te veel last van hebben. 
Mijn aannemer adviseerde de vloer te isoleren met Fermacell 
gipsvezelplaten, ook wel Estrichvloer genoemd. Het zijn zware 
platen, die – mits goed gelegd – nagenoeg alle contactgeluid 
wegnemen. Ze zijn niet goedkoop, inclusief leggen komt het 
op zo’n dertig euro per vierkante meter. Dat is dus voor zo’n 
groot bovenhuis als bij ons ongeveer vijftienhonderd euro per 
verdieping. Ik heb er wel wat moeite voor moeten doen, maar 

HENK PETER JAGERSMA EN DITEKE PIJLMAN

“Wij horen niets meer van de bovenburen”

Huis, tuin en straat

uiteindelijk heeft de eigenaar ook meebetaald. Ja, sommige 
mensen vinden het raar dat ik betaal voor isolatie van an-
dermans huis. Maar ik bekijk het anders. Het gaat om mijn 
woongenot. Ik ben blij dat ik dit samen met mijn bovenburen 
heb kunnen doen. Het resultaat is boven verwachting. We 
horen nagenoeg niks meer.”

MEEDOEN IN DE BUURT
Overigens, de vloer van de bovenburen is niet het enige waar 
Henk Peter en Diteke mee aan de slag zijn gegaan. Inmiddels 
staat er ook een fraai gastenverblijf in de tuin, is de kleinste 
slaapkamer veranderd in bijkeuken en wordt houten woon-
kamervloer vervangen door een betonnen met vloerverwar-
ming. En daarna komt de badkamer aan de beurt. “Nee, wij 
gaan hier voorlopig nog niet weg, het is een mooi huis in een 
geweldige buurt. Vorig jaar op het buurtfeest hebben we al di-
verse buurtgenoten leren kennen. En dit jaar nog meer. En we 
gaan ook naar de vergaderingen van de buurtvereniging. Als 
je ergens gaat wonen, is het leuk om mee te doen. Ja, ik zit 
ook al in de brandgangcommissie. Ja, haha, dat komt ervan 
als je steeds in je tuin aan het klussen bent.” 

MEER WETEN?
Meer informatie over de Fermacell Vloerplaten vindt u op 
www.fermacell.nl. Of wilt u eerst met eigen oren horen 
of het waar is wat Henk Peter vertelt? Loop gerust eens 
langs. 

Slimme fietsenstalling 
staat nooit in de weg

In Eindhoven bevindt zich de Design Academy, waar jonge 
mensen leren om creatieve en mooie oplossingen te beden-
ken voor praktische problemen. Op de jaarlijkse eindexa-
men-expositie zijn er elk jaar weer geweldig uitvindingen te 
zien. Een daarvan brengen we graag onder de aandacht: de 
fietsenstalling ‘Align’ van Milou Bergs. 

Dat dit nog niet bestaat. De fietsenstalling met de naam Align 
ziet er zo logisch uit dat je je afvraagt waarom we de straat 
volplempen met van die lelijke rekken of nietjes. Align ziet er 
niet alleen goed uit, hij is ook nog bescheiden. Als de fietsen-

standaard niet in gebruik is, valt hij weg in de bodem en heb 
je als voetganger meer ruimte op de stoep. Milou Bergs heeft 
goed over haar product nagedacht. Als Align niet in gebruik 

is, dekt de gele constructie de onderliggende ruimte af zodat 
er geen blikjes of bladeren in kunnen verzamelen. Regenwater 
zakt door de open bodem de grond in. En er kan ook een 
kettingslot aan. Nu maar hopen dat er ook iemand van de 
gemeente Groningen naar Eindhoven is geweest….

Graafwerk ten einde
De werkzaamheden van de firma Alsema lopen naar het einde 
toe. Al een jaar zijn ze bezig met het vervangen van elektra, 
gas en waterleidingen in onze buurt. Diverse laagspan-
ningshuisaansluitingen moeten nog overgezet worden op de 
nieuwe kabel. Datzelfde geldt voor de gasaansluitingen op de 
nieuwe gasleiding. Ook moeten er nog twee doorverbindin-
gen worden gemaakt voor het overzetten van het water op de 
nieuwe leiding.

Alle werkzaamheden worden volgens de planning in week 
47 afgerond, waarna het project in week 48-49 kan worden 
opgeleverd.
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Huis, tuin en straat

Iedereen kent ze: de rode buurtbakken op strategische 
plaatsen langs de wandelroutres door onze wijk. Voorzien 
van een fraaie afbeelding met zakkensjouwende zeero-
vers en/of een gele sticker ‘Schoon dankzij mij’. ‘Buurt-
bakken’ omdat ze door de buurtbewoners zelf worden 
beheerd. Dat wil zeggen dat vrijwilligers de bak in de 
gaten houden en ‘m legen als hij vol is. De ‘buurtbakken’ 
hangen er sinds maart 2014. Voor zover wij weten is de 
Zeeheldenbuurt de enige wijk in de stad met een dergelij-
ke actieve rol van de bewoners in het schoonhouden van 
de eigen leefomgeving.

EXPERIMENT
Het idee voor de buurtbakken ontstond toen het bestuur zich 
in 2013 zich weer eens boog over het zwerfvuil in onze buurt; 
en dan met name het zwerfvuil langs de ‘snoeproutes’ van 
de Coop naar de scholen aan de Admiraal de Ruyterlaan. 
De gemeente zag het probleem wel, maar wilde geen extra 
prullenbakken plaatsen. Niet omdat een prullenbak zo duur 
is, maar vanwege de extra personele kosten die het legen van 
die bakken met zich mee zou brengen. Dan legen we ze zelf, 
was ons voorstel. Daar moesten de mannen van de gemeente 

even over nadenken, maar al snel gingen ze akkoord. Eerst 
als experiment. “Als het een rommeltje wordt, halen we ze 
weer weg.” Op ons verzoek voorzag de gemeente onze 
bakken zelfs van een fraai Zeehelden-logo en in maart 2014 
werden ze opgehangen. Een rommeltje is het niet geworden. 
Integendeel! De buurtbakken worden intensief gebruikt, er ligt 
echt veel minder zwerfvuil op straat. Dat danken we vooral 
aan de goede locaties waar ze hangen; plekken waar de 
buurtbewoners zelf goed over hebben nagedacht.

SCHOON HOUDT SCHOON
Ook het beheer verloopt prima. In het begin hadden we al 
snel voldoende vrijwillige buurtbewoners gevonden nabij de 
locaties van de buurtbakken. Buurtbewoonster Greet Melis-
sen zorgde ervoor dat er steeds voldoende zakken waren en 
regelde – voor zover nodig – vervanging als iemand een tijdje 
weg was. Toen Greet in 2015 uit de wijk vertrok heeft Marjan 
Sterenberg deze taak van haar overgenomen. Met de buurt-
bakken laat de Zeeheldenbuurt zien dat de bewoners best 
ook zelf wat willen doen om onze buurt schoon te houden. 
Andere voorbeelden daarvan zijn buurtbewoners die zwerfvuil 
dat bij hen voor het huis belandt zelf even oprapen en in de 
eigen vulinisbak werpen. “Je kan je er aan ergeren, of mop-
peren op de gemeente, maar het werkt sneller en beter als je 
dat lege blikje of zakje zelf even opraapt en weggooit. Schoon 
houdt schoon! Als er eenmaal rommel ligt, ligt er snel meer.” 
Buurtbewoners die er net zo over denken, maar geen zin heb-
ben in vieze handen, kunnen gratis een afvalgrijpertje krijgen 
(even mailen naar BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL).

ZEEHELDEN DOEN HET ZELF

Vier jaar rode buurtbakken Fietsenmaker

‘Hé, ga weg! Dat doe je thuis toch ook niet!’ Met een 
bodywarmer aan, een bekertje koffie in de hand en 
een grote grijns op zijn gezicht houdt Nidal toezicht op 
onze wijk.

‘Onbeschoft gewoon, hoe ze hier over de stoep fietsen. 
Het fietspad is 10 centimeter verder!’ Hij wijst met uitge-
spreide armen naar het fietspad langs de Paterswoldse 
weg. Nidal komt uit Beiroet, maar zit al jaren als fietsen-
maker hier in de stad. Tegenwoordig met zijn eigen zaak. 
Daarvoor bij de broers Ferwerda in de Steentilstraat. Daar 
gaven ze hem steeds fooien. ‘Ga weg met dat geld, ik heb 
geld genoeg!’ riep hij dan standaard. Zijn collega’s lieten 
hem foto’s zien van de ouwe Mercedessen en burgerlijke 
Opels om hun rijkdom te tonen. ‘Libanon is ook rijk hoor,’ 
mompelde Nidal dan verbolgen en hurkte weer bij de fiets 
waarvan hij een derailleur, of hoe dat ook heet, moest 
vervangen.

Ik ga al jaren naar Nidal. Hij begroet me inmiddels met ‘hé 
vriend!’ Een goed teken, constateerde ik tevreden. Bij hem 
is een soort buurtkroegje ontstaan. Achterin de zaak heeft 
hij een paar stoelen rond een wankel tafeltje. In de hoek 
de koffiemachine, de suiker en een stapel plastic beker-
tjes. Soms komen er klanten met lekke banden of losse 
kettingen bij hem binnen. ‘Straks hoor! Eerst koffie,’ horen 
ze hem dan achter uit de zaak roepen. Nidal vertelt het 
liefst over zijn thuisland. Hij heeft honderden foto’s en net 
zoveel verhalen over de grond die hij ooit achter zich liet. 
Waarop ik hem heb verteld dat mijn grote liefde uit een an-
der prachtig land komt, Italië. Hij stond op, pakte me bij de 
schouders en kuste me op beide wangen. ‘Goed zo vriend. 
Italië is bijna net zo mooi als Libanon!’ Ik schoot in de lach. 
Hij keek verbaasd. ‘Is Italië net zo mooi als Libanon dan? 
Dat kan toch bijna niet?’

Bij Ferwerda konden ze het sowieso nauwelijks geloven. Li-
banon, een mooi land. Beiroet, een mooie stad. Steeds als 
Nidal zijn collega’s de polaroids liet zien van zijn familie, de 
royale huizen in de bergen, de palmbomen, de grote Duitse 
auto’s, de lange stranden, de prachtig geklede dames aan 
de azuurblauwe zee, knikten ze afwezig het hoofd. ‘Ja, ja, 

zal wel.’ Volgens hen kwam Nidal uit een kaal woestijnland 
van kamelen en armoede. Geen foto kon aan dat vooroor-
deel iets veranderen.

Na tien jaar was het mooi geweest met die waanbeelden. 
Hij nodigde zijn broer uit om naar Nederland te komen. Met 
chique auto. En familie. Dan zouden ze wel zien hoe harte-
lijk, goedgekleed, stijlvol en rijk de mensen uit zijn land van 
afkomst waren. In november was het zover. Na een reis 
van dik 4000 kilometer door Turkije, Bulgarije, Servië en tig 
andere landen had Nidals broer een sms gestuurd (voor 
de jonge lezers: da’s een soort WhatsApp-achtig berichtje 
met een maximum aantal tekens dat je zonder foto’s via 
de GPS-mast verzond), dat ze de Duitse grens over waren. 
Opgewonden had Nidal zijn collega’s aangekondigd dat 
zijn familie onderweg was naar de stad. Tegen sluitingstijd 
waren ze er nog niet. Zenuwachtig had hij zijn collega’s nog 
een koffie ingeschonken. ‘Ze zijn er zo.’ Morrend waren die 
op de gammele stoeltjes blijven zitten.

En uiteindelijk, na dertig zenuwslopende minuten, stopte 
er zowaar een krakkemikkige, verroeste, piepende ouwe 
bruingrijze Mercedesbus voor de deur van de fietsen-
zaak. Vermoeid, zwetend en smoezelig stapten zijn broer, 
schoonzus, ouders, neefjes en nichtjes op de stoep van 
de Steentilstraat. Verbijsterd gooide Nidal zijn armen in de 
lucht. ‘Is dít jullie mooiste entree? Zijn dit jullie mooiste kle-
ren? En wat is dit voor lelijk oud ding, die bus!?’ Verbaasd 
keek zijn broer Nidal aan. ‘We zijn op vakantie hoor!’

Die Nidal vind je dus al jaren achterin de fietsenzaak aan 
de Paterswoldseweg. Vraag ‘m maar eens naar zijn thuis-
land Libanon. En zijn geboortestreek bij Beiroet. Je hebt 
gegarandeerd een prachtig uurtje. En de koffie krijg je er 
gratis bij.

Column Marc Wiers
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Op het voormalig Enceha-terrein aan de westzijde van 
onze buurt werken de Groningse ontwikkelaar Mensen-
borgh en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en 
Bouwers uit Rotterdam samen aan nieuwbouwplan Wes-
terwal. Tussen de Van Heemskerckstraat en de Admiraal 
de Ruyterlaan komen 171 vrije sector huurappartementen 
en 22 grote eengezinswoningen te koop.

UNIEKE KANS VOOR DE GRONINGSE 
WONINGZOEKENDEN
Voor het ontwerp liet de architect van AAS Groningen zich 
inspireren door het industriële verleden van het gebied en 
de ligging aan het Hoendiep. Het nieuwbouwplan krijgt een 
stoer karakter en biedt bovenal veel woongenot in een groen 
straatbeeld. Groenstroken en brede, autoluwe woonstraten 
met stoepen bepalen de sfeer. Dit nieuwbouwplan wordt echt 
een mooi nieuw stukje Groningen. Aan het Hoendiep, met 
het centrum van Groningen op loopafstand, de uitvalswegen 
dichtbij en het openbaar vervoer om de hoek. Zelden zie je 
zulke grote nieuwbouw koophuizen zó dicht bij het centrum. 
Een unieke kans! 

Tussen de woningen en binnenin het appartementenge-
bouw komen privéparkeerplaatsen voor de bewoners. De 
achtertuinen van de koopwoningen liggen allemaal bijzonder 
gunstig. Op straat bevinden zich openbare parkeerplaatsen, 

171 HUURAPPARTEMENTEN EN 22 GROTE KOOPWONINGEN OP ENCEHA-TERREIN 

‘Westerwal’ verrijkt de Zeeheldenbuurt

Advertorial

maar deze worden zo gepositioneerd en vormgegeven dat ze 
ondergeschikt zijn aan het groene straatbeeld.

GEVARIEERD WONINGAANBOD
Het woningaanbod van Westerwal is gevarieerd. In het 
vijflaagse appartementengebouw komen 171 twee- en drieka-
merappartementen met woonoppervlakten variërend van cir-
ca 49 tot 87 m2. De grote eengezinswoningen zijn er in twee 
types. Er is keuze uit stoere herenhuizen aan het Hoendiep 
met vier woonlagen en minimaal 182 m² woonoppervlakte en 
uit drielaagse hofwoningen van circa 152 m².

PLANNING
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve 
ontwerp van het plan. De verkoop van de woningen start 
naar verwachting in het voorjaar van 2018. De appartemen-
ten worden later, in 2019, te huur aangeboden. Begin 2018 
organiseren we een informatiemoment voor buurtbewoners, 
zodat we u alles over het nieuwbouwproject kunnen vertellen 
en u gelegenheid heeft om vragen te stellen. U ontvangt hier 
te zijner tijd een uitnodiging voor.

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie en aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief van Westerwal nu alvast op 
WWW.WESTERWAL-GRONINGEN.NL.
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