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In dit nummer o.a.

Ons normale leven...

Alweer een jaar verstoort dat vervelende virus ons normale 

leven. Normaal, dat is in de Zeeheldenbuurt ook Lentekriebels, 

het zomerfeest, de najaarsschoonmaak en de wekelijkse 

koffieochtenden in de kerk. En natuurlijk ook een biertje drinken 
bij Bolhuis, Café van de Markt of De Kornuiten. In deze AHOY 

leest u wat uw buurtgenoten zoal verzonnen om het allemaal wat 

minder saai te maken. De hond van de buurvrouw uitlaten, een 

kijkje nemen in de verborgen Piet Heinstraat, een praatje maken 

met een onbekende op het bankje bij de vijver, een sportieve 

wandeling naar Hoogkerk of een klimtocht naar je eigen dak. 

Zo blijft het gezellig in de Zeeheldenbuurt. Nog even volhouden, 

de vaccinaties lijken op gang te komen. Hopelijk is in de zomer 

het leven weer normaal. Nooit weer normaal werd het voor 

vele Joodse buurtbewoners in de oorlogsjaren. In dit nummer 

opnieuw een aantal verhalen over wat hen is overkomen. Op 4 

mei gedenken we hen.

De redactie

AHOY@ZEEHELDENBUURT.NL



3

Actueel in de buurt

Lentekriebels op 

Kindervreugd 
24 APRIL VANAF 10 UUR

De normale Lentekriebels door de hele buurt gaat vanwege 

corona niet door, maar op Kindervreugd is altijd ruimte 

genoeg om afstand te houden en veilig wat te doen. 

Zaterdag 24 april is iedereen met groene vingers of twee 

linkerhanden vanaf 10 uur welkom in speeltuin Kindervreugd 

voor een speciale Lentekriebels! Met een kopje virusvrije 

koffie en koek. Er liggen dan tuinhandschoenen, schepjes 
en harken klaar voor wie een uurtje wil helpen met 

graspolletjes uit te trekken, een perkje onkruidvrij te maken, 

paardenbloemen uit het gras te steken, schors of takken 

bij elkaar te harken of vergeet-me-nietjes te verplanten. 

De tuinploeg Mia, Marian en Klarissa hebben in maart en 

begin april al veel gedaan, maar extra handen zijn dus zeer 

welkom! In de herfst hebben wij een hele rand met gele en 

blauwe lentebloemen onderaan het perk naast de wipwap 

geplant. Als u dit leest staat hij in volle bloei. Eind december 
viel bij de zware storm de lijsterbes naast de zandbak om. 

Een tweede lijsterbes is duidelijk ook aan het eind van 
zijn Latijn en zal nog worden weggehaald. We zagen dit 

aankomen en er is ter vervanging al een wilde appelboom 

(Malus Sylvestris) geplant. (Klarissa Nienhuys)

Wel een beetje té rustig...
Veel van onze vele activiteiten in onze prachtbuurt konden 

door de lockdown niet doorgaan. Het laatste echte feest was 

met Oud & Nieuw, in 2019. Door de vele restricties heeft het 

bestuur besloten om ook de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) op te schorten. We komen jullie allemaal het liefst 

fysiek tegen. En we zien een zoom-vergadering niet als 
een volwaardig alternatief. We hopen natuurlijk dit jaar nog 

een keer bij elkaar te komen, om de jaren 2020 én 2021 

volwaardig te bespreken. Zodra het kan prikken we een 

datum en komen we bij jullie terug. Tegen die tijd ontvangen 

leden ook de jaarstukken. 

WAT DOE HET BESTUUR ONDERTUSSEN?

Onze belangrijkste taak is om alle activiteiten die in de 

wijk breed worden gedragen te ondersteunen en te 

verantwoorden, en gefinancierd te krijgen bij de gemeente, 
ook terwijl we binnen zitten. Zo kunnen we alle grote en 

kleine initiatieven helpen met subsidie (middelen), ons 

netwerk binnen de stad en de goede relatie die we met 

elkaar hebben binnen onze wijk. Waarschijnlijk moeten we 

het subsidiebedrag dat we voor 2020 ontvingen grotendeels 

reserveren voor dit lopende jaar, 2021, omdat we vorig jaar 

logischerwijs weinig hebben kunnen uitgeven aan sociale 

interactie en evenementen. In principe verandert er aan onze 

slagkracht dus weinig: we stellen alles gewoon (hopelijk) een 

jaartje uit.

WAT DOEN DE COMMISSIES?

De verschillende commissies kunnen niet wachten om 

verder te kunnen gaan met hun bezigheden. Kindervreugd, 

Zeekracht (duurzaamheid), Beheer, de wekelijkse 

koffieochtend: ongetwijfeld wordt dit allemaal later dit jaar 
weer opgestart. U vindt alle commissies in de colofon 

elders in dit blad. Heeft u ondertussen een vraag, wilt u 

een activiteit beginnen of gewoon meer weten over wat er 

speelt binnen onze buurt? Onze voorzitter Jeanine Meiners 

beantwoordt alle vragen graag. Een mailtje is genoeg: 
voorzitter@zeeheldenbuurt.nl

APRIL

24
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Klankbordgroep Aanpak 

Peizerweg 
Aanvankelijk zou de opknapbeurt van de Peizerweg 

plaatsvinden in aansluiting op het gereedkomen van de 

onderdoorgang Paterswoldseweg. Onder meer door corona 

is dat allemaal wat opgeschoven. In maart was de eerste 

stap van nieuwe acties voor de aanpak: het verwijderen 

van 14 elzenbomen die aan het eind van hun levensduur 

waren. Er is een gemeentelijk projectbureau actief dat nu 
een concept ontwerp voorbereidt. Op hun verzoek is er een 

klankbordgroep van een tiental bewoners gevormd. In april 

krijgt die het conceptontwerp voorgelegd en kan die dat met 

de gemeente verder aanvullen. Het plan wordt daarna met 

bewoners besproken, als corona dat toelaat, en in ieder geval 

gepubliceerd. In het najaar zal dan de uitvoering plaatsvinden 

waarbij ook 35 wat grotere bomen zullen worden geplant. 

De indeling van de Peizerweg zal iets worden gewijzigd. 

Contactpersoon Klankbordgroep is Peter Oterdoom peter.

oterdoom@gmail.com.

Actueel in de buurt

286 fietsen opgespoord en 

verwijderd
In oktober hebben uw vrijwillige buurtbeheerders een paar 

ochtenden door de buurt gelopen en daarbij een lijst gemaakt 

van alle weesfietsen en fietswrakken die zij aantroffen. In de 
heg, tegen lantarenpalen, in de rekken of in de struiken. Van 

echt oude roestige barrels tot en met nog prima exemplaren 

waarvan blijkens hoog opschietend gras tussen de spaken, 

bemoste zadels en lege banden de rechtmatige eigenaar ook 

al tijden terug afscheid heeft genomen. Aan het eind van de 

rondwandeling stond de teller op 286! Voorwaar een nieuw 

record. Onze lijst hebben we doorgestuurd naar de gemeente, 

die vervolgens alle fietsen heeft gelabeld en enkele weken later 
verwijderd. Binnenkort maken we een nieuwe ronde. Zoveel 

als in oktober verwachten we niet, maar wie goed kijkt ziet ze 

op diverse plekken alweer opduiken. Overigens, fietswrakken 
kunt u ook altijd zelf melden bij de gemeente. En nog iets: 
de gemeente haalt alleen fietswrakken weg uit de openbare 
ruimte, dus niet uit voortuinen, brandgangen of van de paden 

tussen trottoir en voordeur. (RB; KF)

In 1975 liep de Zeeheldenbuurt uit toen de gemeente een mooie grote eikenboom aan de Admiraal de Ruyterlaan plantte. Dat is een 

schril contrast met de huidige kaplust die de Peizerweg in een kale boel heeft veranderd. Drie jaar geleden verdwenen er al eenentwintig 

bomen in de shredder. Onlangs werden nog veertien bomen omgehakt. De wortels van de bomen vernielden het fietspad en stoep en 
leverden gevaarlijke situaties op. Het kappen is onderdeel van de grote opknapbeurt van de Peizerweg. In de herfst worden er in elk 

geval vijfendertig nieuwe bomen terug geplant. ‘Dat zijn vrijwel allemaal al wat grotere bomen van een jaar of 15’, schrijft de gemeente.
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Advertenties

Westerbadstraat 1 -  
hoek Paterswoldseweg

Café Bolhuis

Iedere dag geopend om -ten minste- 16.00 uur.

Alle belangrijke sportwedstrijden  

vertonen we op het grote scherm.

GEOPEND: 

WO, DO, VR: 12.00 - 21.00 UUR

MET EEN LEKKERE DAGHAP VOOR € 8,75

ZA: 12.00 - 21.00 UUR

ZO: 16.00 - 21.00 UUR

MA, DI: GESLOTEN

LIKE ONS OP FACEBOOK
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Meldingen in de Openbare 

Ruimte Zeeheldenbuurt
In 2020 zijn er in totaal 537 meldingen gedaan. De meeste 

gingen over huisvuil en afval (182) en openbare ruimte (114). Ten 

opzichte van 2019 zijn er door bewoners 60% meer meldingen 

gedaan en dat geeft toch de betrokkenheid voor een nette 

buurt aan. (RB)

De Fietsvlonder
De fietsvlonder is een tijdelijke fietsparkeervoorziening: 
een houten vlonder met metalen frame waar fietsen 
kunnen worden neergezet. De fietsvlonder komt op de 
plek van een parkeerplaats. Zo kunnen eenvoudige en snel 

fietsparkeerplekken worden toegevoegd. De gemeente wil 
eerst maximaal acht fietsvlonders beschikbaar stellen. Heeft u 
een idee voor een goede plek? Laat het weten! De gemeente 

inventariseert eerst de aanvragen en zal aansluitend de plekken 

bepalen. Meer info: https://gemeente.groningen.nl/fietsvlonder-
aanvragen. (RB)

Overlast elektrische 

deelscooters
Inmiddels kennen we ze wel, de groene elektrische deelscooters 

van Felyx en Go Sharing. Inmiddels rijden er 460 rond in 

Groningen. De gemiddelde leeftijd van de gebruiker ligt rond 

de 25 jaar. Per deelscooter worden vijf tot acht ritten per dag 

gemaakt, met een gemiddelde afstand van drie kilometer. De 

meeste ritten beginnen of eindigen in of rond de binnenstad. 

De gemeente erkent dat deelscooters voorzien in 

mobiliteitsbehoeften in en rond de stad, en dat ze zorgen 

voor minder afhankelijkheid van de auto. Maar ze verooraken 

ook overlast. Er zijn tot nu toe bij het Klant Contact Centrum, 
Felyx en Go Sharing ruim 200 meldingen binnengekomen. 

De meeste overlast komt van (verkeerd) gestalde scooters. 

De gemeente wil het aantal vergunningen beperken tot 

maximaal twee aanbieders en maximaal 200 deelscooters per 

aanbieder. Er komt een minimumleeftijd van 18 jaar en een 
verbod op gebruik tijdens de nachtelijke uren. Verder gaat de 

gemeente aanbieders verplichten ervoor te zorgen dat er altijd 

een deelscooter voorhanden is op stations en P+R terreinen. 

Ook wil ze onderzoeken of deelscooters zoveel mogelijk apart 

geparkeerd kunnen worden. (RB)

Beter scheiden 

met nieuwe app 

Afvalwijzer Groningen 
Sinds begin dit jaar kun je de nieuwe afvalapp van de 

gemeente Groningen downloaden. De app, ‘Afvalwijzer 

Groningen’, biedt dezelfde informatie als de afvalwijzer op de 

website maar voegt er ook nieuwe functies aan toe. Zo krijg 

je een seintje wanneer bij jou in de buurt oud papier of textiel 

wordt opgehaald, kun je opzoeken welke producten in welke 

afvalcategorie vallen en vind je alle afval-inleverpunten in jouw 

buurt. Ga naar https://gemeente.groningen.nl/afvalapp.

Nieuwe plannen voor 

Stadspark en Drafbaan
Het Stadspark heeft door op de omvang en de ligging grote 

potentie om bij te dragen aan de leefkwaliteit van de Groningers 

en de realisatie van klimaatdoelstellingen. Deze potentie wordt 

momenteel onvoldoende gezien en benut. Het bezoek van het 

Stadspark concentreert zich vooral rond de kinderboerderij en 

de speeltuin en rond de sportvoorzieningen, ook komen veel 

bezoekers op de Drafbaan bij grote evenementen. De gemeente 

vindt in het park hondenliefhebbers en hardloopgroepjes, 

maar relatief weinig dagrecreanten. Op basis van de analyse 

van de huidige situatie in het Stadspark zijn een aantal doelen 

geformuleerd en deze zijn leidend bij alles wat in het park 

gebeurt. De belangrijkste doelen: 

• Een aantrekkelijker Stadspark voor bezoekers en flora en 
fauna 

• Betere aansluitingen op de rest van de stad 

• Een hoger beheerniveau 
• Versterken van de ecologie en de biodiversiteit door groene 

verbindingen met de omgeving 

• Minder autoverkeer in het park 

• Meer voorzieningen in het park die passen bij het park zoals 

een skatepark en een stadsstrand 

• Initiatieven van Stadjers die bijdragen aan een mooier 

Stadspark ondersteunen 

• Hoogwaardige ‘groene’ evenementen op de drafbaan 

• Een publiek toegankelijke drafbaan als er geen 
evenementen zijn 

• Meer gemeentelijke aandacht voor het park en coördinatie 

DRAFBAAN

Buurt en gemeente
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Van oudsher is het Stadspark een plek voor rust, recreatie en 

evenementen, dit geldt met name voor de Drafbaan maar ook 

in andere delen van het park, zij het minder grootschalig en met 

een geringe impact op de omgeving. Het gemeentebestuur 

heeft daarom een toekomstplan gemaakt voor de Drafbaan als 

evenementenlocatie. Inmiddels heeft de gemeente besloten de 

drafsport op de Drafbaan niet meer financieel te subsidiëren en 
van het terrein openbare ruimte te maken. (RB)

Meer informatie is te vinden op de webste van de gemeente; 

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Stadspark-
park-voor-de-stad.pdf 

STADSPARK NATUURLIJK! 

Deze actiegroep is in oktober 2020 opgericht door omwonenden 

en bezoekers van het Stadspark. Hun commentaar op de 

plannen: “Wij willen tegenwicht bieden aan de voortvarende 

plannen die het college van Burgemeester en wethouders (B&W) 

heeft om van het groene, rustige Stadspark een lawaaierig 

evenementenpark te maken. Dat gebeurt weliswaar onder het 

motto ʻHet Stadspark is voor álle Stadjers’, maar als de plannen 
doorgaan, zal in het zomerseizoen de rust in het park vrijwel 

verdwenen zijn. Gewone bezoekers kunnen minder vaak van 

het park gebruikmaken omdat voor en tijdens evenementen 

bepaalde delen worden afgesloten en omwonenden kunnen geen 

weekend meer rustig in hun huis of tuin zitten. De twee brieven 

waarmee de voor de evenementen verantwoordelijke wethouder 

Chakor van Groen Links zich rechtstreeks tot de omwonenden 

heeft gericht, bevatten tegenstrijdige boodschappen. Aan de 

ene kant schrijft ze dat er niets zal veranderen, aan de andere 

kant wil B&W op de Drafbaan meer grootschalige evenementen 

met maximale geluidsbelasting (de zgn. geluidsdagen) mogelijk 

maken, waarvan in 4 gevallen de eindtijden om 02.00 uur ’s 

nachts mogen liggen, en wil men in de rest van het park nóg 

eens 12 extra geluidsdagen toestaan. Over de ligging van de 

Drafbaan te midden van woonwijken en groene natuur wordt niet 

gesproken. Over voorkoming of bestrijding van de huidige én de 

extra te verwachten overlast en over de gevolgen ervan voor de 

natuur van het Stadspark vrijwel geen woord.”

WAT WIL STADSPARK NATUURLIJK! DAN WEL?

Stadspark Natuurlijk! wil dat er in de plannen voor de Drafbaan en 

het Stadspark meer rekening wordt gehouden met omwonenden 

en reguliere bezoekers van het Stadspark. Het streven is:

• Vermindering van het aantal geluidsdagen in het gehele 

Stadspark naar minder dan 12 en zeker geen uitbreiding; 

Evenementen met geluidsdagen alleen op de Drafbaan toe-

staan. Eindtijden van evenementen niet later dan 23.00 uur.
• Verlaging van het maximum toegestane aantal decibellen 

per evenement, ook wat betreft de overlast door het 

laagfrequente geluid (bastonen);

• Voorkoming en beperking van schade aan flora en fauna in 
het Stadspark;

• Luidruchtige evenementen mogen niet ten koste gaan van 

de gewone, kleinschalige recreatie in het Stadspark;

• Actief en voldoende toezicht tijdens en na evenementen ter 

voorkoming van zwerfafval, vandalisme en overlast in het 

park en de aangrenzende wijken.

• Betere klachtenafhandeling, betere bestrijding van 

geluids- en andere overlast; financiële onderbouwing 
voor het afdoende bestrijden van overlast in de 

evenementenbegroting; instelling van een onafhankelijk 

onderzoek naar overlast door evenementen.

• Instelling van een ʻStadsparkcommissie’, waarin omwonen-

den en natuurliefhebbers zitting hebben, die voor betere 

communicatie en meer transparantie moet zorgen aangaan-

de activiteiten, evenementen en onderhoud van het park.

Meer weten? https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com 

Parkeerdruk in de wijk: 

onderzoek en overleg
Door de bouw van de Westerwal (en het wegvallen van 

parkeerplekken rond de Adm. De Ruyterlaan), een toegenomen 

aantal oplaadplekken voor elektrische auto’s en andere 

oorzaken is de parkeerdruk in onze wijk flink toegenomen. 
Daarnaast kampen onze buren in de Badstratenbuurt met 

‘wildparkeerders’ die hun auto daar achterlaten voor een 

bezoekje aan de binnenstad. Hierdoor is het voor bewoners 

steeds lastiger voor zichzelf een parkeerplek te vinden op 

loopafstand van hun voordeur. Zowel de Verkeerscommissie 

van onze buurt als de gemeente zijn hiervan op de hoogte en 

willen zoeken naar passende en permanente oplossingen. 

Daarom houden we in het derde kwartaal (eind zomer) 

een enquête over de overlast en uw ideeën over mogelijke 
oplossingen. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd in 

gesprek te gaan met de bewonersorganisatie en bewoners. In 

de volgende Ahoy, op de website en de socials leest u hier later 

meer over. Heeft u zelf suggesties of informatie? We horen het 

graag: voorzitter@zeeheldenbuurt.nl. Hartelijk dank.
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Buurt en gemeente

De gemeente onderzoekt ook hoe overlast en (on)veiligheid per 

gebied wordt ervaren. De Zeeheldenbuurt hoort bij Zuid.

S I S  V
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ONVEILIGHEID

Het aantal personen dat zich in de wijk wel eens onvoelig 

voelt is in de laatste drie maand van 2020 lager dan een jaar 

eerder. In dezelfde periode van 2019 gaf 19,6 procent van de 

respondenten aan zich weleens onveilig te voen in de eigen wijk. 

De grafiek toont dat de bewoners zich vooral in de gebiedsdelen 
Centrum, Oude Wijken en West wel eens onveilig voelen.
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PROBLEMEN IN DE BUURT

Gevraagd naar de belangrijkste problemen in de buurt valt op 

dat eenzaamheid en sociaal isolement steeds vaker worden 

genoemd. De laatste vier maanden van 2020 ervaarde bijna 25 

procent dit als een belangrijk probleem dat met voorrang moet 

worden aangepakt.

S I S  V
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Schuldenproblematiek
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Veiligheidsmonitor
Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie 
en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied 

van veiligheid in de gemeente. Hieronder een samenvatting 

van de belangrijkste bevindingen in de periode september-

december 2020. (RB)

WONINGCRIMINALITEIT

De woningcriminaliteit daalde in de eerste acht maanden van 

2020, maar liep in de laatste vier maanden weer op. Driekwart 

betreft inbraken in woningen. Eén kwart inbraken in schuurtjes, 
garageboxen en tuinhuizen. 
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OVERLAST

De meldingen drugs- en drankoverlast namen in de laatste 

vier maanden van 2020 af. Dat geldt ook voor burengerucht 

(relatieproblemen). Het aantal meldingen in de ‘algemene’ 

categorie bleef constant, maar vormt nog altijd het overgrote 

deel van de overlast meldingen. Onder de algemene categorie 

vallen onder andere de overlast veroorzaakt door verwarde 

personen, maar ook door jeugd en daklozen. Ook in de categorie 

verkeersoverlast werden meer meldingen geregistreerd. In de 

laatste vier maanden van 2020 kwamen er 1.363 meldingen bij het 

meldpunt. Dat zijn 22% meer meldingen dan een jaar eerder. 
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Kledingreparatie 
& stomerij

Kledingreparatie 
& stomerij

Advertenties

Paterswoldseweg 17 | 9726 BA | Groningen
Tel.: 06 28889563

www.skjinhoes.nl

Inspectie, opruimen en schoonmaken  
van jongerenhuisvesting.

Hier had uw advertentie  

kunnen staan!

Adverteren in de AHOY?  

Al vanaf €25,- 

Info: WWW.ZEEHELDENBUURT.NL/AHOY
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Groen en duurzaam

Verrijk uw ommetje met een  

rondje Piet Heinstraat
Door Klarissa Nienhuys

Even een ommetje maken, een beetje zonneschijn scoren en een frisse neus halen. Loop daarbij eens de Piet Heinstraat in. In dit 
“verborgen” deel van de wijk zijn de tuintjes goed onderhouden, de begroeiing is zeer gevarieerd en vooral de tuin aan het eind 

is in de loop van het jaar één groot bloemenfeest. Begin april staan in het perk met het speeltuintje de Japanse kersenbomen 

in bloei, en aan de overkant staan witte en rood-paarse heide en een gele forsythia naast een apenboom of slangen-den. Even 
verderop staat een magnolia al in knop. Als u dit leest zal hij op zijn mooist zijn.

Midzomer: de laatste tuin in de Piet Heinstraat van Stien en Jannes is elk jaar een bloemenfestijn.

Kersenbomen ➞

Heide, slangen-den en forsythia

Magnolia in de knop

➞
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Wie kweekt  

de grootste Zonnebloem?

Tijdens de lente-actie van de werkgroep ZEEkracht was ook 
voor de kinderen uit de buurt iets leuks geregeld. Zij konden 

deze dag een zakje zonnebloemzaadjes ophalen voor deelname 

aan de Zonnebloem Challenge! Tijdens deze wedstrijd draait 

het allemaal om de vraag: wie kweekt de grootste zonnebloem? 

Wie op 18 september de grootste zonnebloem heeft is de grote 

winnaar en ontvangt een prijs! 

WIL JE NOG MEEDOEN?

Dat kan! Mail ons je naam en adres, dan doen wij de zaadjes 

in jouw bus! 18 september is de uitslag. De prijs wordt nog 

bekend gemaakt.

Stuur je mail naar: zeekracht@zeeheldenbuurt.nl 

(Renate Vergeer)

Een boomtuin adopteren 

Via de gemeente is het mogelijk een boomtuin te adopteren 

in jouw straat. De gemeente komt dan langs om de boom-

tuin te omheinen en extra grond toe te voegen. Daarna kun 

je aan de slag met het beplanten van de boomtuin. Meer 

info: gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boom-

tuin-adopteren.

Maartje en Sarah van ZEEkracht hebben inmiddels een klein 
beginnetje gemaakt met het beplanten van boomtuinen in de 

Van Heemskerckstraat. Maar er zijn meer dan 100 boom-

tuinen in de Zeeheldenbuurt. Veel daarvan kunnen nog wel 

wat aandacht gebruiken! Kun je nog wat hulp gebruiken bij 

de aanvraag of zoek je een buurtgenoot om samen een tuin 

mee te adopteren? Neem dan contact op met de werkgroep 

ZEEkracht: zeekracht@zeeheldenbuurt.nl (RV)

Noa en Jonne hebben de pitten al gepoot. En nu maar wachten.
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Op 20 maart - de eerste dag van de lente - organiseerde 

commissie ZEEkracht een eerste actie ter vergroening van 
de Zeeheldenbuurt. Het lenteweer bleef weg, maar dat 

mocht de pret niet drukken. 

Groen en duurzaam

Plant zoekt Plek

Tijdens de actie genaamd ‘Plant zoekt Plek’ konden 

buurtgenoten een gratis plantje ophalen. Een plantje als 
eerste stap om de buurt een stukje mooier en groener te 

maken. Daarnaast werd een folder uitgereikt met meer tips ter 

vergroening en verduurzaming van de omgeving. Hierin stond 

onder andere informatie over het adopteren van een boomtuintje 

(zie het artikeltje verderop). Vele buurtgenoten zijn langsgekomen 

en vervolgens aan de slag gegaan in de tuin. Daarnaast zijn er 

ook al een paar nieuwe boomtuinen geadopteerd! 

 

Leonard Springerlaan 37          info@dalsheimmakelaars.nl 
9727 KB Groningen           www.dalsheimmakelaars.nl 
050 - 8200998  

Paterwoldseweg 552
9728 BE Groningen
050 - 8200998
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Groene aanslag? Geen azijn! 
Het voorjaar kondigt zich aan en dat betekent dat we weer in 

onze tuinen bezig gaan. Een geur die soms in het voorjaar te 
ruiken is, is die van azijn. Mensen gebruiken dan schoonmaaka-

zijn om hun stoep of terras mee te schrobben. Maar wist je dat 

het verboden is om schoonmaakazijn buitenshuis te gebruiken? 

Het zure goedje komt namelijk in het grondwater terecht en is 

schadelijk voor het bodemleven. 

SCHROBBEN, VEGEN OF... GEDULD

Heb je last van onkruid tussen de voegen of groene aanslag 

op je tegels? Gebruik dan geen azijn! Onkruid krab je redelijk 

makkelijk weg met een staalbezem. Groene aanslag kun je 

verwijderen door te bezemen met scherp zand (brekerzand). 

Eventueel kun je een beetje heet water gebruiken. Of heb wat 
geduld en laat de zon het werk doen! Naarmate de zon hoger 

staat, verdwijnt veel groene aanslag 

vanzelf door de sterkere zonnestraling.

EEN GROENE TUIN

Groene aanslag ontstaat op plekken die lang vochtig blijven. 

Bedenk eens of je echt tegels nodig hebt op die beschaduwde, 

vochtige plek in je tuin. Je kunt de tegels er ook uit halen en daar 

schaduwminnende planten neerzetten. Planten als longkruid en 

maagdenpalm vullen zo’n plekje gauw op en bloeien al vroeg in 

het jaar met lilapaarse bloemen. En plant je er wat bloembollen 
tussen, dan wordt het helemaal een vrolijk voorjaar: pak je stoel 

en ga op je terras zitten kijken naar deze voorjaarsbloeiers; ook 

nog eens een aangenamer tijdsbesteding dan al dat schrobben! 

Oike Vlaanderen. 

Meer weten? https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/groene-aan-

slag-verwijderen-de-keerzijde-van-azijn/

Uitvalswegen
Sinds covid-19 reis ik minder. De beweging die ik normaal 

heb – naar het station lopen, naar het werk fietsen – is opeens 
teruggebracht tot die momenten waarop je jezelf uitlaat voor 

een dagelijkse wandeling. Je bent je eigen denkbeeldige hond 

geworden. Met de rondjes die ik loop, breid ik het gebied uit dat 

tot mijn meest directe thuisgebied hoort. 

Je kunt per dag 100 keer het Van Brakelplein rondlopen, maar 

op den duur gaat dat toch vervelen, dus je loopt de Peizerweg 

af, langs de meubelboulevard, alsmaar rechtdoor en opeens 

loop je op een fietspad tussen de weilanden, is het stadsgeluid 
ingewisseld voor het gesnuif van paarden en grasetende ganzen. 

Je ziet een ooievaar en in de verte vlucht een fazant. Je komt bij 

de recreatieplas van Hoogkerk uit, ziet een paar blote jongens 

die zich aan het omkleden zijn naast de tennisclub omdat de 

kleedkamers dicht zijn en loopt via het centrum van Hoogkerk 

(zo hoog is die kerk overigens niet en de rest van de gebouwen 

zijn ook vrij laag), aan de andere kant van het dorp langs het 

Hoendiep weer terug.

Je neemt een afslag en opnieuw ben je in een andere wereld, 

die Westpark heet, ik zie tevreden varkens in de modder, 

ik zie eveneens tevreden tuiniers in de modder. Waar bij één 

zonnestraaltje de hele vijver bij het Van Brakelplein volstroomt met 

studenten, het Stadspark bomvol is en het Noorderplantsoen 

ontruimd wordt vanwege de drukte, is het Westpark volkomen 

rustig. Om daarna thuis te komen moet je wel weer over het 

industriegebied, maar dat is redelijk uitgestorven nu. Tussen de 

meubelwinkels vind je horrorachtige taferelen, zoals een winkel 

die Babydump heet. 

Alles bij elkaar heb ik 10 kilometer gelopen en heb ik er een 

wandelgebied bij, als een ontdekkingsreiziger die na maanden 

op zee opeens land ontdekt en daar zijn vlag plant. Wie 

elke dag loopt, ontdekt een hoop kleine dingen in de eigen 

omgeving. Nieuwe wegen (aan de andere kant van het spoor, 

de Grunobuurt in), straten die tegen de vlakte zijn gegaan (de 

Johannes Vermeerstraat), compleet nieuwe woonblokken (Witte 

de Withstraat), de Zwarte Doos die opeens een Zwart-Gele 

Doos is geworden. 

Een ietwat morbide hobby is mijn voorkeur voor kerkhoven 
en begraafplaatsen. Ik heb ze in Groningen het afgelopen jaar 

bijna allemaal bezocht. Funerair toerisme in je eigen stad. Bij 

sommigen heb ik jaren vlak in de buurt gewoond zonder er 

ooit een voetstap te zetten, zoals de Noorderbegraafplaats. 

Op begraafplaatsen is het altijd lekker rustig. De mooiste is het 

Esserveld, al wordt de stilte daar soms doorbroken door gelach. 
Dan heeft de wandelaar de steen gevonden waarop staat ‘Hier 

ligt Jan Bakker, ik word niet meer wakker’. 

Natuurlijk, ik was ook liever naar Riga gevlogen, maar daar hoor 

je weer geen schaterlach tussen de zerken.

Column Coen Peppelenbos
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Op de oproep van de nieuwe commissie ZEEkracht om 
een enquête in te vullen over de duurzaamheid van de 

Zeeheldenbuurt gaven 90 mensen gehoor. Heel fijn om van 
een diverse groep buurtgenoten te horen wat zij nou echt 

belangrijk vinden voor de wijk!

DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN OP EEN RIJ

Wat men precies onder duurzaamheid verstaat, verschilt 

nogal. De meeste respondenten kozen voor ‘groene stroom’, 

‘woningisolatie’ en ‘hergebruik’. Veel buurtgenoten gaven 

aan zelf al duurzame maatregelen te hebben genomen in 

huis. Daarbij werden dubbelglas, een slimme thermostaat, 

het afnemen van groene energie en goed sluitende 

buitendeuren het meest genoemd.

Wat betreft duurzame acties in de wijk geeft een ruime 

meerderheid aan ‘zeer zeker’ (47%) of ‘een beetje’ (26%) 

geïnteresseerd te zijn in een zonnepanelencollectief en in 

een openbare moes- of pluktuin (43%: zeer zeker, 32%: een 

beetje). Daarnaast is er ook veel interesse voor de collectieve 

inkoop en aanleg van spouwmuurisolatie en vegetatiedaken. 

De belangrijkste reden waarom mensen willen verduurzamen 

is om klimaatverandering te beperken (84%), een mooie 

wereld achter te laten voor een volgende generatie (82%) en 

de leefbaarheid in de buurt te vergroten (73%). Slechts 1% 

verduurzaamt “omdat de buren het ook doen”. 

SAMEN OP WEG NAAR EEN DUURZAME BUURT

De open vraag aan buurtgenoten wat hun grootste wens 

is voor de buurt werd uiteenlopend beantwoord. De meest 

gehoorde wensen waren: “minder auto’s en meer groen”, 

“meer delen (apparatuur, auto’s etc.)”, “meer sociale 

cohesie”, “meer (geluids-)isolatie” en in het algemeen 

“duurzamer”. Aangezien al 39 buurtgenoten hebben 

aangegeven zelf ook graag actief te willen worden voor een 

duurzamere buurt, hebben wij er alle vertrouwen in dat we 

deze wensen samen in vervulling kunnen laten gaan!

De enquête heeft ZEEkracht heel veel aanknopingspunten 
opgeleverd om mee aan de slag te gaan. De eerste aanzet 

tot een groenere buurt werd op 20 maart gegeven met de 

Plant zoekt Plek-actie. Natuurlijk houden we jullie op de 

hoogte van toekomstige acties en initiatieven! Jullie zijn nog 

lang niet van ons af... (RV).

Werkgroep ZEEkracht

Uitkomsten duurzaamheidsenquête
SAMEN OP WEG NAAR EEN DUURZAMER BUURT
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Wanneer mensen boodschappen gaan doen of een blokje 

om met de hond gaan, trekken ze vaak de voordeur 

achter zich dicht zonder die op slot te draaien. Niet slim, 

want inbrekers liggen op de loer. Voor hen is het dankzij 

de flippermethode vervolgens een eitje om de woning 
binnen te komen. Na een inbraakgolf in diverse wijken in 

de Stad, waarbij inbrekers vooral hebben toegeslagen bij 

woningen die niet op slot zijn, waarschuwt de politie. De 

flippermethode werkt als volgt: door een plastic plaatje 
tussen de deur en de deurpost te steken en op en neer te 

bewegen, kunnen dieven de voordeur in een handomdraai 

openen. De methode is kinderspel en laat zo goed als geen 

sporen van inbraak achter. De oplossing is simpel: draai je 

deur altijd op dubbel slot. (RB)

Politie waarschuwt voor  
inbreken met de flippermethode

In de buurt

Voer de vogels geen brood!
Adri de Groot is een zeer bekwame amateurfotograaf en 

natuurliefhebber. In Midden Zuid Holland maakt hij prachtige 

foto’s, van vooral vogels, die hij op www.vogeldagboek.nl 

zet. Het gratis abonnement is altijd een feest als het weer 

komt. Ik zie vaak dat mensen vogels brood voeren bij de 

Brakelvijver. 

De Groot beschrijft dat hij regelmatig ganzen en eenden ziet 

met misvormde vleugels (steekvleugels). Dat komt doordat 

mensen brood voeren. Het eiwit maakt dat de groei niet in 

de pas loopt met de kracht van het opgroeiende jong en dat 

leidt tot misvormingen. Bijvoeren als er voldoende natuurlijk 

voedsel is -en dat is er bijna altijd- werkt verstoring in de 

hand. De Groot roept op het niet te doen! 

Die oproep geef ik graag door. Peter Oterdoom

Canadese gans met steekvleugel. Een grote groep van deze 

ganzen bezocht ook eens de Brakelvijver
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In de buurt

Geluidsoverlast:  
stress en gespannen verhoudingen
Door Esther Walstra

Het is een van de meest voorkomende klachten van de 

Nederlanders: geluidsoverlast door de buren. Dat geldt zeker 

voor de Groninger Zeeheldenbuurt. De begane grond wordt 

hier vaak bewoond door werkenden, ouderen en gezinnen 

met kinderen. De bovenwoningen zijn in veel gevallen 

studentenhuizen. De gezamenlijke studentenwoonkamer ligt 

bij onze huizen dikwijls precies boven de slaapkamers van de 

onderburen, slechts gescheiden door een verouderde houten 

tussenvloer. Het leefritme van beide huishoudens sluit vaak ook 

nog eens niet op elkaar aan. De gevolgen voor de benedenburen 

zijn stress, slaapproblemen en regelmatig een gespannen relatie 

met de bovenburen. Bewoners van de Zeeheldenbuurt verhuizen 

soms alleen maar vanwege dit probleem. 

SLAPEN IN WOONKAMER

‘Ik heb onlangs de tussenvloer laten vullen met 

cellulosevlokken in de hoop dat dat zou helpen’, vertelt 

een fulltime werkende buurvrouw die anoniem wil blijven. 

‘Het kostte achthonderd euro maar ik merk helaas geen 

enkel verschil,’ zegt ze teleurgesteld. ‘Eigenlijk kan ik het de 
studentes boven mij niet eens echt kwalijk nemen. Maar het 

heen-en-weergeloop, het geschuif van stoelen, het gekraak 

en het laten vallen van voorwerpen houden mij echt elke 

avond uit mijn slaap. Zelfs als ik oordopjes in heb. Ze doen 

meestal wel hun best, daar ligt het niet aan’, vertelt ze. ‘Ik heb 

nu periodes dat ik mijn matras naar de woonkamer sleep en 

daar maar slaap. Het is geen permanente oplossing maar ik 

zie op dit moment geen alternatief’. 

VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTE

De geluidsoverlast is natuurlijk niet alleen de studerende jonge-

ren aan te rekenen. De gemeente heeft ook een verantwoor-

delijkheid om het aantal studentenhuizen in een buurt in balans 

te houden en beleid te maken. Daar valt in de Zeeheldenbuurt 

wel iets op aan te merken vinden sommige bewoners. Feit is 

nu eenmaal dat de oude huizen gehorig zijn en dat tegelijkertijd 

studenten recht hebben op een sociaal leven in hun huis. Het 

wordt problematisch wanneer die gezelligheid pal boven de 

slaapkamer van de onderburen plaatsvindt. Vaak gaat dat door 

na bedtijd van de benedenburen en liggen zij door leef- en con-

tactgeluiden klaarwakker.

OVERLAST DOOR CORONA

Reden voor een buurtbewoner om regelmatig met een 

slaappil naar bed te gaan. ‘Hierdoor kan ik meestal door 

de geluiden heen slapen, maar ook niet altijd’. Er zijn ook 
gevallen bekend van ouders die hun kind instoppen met een 

‘noice cancelling’ koptelefoon of juist de slaapmuziek wat 

harder zetten. ‘Het helpt lang niet altijd’, aldus een moeder, 

‘maar het is beter dan niets’. 

Door corona moeten de studenten noodgedwongen vaker 

thuisblijven. Logisch dat ze het uitgaan en de sociale 

contacten missen. De avondklok wordt dan ook regelmatig 

omzeild door vrienden te laten overnachten. Hierdoor blijft het 

’s avonds druk in de gezamenlijke studentenwoonkamers en 

wordt er tot laat hard gelachen, luid gepraat, gezongen en 

gejoeld. Die leefgeluiden worden helaas niet gedempt door de 

holle vloer. Hoog tijd dus voor een gezamenlijke oplossing en 

een duurzame investering in een betere leef- en buurtsfeer.

De Zeeheldenbuurt zoekt bewoners die mee willen denken over het terugdringen van geluidsoverlast. Het gaat dan niet 

zozeer om incidentele luidruchtige feestjes. Gezocht wordt naar oplossingen voor de structurele overlast van leef- en 

contactgeluiden tussen boven- en benedenwoningen. De verouderde houten tussenvloeren zijn de grote boosdoener en 

het is daarom de hoogste tijd voor een duurzame oplossing vinden veel buurtbewoners. 

Heb je ervaring met geluidsoverlast door contact- en 

leefgeluiden van boven (of opzij?). Heb je adviezen of 

wil je meedenken of zoeken naar een oplossing? Wil je 

alleen op de hoogte gehouden worden in een app-

groep en/of mailgroep? Meld je aan bij info@zeehelden-

buurt.nl onder vermelding van ‘Geluidsoverlast’.
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Een weekje winter
Na jaren van afwezigheid kwam Koning Winter dit jaar weer eens 

langs. Niet langer dan een weekje, maar mooi was het wel! 

Fotos: André Spaansen
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In de buurt

Vierentwintig jaar lang zag het er naar uit dat de moordenaar van buurvrouw Els (33) wegkwam met zijn daad. Maar 

met de recente aanhouding van een verdachte lijkt er een doorbraak te zijn in de brute moordzaak aan het Van 

Brakelplein. Els Slurink, een jonge psychologe, werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 in haar huis om het leven 

gebracht met een steek in het hart. Ondanks verschillende sporen en scenario’s bleef de zaak onopgelost. Onlangs 

kwam er eindelijk een doorbraak in de coldcasezaak. In februari van dit jaar werd een 44-jarige man in Nuenen, 

Noord-Brabant opgepakt.

Doorbraak in moordzaak op 
buurtgenote Els Slurink
Door Esther Walstra; bron: RTV Noord

VEELPLEGER

De 44-jarige man die op 5 februari is opgepakt voor de moord 

op Els Slurink in 1997 in Stad is Jahangir A., een veelpleger 
uit zijn tijd in Groningen. De naam van de man uit de Noord-

Brabantse gemeente Geldrop komt ook voor het in het 

politiedossier over Els Slurink. 

LIJST ‘SCENARIO INSLUIPING’

A. staat in het politiedossier van de moord op Slurink op een lijst 

met veelplegers uit die tijd in Stad. Ook zijn jongere broer is terug 

te vinden op die lijst. De lijst maakt onderdeel uit van het deel 

van het dossier dat gaat over het ‘scenario insluiping’. A. was 

twintig jaar toen de 33-jarige Slurink aan het Van Brakelplein in 

Stad dood gevonden werd in haar woning.

TOCH NIET IN PRIVÉSFEER

Lange tijd dacht de politie dat de dader in de privésfeer gezocht 

moest worden en dus niet aan insluiping of inbraak. De focus 

werd later verlegd naar een toevallige ontmoeting: de politie 

ging uit van een onbekende dader. Mogelijk was dat een 

inbreker of insluiper; eind jaren 90 werd er veel ingebroken in de 

Zeeheldenbuurt. 

GEEN BRAAKSPOREN

Een moordwapen wordt nooit gevonden en er zijn geen 
waardevolle spullen verdwenen. Wel is een dna-spoor gevonden 

onder haar nagels, zat er een onbekende vingerafdruk op 

een glas in de woonkamer en werd in de tuin een voetafdruk 

gevonden van legerkistjes. Ook waren er geen braaksporen, 

maar dat kan ook zijn omdat de achterdeur van het huis van 

Slurink die avond niet gesloten was en de dader dus gemakkelijk 

naar binnen kon.

COLDCASE-CAMPAGNE

In januari heeft de politie de 24-jaar oude zaak rondom 

de vermoorde Slurink weer in de publiciteit gebracht. Een 
uitgebreide postercampagne in Stad en een extra lange 

uitzending van Opsporing Verzocht moesten de ‘cold case’ weer 

in de publieke belangstelling brengen. Over A. is vooralsnog 

niet al te veel bekend, behalve dat hij in 2016 met onbekende 

bestemming vertrok uit de gemeente Helmond, die pal naast de 

gemeente Geldrop ligt. Meer over Els Slurink en de moord aan 
het van Brakelplein is te vinden op www.dvhn.nl/elsslurink. 
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Buurtbewoners

Buurtfotograaf Frans Kok
Wereldreiziger aan de Van Heemskerckstraat

Alle uithoeken van de wereld heeft hij gezien, maar thuis voelt hij zich in de Van Heemskerckstraat in onze 

Zeeheldenbuurt. Als zuigeling kwam hij er wonen, groeide er op, verhuisde toen hij werk kreeg bij KLM naar 

Amsterdam, maar keerde terug toen de kans zich voordeed: Frans Kok, de buurtfotograaf op de glimmende 

lichtblauwe scooter. Maar tegenwoordig steeds vaker op de fiets. “Ik moest echt wat meer bewegen.” 

Frans ontvangt uw reporter in zijn gezellige woonkamer. Door de 

half openstaande tuindeuren schijnt de zon op de talloze souve-

nirs, houtsnijwerken, schilderijen en andere trofeeën die hij van 
zijn verre reizen meebracht. Uit Indonesië, Azië, Zuid-Amerika, 
Afrika. Drieëntwintig jaar was Frans steward bij de KLM. “Ik heb 
geweldig mooi werk gehad. In die tijd was het vliegverkeer nog 

niet zo intensief als nu. Naar verre bestemmingen ging er hooguit 

twee keer per week een vlucht. Dat betekende dat je meestal 

een paar dagen ter plekke bleef, om dan met de volgende vlucht 

weer terug te vliegen. Of je maakte een rondje. Bijvoorbeeld 

eerst naar Rio de Janeiro, dan even op en neer naar Chili en ver-

volgens weer naar huis. Met steeds een paar dagen ter plekke, 

waarin je dus leuke dingen kon doen. We verbleven dan meestal 

in het crew-hotel van KLM. Daar ontmoet je collega’s en grond-

personeel. Zo heb ik over de hele wereld vrienden gekregen, met 

wie ik nog altijd contact onderhoud.”

SEEDORF

Dat Frans zo’n mooie baan zou bemachtigen hadden de 

leraren op de ULO toentertijd niet kunnen voorspellen, want 

een erg ijverige leerling was hij niet. Al na een paar jaar had 

Frans er genoeg van en zei hij de school vaarwel. Liever aan 

het werk. Bij V&D in het restaurant; vier dagen werken en één 

dag naar school. Maar dat viel ook niet mee. “Ik moest wel 

erg veel werken, terwijl mijn vrienden de bloemetjes buiten 

zetten.” Dus Frans koos eieren voor zijn geld en ging terug 

naar school, de HAVO op het Augustinuscollege, direct om de 

hoek dus. Dat ging verder goed. In 1972 examen en daarna 

in dienst. Eerst als tankcommandant in Amersfoort, later als 
medewerker personeelszaken op de legerplaats Seedorf in 

Duitsland. “Daar heb ik een heel mooie tijd gehad. Een goede 
baas en leuk werk.”

Door Kees Frenay
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ALLEEN MEISJES

Toen de diensttijd er in 1974 opzat, had Frans inmiddels 

bedacht dat hij wel graag steward wilde worden. “Dus ik 

solliciteerde bij KLM. Maar helaas. In die tijd namen ze 

alleen meisjes aan. Er was wel een baantje voor mij bij de 
reserveringsafdeling in Amstelveen. Dat was nu niet direct 

wat ik in gedachten had, maar ik heb het toch gedaan. 

Binnen een week was ik verhuisd van Groningen naar 

Amsterdam. Vijf jaar heb ik op die afdeling gewerkt, toen 

er ineens toch mannen als steward werden aangesteld. Ik 

heb direct weer gesolliciteerd en ik mocht beginnen. Eerst 
een paar maanden opleiding, vervolgens Europa en vanaf 
1980 over de hele wereld. Veel mensen denken dat de 

belangrijkste taak van de stewards en stewardessen is om 

de passagiers van eten en drinken te voorzien. Dat is niet 

zo. Onze primaire taak ligt bij de veiligheid. Het horeca-

gebeuren is eigenlijk bijzaak. Als je met één te weinig zou 

zijn dan komt de koffie iets later, hoe erg is dat? Maar veel 
belangrijker is dat je dan niet bij elke nooduitgang iemand 

beschikbaar hebt; dat is een no-go-item. Dat is waarvoor wij 

aan boord móeten zijn. Flightsafety, daar gaat het om.”

ELKE STOEPTEGEL

Frans’ oudere broer woonde in die tijd aan de Van 

Heemskerckstraat 24a. Toen de benedenwoning in 1995 

te koop kwam tipte hij Frans, die deze buitenkans direct 

aangreep. “Toen ben ik hier komen wonen. Wel wat verder 

van Schiphol, maar met de trein was het goed te doen en 

zonodig kon ik bij vrienden of collega’s logeren. In 2002 

ging ik met de VUT. Op de valreep, want drie maanden later 

werd die afgeschaft. Ik was nog maar 51, maar steward gold 

vanwege de onregelmatige werktijden en jetlags als zwaar 

beroep, vandaar dat we er toen al vroeg uit mochten. De 

eerste tijd was het niet makkelijk, ineens had ik niks meer 

te doen. Ik miste het reizen, de collega’s en de vrienden 

in Indonesië en Zuid-Amerika. Op zeker moment ben ik 
stamboomonderzoek gaan doen, daar heb ik veel plezier 

aan beleefd. Duizenden familieleden heb ik inmiddels in de 

computer. En ik ben meer gaan fotograferen. Daar kennen 
de buurtbewoners me van. Als er wat te doen is in de buurt, 

vind ik het altijd leuk om foto’s te maken.” 

“Ja, de buurt is wel veranderd’, zegt Frans. “Toen ik hier 

opgroeide woonden er in alle huizen gezinnen. Het was een 

buurt met héél veel kinderen. Wij woonden even verderop, 

op nummer 63b. We speelden altijd op straat, ‘s winters 

schaatsen op de Van Brakelvijver en ijshockeyen op de Bron 

bij het spoor. Ik ging naar de Karel Doormanschool in de 

Witte de Withstraat”. Nog altijd vindt Frans de buurt heel 

gezellig. “Ik ken elke stoeptegel.” Mensen die Frans kennen 

zal het zijn opgevallen dat hij in het afgelopen jaar flink is 
afgevallen. “Vorig jaar had ik problemen met mijn lever. Daar 

kon wat aan gedaan worden, maar ik kreeg toen ook het 

advies om af te vallen. Dat advies heb ik ter harte genomen. 

Ik ben gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. Het 

resultaat? Al meer dan 30 kilo eraf en veel minder last van 

mijn diabetes. Ik voel me veel beter.”

Begin jaren ‘60. IJshockey op de Bron, voor het spoor van de Suikerunie. 
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Met de klas 6 van de Karel Doormanschool op schoolreis naar Schiphol. Bovenste rij, helemaal links staat de latere steward. 

Frans en collega’s op de vleugel van de DC10 in Santiago de Chile

Dekking! Een Boeing 747-400 landt op Aruba
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Uit de oude doos

JAN VAN GALENSTRAAT 3B

 

Het staat er echt, bij Joods Monument, ons eigen adres, Jan 

van Galenstraat 3b Groningen. Uit dit huis werd tachtig jaar 

geleden het jonge gezin Stoppelman ontvoerd, gedeporteerd 

en vermoord. Twee jonge mensen zoals we die nog elke dag 

zien in onze wijk. Maar zij werden niet ouder dan 32 en 33 jaar.

Siegfried Moritz Stoppelman en Hendrina Geertuida Johanna 

Stoppelman-Joles stonden in 1941 nog ingeschreven als 

bewoners van ons huis. Hij was magazijnmedewerker en zij 

huisvrouw. Het was een jaar waarin de Jodenvervolging al wel 

plaatsvond maar nog niet tot massale deportaties leidde in 

Groningen. In dat jaar werden er door toedoen van NSB’ers al 

wel Joodse veehandelaren geweerd op de veemarkt. Joodse 

leraren en studenten werden geweigerd op scholen. De tijden 

veranderden snel. Maar dodelijk was het nog niet.

WEGGESLEURD

Dat veranderde op 10 juli 1942. Toen begonnen ook vanuit 

onze stad de deportaties. De eerste na een oproep aan 

Joodse mannen om zich voor transport naar ‘werkkampen’ 

beschikbaar te stellen. De oproepen werden steeds 

dwingender. En na de mannen gingen ook de vrouwen. 
En kinderen. Deze afschuwelijke omslag is terug te zien 
in de archieven van 1942 van onze wijk. In dat jaar bleken 

ook de bewoners van ons huis naar kamp Amersfoort 

te zijn overgebracht. Siegfried is daar hetzelfde jaar nog 

omgebracht. Hendrina werd vanuit Amersfoort naar Sobibor 

gedeporteerd, waar ze werd vermoord op 7 mei 1943. 

Wie straatnamen intikt op de site van Joods Monument 

komt veel adressen tegen uit de Zeeheldenbuurt. Plekken 

waar vaak jonge levens tegen de onverbiddelijkheid van 

de geschiedenis aanliepen. Van Brakelplein 25: Lina 

Sommerfeld-Wald. In 1943 in Sobibor vermoord. Uit het 

huis aan het Abel Tasmanplein 5b werd een heel gezin 

weggesleurd en de dood in gejaagd. Moeder Branca en haar 

kinderen Lea, Marcus en Simon Benjamins. Auschwitz. 1942. 

Allemaal dood. Alleen de vader van het gezin schijnt de horror 

te hebben overleefd.

In 1941 telde de Joodse gemeente in Groningen bijna 3000 

leden. Vlak na de oorlog waren dat er 239. De rest was 

vermoord. Of na 1948 direct gevlucht naar Israël. Deze kille 
cijfers deden me beseffen hoe fragiel vrede kan zijn. En hoe 
ontmenselijking tot in onze eigen huizen haar historische 

sporen na kan laten. Zoals de Duitse (en Joodse) filosofe 
Hannah Arendt ooit schreef: “Zodra je een mens niet meer als 

mens ziet, hem in een hokje plaatst en daar een label ‘fout’ 

Joodse buurtbewoners in ‘40-’45
Door Marc Wiers en Margriet Bakker

Vorig jaar schreef Margriet Bakker voor het eerst over haar onderzoek naar de Joodse bewoners die ten tijde 

van de oorlog in de Zeeheldenbuurt woonden. Aan de hand van een razzialijst kon zij alle Joodse adressen in 

de Zeeheldenbuurt traceren en digitaal vastleggen. In dat artikel deed zij ook een oproep aan geïnteresseerde 

buurtbewoners om contact op te nemen. Die oproep vond gehoor bij verschillende mensen in de buurt. Zo 

zijn Karlijn, Jeroen, Merel, Tjitske, Theo met Margriet bezig om een voor een de lotgevallen van alle families te 

onderzoeken en hun verhalen vast te leggen. Alle verhalen worden gepubliceerd in de Facebookgroep Joodse 

Slachtoffers Zeeheldenbuurt. Met 4 en 5 mei in het verschiet publiceren we in deze AHOY opnieuw enkele verhalen 
van de werkgroep over Joodse Zeehelden in de oorlogsperiode, voorafgegaan door een bijdrage van Marc Wiers, 

naar aanleiding van wat hij ontdekte over de eerste bewoners van zijn eigen huis, het jonge stel Stoppelman.
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op doet, komt het kwaad los in ons allemaal. Dat zal ik nooit 

doen. Zelfs niet bij de Duitsers die mijn familie en land hebben 

vermoord. Vrede begint bij het zien van elk mens.” (Marc Wiers)

PEIZERWEG 69

Een hartverscheurend briefje

Het echtpaar Jakob de Lange (geboren op 8 oktober 1914 te 

Groningen) en Sara de Lange–Gosschalk (geboren op 1 juli 1921 

te Groningen) woonde ten tijde van oorlog aan de Peizerweg 69 

te Groningen. Jakob, ook wel Jaap genoemd, was inkoper van 

beroep. Sara, zijn echtgenote, was huisvrouw. Nog geen twee 

maanden voor de razzia plaatsvond beviel Sara, ook wel Saar 

genoemd, op 29 augustus 1942 van hun zoon Menacheem, 

roepnaam Maurits. Ze plaatsten vol trots een bericht in de krant 

met verwijzing naar de geboorte van hun zoon. Wat zij op dat 

moment nog niet wisten is dat ze alle drie spoedig daarna op 

transport zouden worden gezet naar Kamp Westerbork. 

Ergens tussen 3 en 5 oktober komt het gezin De Lange aan 
in Kamp Westerbork. Eenmaal in Westerbork aangekomen, 
belandt Sara eerst in barak 37, de zogenoemde meisjeszaal. 

Waarna ze na enige tijd samen worden overgeplaatst naar barak 

60 en later naar barak 59 in het nieuwe deel van het kamp. 

Eens in de veertien dagen mochten de bewoners van een 
bepaalde barak in Westerbork – gecensureerd – één brief of 

twee kaarten sturen aan achtergebleven familie of vrienden. 

Jakob en Sara schreven op 17 mei 1943 een briefkaart aan 

de oudste dochter van de familie van der Kar, Betty, en 

haar man Philip Barend. Die woonden aanvankelijk ook in 

Groningen. Daar werd in september 1942 hun zoon Abraham 

(roepaam: Bert) geboren. Maar de familie Barend moest zich 

op last van de bezetter naar Amsterdam begeven. Vóór het 

gezin onderdook, ontving het daar een briefkaart van hun 

Groningse vrienden Jakob en Sara die een dag later met hun 

dan negen maanden oude zoontje Menacheem op transport 

moesten. In deze brief schreef Sara:

Lieve mensen,

De tijd is er dat ik jullie voor het laatst moet schrijven. 

Allereerst mijn heel hartelijk dank voor jullie buitengewone 

verzorging. Dankzij jullie dat onze schat zo fijn is 
geworden. De gebreide bal neemt hij mee in zijn knuistjes 

en als hij het begrijpt, zal ik hem steeds aan jullie 

herinneren. Moge de tijd nog eens komen, dat Bertie met 

de onze zal spelen in onbezorgde jeugdjaren. Ik wens 

jullie alle goeds, kracht om alles te doorstaan. Veel, veel 

geluk en een goede toekomst. Omein! Groet Kee, Jo, 

Maxje, jullie families en een zoen van jullie altijd dankbare 

Saar. Tot ziens!

 

Op de andere kant van de kaart schreef Jakob:

 

Lieve vrienden,

Weer schrijfdag en zullen wij jullie onze goede gezondheid 

melden. Menacheem is een schat en hij zal hopelijk 

de treinreis goed kunnen doorstaan. Mochten we 

hier zijn deze week, dan sturen we een telegram voor 

levensmiddelen. Willen jullie ons dan brood sturen 

en graag boter. In ieder geval van harte bedankt voor 

alles wat jullie voor ons hebt gedaan. Laten we hopen, 

dat we deze ware vriendschap later onder goede 

omstandigheden verder mogen beleven. Wij zijn vol 

goede moed. Geef Bertie een zoen van ons. Hartelijke 

groet ook voor Kätchie en Jo + Maxje en voor jullie familie 

natuurlijk, jullie Jaap.

 

Sara de Lange–Gosschalk (21 jaar) en haar baby Menachem 

(9 maanden) werden onmiddellijk na aankomst in Sobibor op 

21 mei 1943 vermoord. Jakob de Lange (29 jaar) stierf daar 

ruim vijf maanden later. Volgens zijn persoonsbewijs is hij 

daar doodgeschoten. In hun afscheidskaart doen ze ook de 

groeten aan Kee, Jo en Maxje. Daarmee bedoelen ze Keetje 

en Jozef de Vries–de Jongh en hun vierjarige zoontje Meyer 

Salomon. Ook dit gezin ontkwam niet aan deportatie. Op 14 

september 1943 werden zij samen met vrienden en bekenden 

op transport naar Auschwitz gezet. In de trein schreven Jo en 

Keetje een kaart aan de ouders van de inmiddels met man 

en kind ondergedoken Betty van der Kar. (bron: Auschwitz 

Bulletin, 2005).



24

VAN BRAKELPLEIN 45

Een levenslang 

schuldgevoel

Er is ook een zeer opmerkelijk verhaal over een Joodse arts 
aan het Van Brakelplein 45. Hij overleefde meerdere kampen, 

maar kwam de gruwelijke herinneringen aan de oorlog nooit 

te boven. In een gesprek met Paul Witteman voor de VARA in 

1991 zei Cohen dat hij in leven was gebleven doordat hij zijn 

eigenbelang had laten overheersen boven de belangen van 

het algemeen. Aan het eind van het gesprek vroeg Witteman: 

‘Voelt u zich schuldig?’, waarop Cohen met ‘ja’ antwoordde. 

Zijn vrouw en kind werden op de eerste dag dat ze samen 

aankwamen in Auschwitz, vergast.

Elie Aron Cohen werd geboren in Groningen op 16 juli 1909 
in een eenvoudige familie. Omdat hij een goed stel hersens 

had mocht hij naar de Mulo en de HBS. Zijn vader spoorde 

hem aan om geneeskunde te gaan studeren. Elie had moeite 
met die nieuwe status; in de synagoge kreeg hij opeens een 

plek tussen de ‘welgestelden’ van de stad. In 1935 behaalde 

hij zijn artsendiploma en kreeg een waarnemende betrekking 

in Aduard. Hij trouwde met Aaltje van der Woude en in 1939 

werd hun zoon Aron Elie geboren. Het gezin had plannen om 
te vluchten naar Engeland, maar het kwam er niet van.
Toen Joodse artsen alleen nog maar Joodse patiënten 
mochten behandelen, besloot Elie Aron met zijn gezin weer 
naar de stad te verhuizen. Ze woonden nog maar net aan 

het Van Brakelplein toen hij in juli een oproep kreeg voor een 

werkkamp. Hij kreeg de kans om tegen betaling naar Zweden 

gesmokkeld te worden. In Delfzijl lag een vrachtschip voor hem 

klaar en er was een taxi voor hem geregeld. Op 13 augustus 

om 15.00 uur verscheen er een taxichauffeur, een oud-
Aduarder. Die bracht hem echter niet naar Delfzijl, maar naar 

het hoofdstation, waar hij hem uitleverde aan de Duitsers. Wat 

hulp leek te zijn, bleek dus op verraad uit te draaien.

Op 23 oktober 1942 belandde hij in kamp Amersfoort. Wat 

hij daar om zich heen zag gebeuren was zo verschrikkelijk 

dat hij een ‘depersonalisatiestrategie’ ontwikkelde: hij bezag 

alles van een afstandje, alsof hij er niet bij was. Als arts kon 

hij aan het werk in de kliniek in het kamp, en op 7 december 

van dat jaar werd hij overgeplaatst naar de medische kliniek 

van Kamp Westerbork, waar zijn vrouw Aaltje met hun 

vierjarig zoontje inmiddels ook was aangekomen. Doordat hij 

onmisbaar was in de kliniek, lukte het om lang ‘gesperrt’ te 

blijven van de transportlijsten. Op zijn persoonskaart zien we 

dat het gezin ook geprobeerd heeft om op de zogenaamde 

‘Palestinalijst’ te komen. Dit is echter niet gelukt.

Op 14 september 1943 werd het gezin op transport gezet 

naar Auschwitz. Daar aangekomen werden de mannen van 

de vrouwen en kinderen gescheiden. Op de roep ‘Ärtze 

austreten’, meldde Cohen zich en werd bij een groep jongeren 

geplaatst. De Stubenälteste feliciteerde hem: ‘De rest van 

jullie transport is al vergast.’ Zijn vrouw Aaltje en zoon Aron 

Elie werden op 16 september 1943 vermoord.
‘Hoe reageert een mens als hij in één klap hoort dat zijn hele 

familie is vermoord? [...] Vond ik nu dat het verder niet meer 

voor mij hoefde, legde ik het bijltje erbij neer, dacht ik: als mijn 

hele familie dood is waarom zal ik dan nog proberen in leven 

te blijven? Objectief zou dit een normale reactie geweest zijn, 

maar zo reageerde ik niet. [...] Wel weet ik dat ik mijn uiterste 

best ging doen om te proberen in leven te blijven.’ Het lukte 

Cohen om in Auschwitz op de medische afdeling geplaatst te 

worden. In dit ziekenhuis ging alles om de schijn. De artsen-

Häftlinge stelden soms verkeerde diagnosen om mensen uit 

de gaskamer te houden. Toen de Russen in aantocht waren, 

werd Auschwitz ontruimd en begonnen de dodenmarsen. 

Cohen belandde met een transport in Melk bij Mauthausen 

waar hij in mei bevrijd is.

Hij hertrouwde in 1947, kreeg twee kinderen en vestigde zich 

als arts in Arnhem. De terugkeer in de maatschappij was 

moeilijk. In 1948 schreef Cohen: ‘Ik heb soms wel het gevoel 

dat de jaren na de bevrijding veel moeilijker waren dan de tijd 

in het concentratiekamp, omdat de verschillen ten opzichte van 

degenen die normaal leefden, zo pregnant waren.’ Verdriet om 

de moord op familie en vrienden, woede om het gebrek aan 

hartelijkheid en begrip in dit krenterige land, eenzaamheid.

Zijn oorlogsbelevenissen vormden de basis van zijn proefschrift 

over de psychologie van de kampgevangenen, en de persoon-

lijkheid van de SS-ers. Hij promoveerde in 1952 bij hoogleraar 

Psychiatrie Dr. Rümke. Ook na die datum bleef hij artikelen en 

boeken publiceren over zijn ervaringen in de kampen.
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In 1992 verscheen Cohens laatste boek, Beelden uit 

de nacht. Kampherinneringen. Aan het eind schrijft hij: 

‘Doordat ik God in Auschwitz heb achtergelaten, werd 

mijn Jood-zijn niet door de godsdienst maar nationaal 

bepaald.’ Voor de zionist die Cohen altijd geweest was, 

betekende het bestaan van de staat Israël een overwinning. 
‘Israël heeft mijn rug recht gemaakt, het heeft mijn Joodse 
minderwaardigheidsgevoelens mede doen verdwijnen. Dank 

zij Israël leef ik als een vrije Jood in Nederland, voel ik mij 
niet meer geraakt door opmerkingen over zogenaamde, en 

dan altijd kwalijke, Joodse eigenschappen.’ Elie Aron Cohen 
overleed op 22 oktober 1993 te Arnhem.

(Bronnen: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 

letterkunde, 1996, p.73-80.)

WKregister: https://www.wkregister.nl/per.../aaltje-cohen-van-

der-woude/

VAN SPEIJKSTRAAT 1

Verraad in de Van Speijkstraat

Wie vorig jaar naar de tentoonstelling over de oorlog in 

Groningen in het Groninger Museum is geweest, heeft het 

vast in de vitrine zien liggen: een briefje waarin een Joodse 

familie van de Van Speijkstraat 1 verraden wordt door een 

buurtbewoner. Die Joodse familie is de familie Mok, die in 

1936 in Groningen was komen wonen. Philip Mok, geboren 

op 20 december 1902 in Haarlem, was enig kind van 

Salomon Mok en Rachel Polak. Moeder Rachel hertrouwde 

na het overlijden van haar man in 1921 met Levie de Wolff 
met wie zij in Culemborg ging wonen. Philip verhuisde 

de daaropvolgende jaren een aantal keer, en trouwde op 

2 juni 1927 te Winterswijk met Sara Boers, geboren 18 

augustus 1904 te Groenlo. Haar ouders waren Philip Boers 

(Leeuwarden, 1872) en Eva Goslinski (Groningen, 1874). Philip 
was van beroep koopman en Sara kantoorbediende.

Philip en Sara kregen twee dochters: Reiny en Eva Roos. 
Dochter Reiny wordt geboren op 25 juni 1931 in Groenlo. Eva 
Roos wordt op 26 juni 1936 geboren in Groningen waar ze 

een paar jaar later naartoe verhuisd waren. Ze woonden daar 

aan de Van Speijkstraat nummer 1, pal naast Sara’s ouders 

(nummer 3a). 

Vier jaar later breekt de oorlog uit. Het gezin leeft tussen hoop 

en vrees. Veel Joden zijn al opgepakt, en in Groningen zijn 

veel NSB-ers actief. Velen zijn overijverig om voor een paar 

centen Joden aan te geven bij de politie. Zo wordt ook het 

gezin Mok verraden, notabene door iemand uit hun eigen 

straat! Op het briefje dat deze persoon aan de politie schrijft, 

staat: “dat die zijn zeker vergeten opgehaald te worden”.

Zo wordt Philip op 9 april 1943 met zijn gezin afgevoerd 

naar Kamp Vught. Op 6 juni vertrekken Sara en de kinderen 

vandaar naar kamp Westerbork. Philip blijft achter in Vught. 

Als hij op 20 september 1943 dan zelf in Westerbork arriveert, 

zijn zijn vrouw en kinderen onvindbaar. Zij zijn in juli op 

transport gezet naar Sobibor, waar ze op 23 juli vermoord zijn. 

Hij heeft dat waarschijnlijk niet geweten, net als dat zovelen 

toen niet wisten wat het lot van hun geliefden was toen de 

trein naar het oosten wegreed. Philip zelf ondergaat hetzelfde 

lot, op een andere bestemming. Op 21 september vertrekt hij 

met het transport van Westerbork naar Auschwitz. Hij komt 

terecht in werkkamp Auschwitz III-Monowitz waar hij te werk 

wordt gesteld. Op 6 januari 1944 sterft hij daar.  

(Bronnen: www.joodsgroningen.nl en www.oorlogslevens.nl).

Foto’s: Groninger archief (foto vader en dochter) en 

JoodsMonument (familie van Hendrina Joles).

MEER VERHALEN LEZEN OF MEEDOEN?

Word lid van https://www.facebook.com/groups/

joodsezeeheldenbuurtgroningen en lees mee met 

de verhalen van onze Joodse buurtbewoners. Wil je 

meedoen aan het onderzoek, neem dan contact op met 

ons via info@zeeheldenbuurt.nl.

Als je wilt weten hoe de geschiedenis van jouw huis is, kun 

je op www.joodsmonument.nl zoeken op straatnaam. Door 

op de persoonsgegevens te klikken kom je meer te weten 

over het lot van de bewoners van jouw huis, 80 jaar geleden.
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Bedrijf in beeld

Ons Moeke zit al 12,5 jaar aan de Paterswoldseweg. 

Eigenaresse is Jantina. Een sociale vrouw die zich het 
lot aantrekt van jongeren die het moeilijk hebben in de 

maatschappij. Ze is een luisterend oor en biedt steun aan veel 

gasten die bij haar in de bar hun verhaal doen. Het zijn vaak 

jongeren die worstelen met hun geaardheid omdat ze door 

hun omgeving niet geaccepteerd worden. En ook vaak gepest. 
Moeke, zoals Jantina door iedereen wordt genoemd, luistert en 

geeft advies. Ze creëert in haar gaycafé een veilige omgeving 
waar gays zich op hun plek en geaccepteerd voelen.

GAYS EN NIET-GAYS

Zo ook Tonnie die elf jaar geleden een keer de bar binnen 

kwam om oud papier op te halen. Hij belandde ook aan 

de toog van de bar en deed aan Moeke zijn verhaal. In zijn 

dorp waar hij destijds woonde werd hij niet geaccepteerd, 

vanwege zijn homoseksualiteit. Hij werd gepest en had het 

zwaar. Moeke trekt zich zijn lot aan. Het klikt goed tussen de 

twee. Ze neemt hem aan. Tonnie mag dagbesteding komen 

Cafetaria Ons Moeke  
is er voor iedereen

verrichten in het kader van zijn re-integratietraject. En dit doet 
hij al elf jaar. Hij is dan ook het vaste gezicht in het cafetaria 

en doet met veel enthousiasme zijn werk.

Er komen niet alleen gays bij ons Moeke. Ook veel studenten, 
stelletjes, gezinnen en voorbijgangers. Uit de Zeeheldenbuurt 

maar ook van daarbuiten, eigenlijk overal vandaan. In de 

bar worden om de paar maanden live artiesten geboekt en 

bingo’s georganiseerd. Dat ligt nu even stil, uiteraard. 

FAMILIEVOORDEELMENU

Bij Ons Moeke is iedereen welkom. Voor een goed gesprek 

of voor een lekkere hap! Moekes maandmenu biedt voor 

weinig geld elke maand een nieuwe combinatie van snacks. 

Of wat dacht u van het familievoordeelmenu: een complete 

maaltijd voor vier personen patat met mayonaise en 

kroketten of frikadellen. Ook zin in een een lekker toetje? 

Binnenkort zijn er ook zelfgemaakte verse fruitmilkshakes te 

koop met vers fruit. En verpakt ijs. Het cafetaria is dinsdag 
t/m zaterdag geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Zondag en 

Als je ‘s ochtends rond een uur of 10.00 aan de Paterswoldseweg loopt, kun je Tonnie horen aankomen. Tonnie 

rijdt op een vrolijke fiets met een bak voorop. En in de vak zit zijn muziekbox met luide levendige Nederlandstalige 
muziek. Tonnie heeft er zin in. Iedere dag gaat hij met plezier naar zijn werk. Hij is de vriendelijke en behulpzame 

cafetariamedewerker van Cafetaria Bar Ons Moeke.

Door Petra Vos
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maandag zijn ze dicht zodat Tonnie en Jantina hun sociale 

leven kunnen hebben.

Tonnie vindt de Zeeheldenbuurt een leuke buurt. Hij houdt 

van de levendigheid van de Paterswoldseweg. Er is een 
zonnig terrasje voor de deur. Altijd wat te zien op straat, veel 

vertier en verkeer voor de deur. Dat hij zich als behulpzame 

buurman opstelt, weet ik sinds hij een keer mijn zware 

boodschappentassen naar mijn huis heeft getild. Hij zag mij 

sjokkend voorbij komen en vroeg ”Zal ik die even voor je naar 

huis tillen?” Zo lief! Ja, mensen zoals Tonnie zorgen ervoor dat 

ik onze Zeeheldenbuurt vaak als een gezellig “dorp” ervaar.
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Uitlaathond van buurvrouw:  
‘Even uit de coronasleur’ 
Door Esther Walstra

Buurt en student

MATCH MET BAASJE

Studeren, wandelen, Netflixen en af en toe eventjes naar 
de markt. Zo ziet het leven er momenteel uit van Julia (19) 

en haar huisgenoten Sophie, Marlike en Margriet. In hun 

studentenhuis aan de Witte de Withstraat bedachten ze dat 

hun dagelijkse wandelingetjes gezelliger zouden zijn met een 

viervoeter erbij. In een opwelling plaatsten ze een oproepje 

op de buurtapp Nextdoor. ‘Het was eigenlijk een grapje’, 

vertelt Julia, ‘maar al snel kregen we een heleboel reacties, 

dat hadden we helemaal niet verwacht. Het was niet echt de 

bedoeling om een uitlaatservice te beginnen’, lacht ze. ‘We 

wilde het bij één uitlaathond houden. En het eerste baasje dat 
reageerde was voor ons eigenlijk meteen een match.’ 

De coronapandemie heeft een flinke invloed op ons dagelijks leven. Elke dag lijkt hetzelfde, sociaal contact verwatert 
en mensen raken geïsoleerd. Ook de studenten in de Zeeheldenbuurt hebben er last van. Sommigen proberen er iets 
aan te doen. Zoals een studentenhuis met het aanbod om af en toe een hond uit te laten.

MEDEMENS HELPEN

En zo werd er al snel kennisgemaakt met de ‘buurvrouw’ die 
op een steenworp afstand woont in de Oranjebuurt. ‘Helaas 

kunnen we niet echt op bezoek gaan en koffiedrinken in 
verband met de coronaregels. Maar een kort praatje vanuit 

de deuropening lukt meestal wel’, aldus Julia. De studentes 

hebben samen met de hondenbazin een whatsappgroepje 

gemaakt zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt. 

De huisgenoten deden het niet alleen maar om hun eigen 

wandelingen op te leuken. Ze vinden het ook belangrijk 

om iets voor hun medemens te doen. Julia: ‘Het is een 

oudere alleenstaande mevrouw die door haar gezondheid 

minder vaak haar hondje kon uitlaten. Voor ons was meteen 

duidelijk dat we haar wilden helpen. Ik vind het ook fijn om 
iets voor de maatschappij te doen’.

Julia (helemaal links) en haar huisgenoten doorbreken coronasleur met uitlaathondje Laida (midden)
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GEEN STUDENTENLEVEN

Lekker even met de hond wandelen in het plantsoen verdrijft 

de verveling die ze momenteel, net als vele honderden 

mede-studenten in de Zeeheldenbuurt, ondergaat. Er 
is geen college op de universiteit, de horeca is dicht, 

geen uitjes, geen feestjes en geen studentenvereniging. 

‘Het is echt heel saai’, legt Julia uit. ‘Oorspronkelijk kom 

ik uit Haarlem, in september kwam ik hier naar toe om 

bedrijfskunde te studeren. Maar het echte Groningen heb 

ik nog helemaal niet gezien, en dat vind ik wel jammer 

als eerstejaars student. Ik heb nog geen idee hoe het 

studentenleven is, ik mis het sociale deel van studeren’. Wat 

ze ook af en toe mist is Saar, de bruine labrador waarmee 

ze is opgegroeid en die ze in Haarlem bij haar ouders heeft 

achtergelaten. ‘Daarom vind ik het ook zo leuk om af en toe 

met Laida, zo heet onze uitlaathond, te wandelen’. Lachend: 

‘Dat doen we alleen maar overdag. En echt niet ’s avonds 
om de avondklok te omzeilen’.

Helden in de buurt
Een wandelingetje met een coffee-to-go, dat is het nieuwe 
terrasje pakken. Het is een zonnige ochtend en ik besluit 

in de buurt een ommetje te maken. Vlak bij de vijver zit 

een jongen, volledig zwart gekleed. Ik nader het bankje 

waarop hij zit. Hij ziet me en nodigt me uit om naast hem 

te komen zitten. Op zijn jas staan de opdruk Wolfpack met 

een afbeelding van een wolf. Ik weet niet waar dat voor 

staat. Ik wil het hem vragen. Maar hij steekt direct van wal. 

Hij begint met praten over van alles. Eerst over zijn vriendin 
die nu weg is. Hij zegt daarover “ik denk dat ze vindt dat 

ik niet genoeg luxe heb. Ik heb wel een hele grote tv”. Het 

is november. Ik kijk naar de lucht en zie hemelsblauw. Het 

zonnetje is toch wel krachtig, voel ik op mijn gezicht. Ik zie 

een hondje het veld op rennen voor het bankje waarop 

wij zitten, ieder op een hoek van het bankje. Een oudere 
dame nadert. We zeggen haar beiden gedag. Ze begint te 

praten. “Ik moet zo schreeuwen naar mijn hond. Hij is doof, 

net als ik”. De knul naast me is duidelijk gestoord in zijn 

verhaal tegen mij. Hij hervat onmiddellijk zijn verhaal. Alles 

komt voorbij: Trump, corona, kruisvaarders, soefimeesters, 

moslims, Alexander de Grote. Zijn standpunten zijn heel 

stellig. Voor zover ik het kan beoordelen ook heel goed 

onderbouwd. Hij is een denker. Hij heeft een hoog IQ, 

vertelt hij en hij vindt het jammer dat hij daar zo weinig 

mee gedaan heeft. Als hij een vriendin wil krijgen, zal er 

eerst meer geld moeten komen, redeneert hij hardop. Zijn 

telefoon gaat. Hij zegt “Ik ga opnemen, het was een leuk 

gesprek”, en loopt pratend weg. Dat vind ik ook hoewel 

het meer een monoloog was waarin ik af en toe wat ruimte 

kreeg om hooguit twee zinnen te zeggen. Wat ik van 

zijn verhalen vind, is niet van belang blijkbaar. We weten 

elkaars naam niet. Of we elkaar ooit nog tegenkomen, ik 

heb geen idee. Tijdens het gesprek voel ik een vreemd 

soort verbinding. Twee mensen die zomaar spontaan met 

elkaar in contact komen zonder een ongemakkelijk gevoel 

te krijgen. Hij vertelt, ik luister vooral. Ik ben verwonderd 

over een zoveel andere kijk op zaken. Dit is een gesprek 

dat zich vasthaakt in mijn hoofd. Passanten in elkaars leven 

zijn we. Ik weet dit wordt een herinnering. Een verdomd 
leuke ook!

Column Petra Vos

Dan maar het dak op!

Studenten vervelen zich na een jaar lockdown en zoeken vertier op het dak.
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Buurt en cultuur

Brief van Trudie
‘Ik schrijf je dit omdat we gaan verhuizen. We hebben jaren 

met veel plezier in de Zeeheldenbuurt gewoond maar Joop 

wordt ouder en al die trappen op en neer elke keer, dat is 

geen doen. We missen jullie en de rest van de familie ook. 

We komen kortom jullie kant weer op.

Onze buren op 3A hebben opnieuw een kind, een 

jongetje, Joske heet het, het is geadopteerd uit Vietnam. 

Ze zijn Vlaams moet je weten, dus het klikte meteen, 

maar het kind laat nogal van zich horen. Joop wordt 

er wat knorrig van, je kent hem, dat wordt hij van meer 

dingen, vooral van alle veranderingen hier in de wijk en 

de stad. De bakker bij jullie vroegere huis hier, op de 

hoek, heeft alweer een nieuwe eigenaar. Het brood is net 

zo goed, maar wel iets duurder. Ze hebben veel minder 

taartjes ook. Er zijn plannen voor een enorm kantoor op 
de hoek van de wijk, waar Stokvis nu zit, we hebben wat 

tekeningen gezien in het Nieuwsblad van het Noorden, 

het wordt er niet beter op volgens Joop. Hij kan niet 

wachten terug te gaan naar Maastricht.

We zijn blij dat Joop met pensioen is. Er is net een boek 
verschenen over de universiteit, van Hermans, ‘Onder 

Professoren’ heet het, je zult er wel over gelezen hebben, 

nou dat is geen kattepis, wat een nare verhalen staan daar 

in. En volgens Joop helemaal en allemaal waar. Ze zijn er 
behoorlijk van in de heup geschoten hier. Hij gaat nog wel 

eens naar De Wolthoorn voor een borreltje met Rutger of 

Koos of Jacques, daar hoort hij de gekste verhalen, dat 

ze in de binnenstad het autoverkeer willen gaan weren 

bijvoorbeeld, een idee van Jacques ook. Dat gaat natuurlijk 

nooit gebeuren.

We hebben vorige week een makelaar over de vloer 

gehad. Weet je wat hij denkt te kunnen vragen? Minimaal 

f 100.000, zei hij zonder te blikken of te blozen. We 

schrokken ons een hoedje. Maar ja, een huis in Limburg zal 

niet veel goedkoper zijn tegenwoordig. Hij raadde ons wel 

aan nog centrale verwarming te laten installeren, misschien 

doen we dat nog wel, we hebben geen haast.

We hebben het mooi gehad in Groningen maar ik verheug 

me ook wel weer op de zondagkoffies met vlaai en 
wandelen in het Maarland of flaneren door de stad. Als 
we dat hier deden, en we kleden ons altijd correct zoals je 

weet, kregen we soms zulke rare blikken. De eethuizen hier 

serveren toch minder goede spijzen en de wijnen zijn ook 

vaak niet om over naar huis te schrijven. Neen, Groningen 

was heerlijk de laatste jaren maar het is mooi geweest. 

Zodra we ons huis te koop hebben gezet komen we met 

de auto snel jullie kant op. We moeten ook op zoek naar 

een nieuw huis daar, het liefst een bungalow dus. 

Het ga jullie goed. De groeten aan Yolanda en Bernárd en 
de rest. Tot ziens.

Trudie.’

Column Marc Wiers

Tijdens een verbouwing kwam Marc deze brief tegen, 

in een hoekje van de bovenste verdieping van hun 

huis, gepropt tussen vloer en dak, verstoken in de 

tijd en nooit verstuurd, van Trudie, de vrouw van een 

Limburgse professor Smeets, aan een nichtje dat 

hier ook in de buurt had gewoond. Het moet rond 

1975 zijn geweest, in die jaren waren ze in de stad 

met het Verkeerscirculatieplan bezig en publiceerde 

W.F. Hermans ‘Onder Professoren’. Inmiddels heeft 

bijna elk huis cv, is het bakkertje verdwenen en is 

De Zwarte Doos aan renovatie toe. Als Joop rond 

die tijd 65 is geweest zou hij nu 110 moeten zijn. 

We denken daarom dat Joop en Trudie inmiddels al 

jaren geleden onder een grote wilg op een katholiek 

Limburgs kerkhof hun laatste rustplek hebben 

gevonden. In hun eigen bourgondische glooiende 

grond. Met een Groningse glimlach op hun mond.
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Bewonersorganisatie 
Zeeheldenbuurt
Jeanine Meiners, voorzitter 

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Diteke Pijlman, secretaris

(06) 24 52 39 20

Peizerweg 51

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

Erik Bruining, penningmeester 
PENNINGMEESTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Klaas Schepers, lid

Marc Wiers, lid

WERKGROEPEN

Evenementen
Monique Overmeer

Sarah Willemsen

Rob Vellekoop 

Alina Dijkshoorn

Chantal Feenstra

EVENEMENTEN@ZEEHELDENBUURT.NL

Beheer
Ronald Bats

Marian Sterenberg

BEHEER@ZEEHELDENBUURT.NL

Groen/Kindervreugd
Klarissa Nienhuys 

INFO@ZEEHELDENBUURT.NL

ZEEkracht/ Duurzaamheid
Peter Oterdoom

Renate Vergeer, e.a.

ZEEKRACHT@ZEEHELDENBUURT.NL

Leefbaarheid
Jeanine Meiners

VOORZITTER@ZEEHELDENBUURT.NL

Koffieochtenden
Elke vrijdag vanaf 9.00 uur in het 
achterzaaltje van de Oud-Katholieke kerk 

aan de Witte de Withstraat. Iedereen is 

welkom.

Facebook/ Nextdoor
Esther Walstra
ESTHERWALSTRA@GMAIL.COM 

E-mail Nieuwsbrief 
WWW.ZEEHELDENBUURT.NL

Overige nuttige 
telefoonnummers 
en e-mailadressen

Gemeente Groningen: 14 050 

Meldpunt Overlast en Zorg: 

050 - 587 58 85

Politie (geen spoed): 0900 - 8844 

Buurtagent: 

BERT.HOLTHOF@POLITIE.NL 

Colofon

Bezoek ook onze nieuwe website 
en onze Facebookpagina.

Dan weet je wat er speelt in de Zeeheldenbuurt.

www.zeeheldenbuurt.nl
www.facebook.com/zeeheldenbuurt
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Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3185639

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

Fitness

Personal Training

Voedingsadvies

Bodypump

Body Balance

Body Step

RPM / Spinning

Attack

Grit

Sh’Bam

Hardlooptraining

Fit 55+

Body Shape

Aerobic/Dance Hilo

Body Combat

Step

Kombi

BBB

• Fysiotherapie

• Sportblessures

• Rug- en nekklachten

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

Eendrachtskade NZ 3  l  9718 BA Groningen  l  050-3070077

info@fysiotherapiesportief90.nl l www.fysiotherapiesportief90.nl  

fysiotherapiesportief90  

• 2x per week inloopspreekuur

• Geen wachtlijsten,
   snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend


