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* Eten bij de Buren zaterdag 7 april vanaf 18.30 uur op diverse locaties
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VOORSTELLEN

Nieuwe redactieleden Ingrid en Martin

M

artin van Koldam: Je zou mij een echte stadjer kunnen noemen. Geboren
ben ik aan de Gorechtkade, daarna heb ik geruime tijd in Helpman
gewoond en in oktober 1997 ben ik in de Schilderswijk komen wonen. Eerst
bijna zeven jaar in de Rubensstraat, sinds 2004 met veel plezier aan de
Hofstede de Grootkade. Na mijn studie werd de Kamer van Koophandel in
Groningen mijn werkgever. Daar heb ik mij beziggehouden met het volgen van
de regionale economie (statistiek, onderzoek). Ook was ik lange tijd, zo’n 25
jaar, de eindredacteur van het maandblad dat onder alle ondernemingen in de
provincie Groningen werd verspreid. Het maken van een blad is voor dus geen
onbekend terrein. Sinds 1 januari jl. ben ik met pensioen.

I

ngrid Engelsman: Ik woon nu sinds een paar jaar aan de Adriaan van
Ostadestraat. Als student woonde ik ook in de wijk Kostverloren.
Informatiedienstverlening is mijn ding. Ik verdiep me steeds meer in onze
provincie, onze stad en onze wijk. Ik hou van transparantie en duidelijkheid
voor bewoners. Ook ben ik erg geïnteresseerd in bewonersinitiatieven in het
algemeen. Er gebeurt steeds meer op dat gebied, mede doordat de gemeente
en wijkorganisaties daar op allerlei mogelijkheden kunnen ondersteunen.

K

rant in kleur
Dit is de eerste wijkkrant zonder Joop. Op de achtergrond is hij gelukkig
wel stand-by. En ook Grietje steunt ons als nieuwkomers enorm. Maar het hele
proces is een geoliede machine merken we. Het begint met het alle artikelen
die (op tijd) binnenkomen, Jet, onze grafisch vormgever, die weet wat wanneer
te doen. En Friedemann, onze drukker, ook. Met hem hebben we de stap
genomen om over te gaan op een wijkkrant in kleur. We zijn benieuwd wat jullie
ervan vinden. Veel lees- en kijkplezier!

INZENDEN VAN KOPIJ
De Wijkkrant informeert niet alleen inwoners van de Schilderswijk, maar wil
de wijkbewoners ook tot elkaar brengen. De redactie is daarom blij met iedere
bijdrage van wijkgenoten en wijkorganisaties. Deel je nieuws en stuur het naar
ons op!
Hoe lever je je kopij aan?
We ontvangen je tekst graag zonder opmaak. Je kunt je tekst ook direct in het
e-mailbericht zetten.
Foto’s graag als losse bestanden toesturen. De foto wordt mooi als deze een
bestandsgrootte heeft van minimaal 1Mb.
Waaraan moet kopij voldoen bij aankondigingen van activiteiten en
dergelijke?
Gebruik niet meer dan 150 woorden. Vermeld hierbij een contactpersoon met
contactgegevens.
Agendaberichten en oproepen plaatsen we op de pagina’s PRIKBORD in het
hart van de wijkkrant.
Tot wanneer kun je kopij aanleveren?
Voor de eerstvolgende wijkkrant in juni 2018: tot uiterlijk 15 mei 2018
Voor het najaarsnummer in oktober 2018: tot uiterlijk 15 september 2018
Waarheen stuur je je kopij?
Stuur je kopij naar ons op via e-mail: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl
Redactionele bewerking
Soms moet de redactie iets aanpassen in een stuk in verband met het verdelen
van de ruimte op de pagina’s. Als er veel veranderd moet worden nemen we
altijd contact met je op.
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GLUREN BIJ DE BUREN 2018
Zondag 8 april: er valt weer veel te beleven
DOOR MARLEEN DOHLE
Wilt u verrassende dingen zien in onze wijk? Uw buurt beter leren kennen? Optredens bijwonen van buurtbewoners met bijzondere talenten? Wandel dan rond tijdens Gluren bij de Buren. Dit jaar op zondag 8 april.
Vijf vrijwilligers hebben met hulp van heel veel buurtgenoten weer een aantrekkelijk programma samengesteld.
Lees, oordeel en kies zelf.

R

ondleiding door Sprookjeskasteel

Een blikvanger bij binnenkomst in onze wijk. Vanwege
de torentjes, talrijke schoorstenen en de gebogen ramen
riep het al direct bij de bouw het beeld op van een
sprookjeskasteel. Onder de naam Het Kasteel staat het
nog steeds bekend. Dit Rijksmonument werd in 1901 op de
voormalige stadswal gebouwd als Mineralogisch-Geologisch
Instituut door rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst, die
een paar jaar daarvoor ook het Natuurkundig Laboratorium
aan de Westersingel had ontworpen. Op 8 april krijgt u de
kans bijzondere verhalen te horen over het Kasteel tijdens
een speciaal voor de buurtbewoners georganiseerde
rondleiding. Over de schrijver W.F. Hermans bijvoorbeeld.
Hij had in de jaren ’60 problemen met studenten en collega’s
aan de universiteit en kreeg als “balling” een kamertje
toegewezen in het Kasteel. A

N

oNo’s: creatief commentaar

Dagbladlezers kennen ze ongetwijfeld, maar ook op
andere plekken duiken ze op: de NoNo’s, de poppetjes die
gevat commentaar leveren op de actualiteit en de wereld om
ons heen. Het creatieve brein achter deze cartoons is Harry
Kasemir, inwoner van onze wijk. De NoNo’s zijn genoemd
naar de band NoNoSay waarin Harry speelt. Ze lijken zo
simpel, met tekeningen vanuit één lijn neergezet. Maar toch
ziet u altijd waar de NoNo’s zich op dat moment bevinden.
Tijdens deze editie van Gluren kunt u een overzicht
bewonderen van het nieuws in de afgelopen jaren, nu niet
alleen met de gevatte woordgrapjes, maar ook met het
“commentaar” van de maker zelf. B

R

arekiek & Muziek

Ook bekend van het Dagblad van het Noorden,
RareKiek: de waarnemer die alles ziet. Dagblad journaliste
Inki de Jonge leest tijdens Gluren voor uit Rarekieks met
scenes die in onze wijk spelen. Dat doet ze afgewisseld
met optredens van De Casanova’s, bestaande uit Jaap
Stegeman, Harry Niehof en Inki de Jonge. Zij zingen en
spelen Amerikaans- Italiaanse rhythm and blues (Louis
Prima meets de Kraneweg)! C

D

e hoofdletters bij de programmaonderdelen
verwijzen naar de locatiekaart op de
binnenzijde van het omslag.

K

eramiek en Botanische prenten

Johan en Boukje Beije zijn een jaar geleden verhuisd
vanuit de weidse Noordoostpolder naar onze wijk midden
in de stad. Dat bevalt zo goed dat zij graag bijdragen aan
Gluren bij de Buren. U bent van harte welkom in hun 100
jaar oude benedenwoning aan de Kraneweg, waar Studio
Joop (dochter Anniek) die dag een deel van haar collectie
botanische prenten en keramiek presenteert. D

D

akterras with a view

Peter Bergema en Jan Slump wonen al langer in
onze wijk. Zij voorzagen hun woning van een fantastisch
dakterras rondom een glazen opbouw. Natuurlijk staat het
dakterras begin april nog niet in volle bloei, maar Jan en
Peter kunnen u van alles vertellen over de aanleg van een
dakterras en de planten die zij daar houden. Het uitzicht op
onze wijk en de stad is ronduit adembenemend. E

Stolpersteine – bijzondere verhalen

Wellicht heeft u als wijkbewoner inmiddels al eens zo’n
indrukwekkende steenlegging bijgewoond. De stichting
Stolpersteine zorgt voor een respectvolle herdenking van
vermoorde Joden en verzetsstrijders in onze wijk door
het leggen van gedenksteentjes voor hun laatste woning
voordat zij naar concentratiekampen werden gedeporteerd.
Tijdens een korte introductie en een rondwandeling vertellen
de mensen van de stichting Stolpersteine bijzondere
levensverhalen. Dat gebeurt aan de hand van de kleine
gedenksteentjes die inmiddels op verschillende plaatsen in
onze wijk in de stoep liggen. F

P

ufje tegen de griep

De laatste jaren is het traditie dat ook een van de vele
wetenschappers in onze wijk over zijn of haar vak vertelt.
Deze keer is dat Wouter Hinrichs. Hij houdt zich bezig met
de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Tijdens Gluren
vertelt hij u over de stappen die nodig zijn om een nieuw
medicijn tegen de griep te maken. G

H

uis van de toekomst

Actueler en urgenter kan het niet, juist hier in Groningen:
hoe maken we ons huis energieneutraal? Marieke Wiersma
weet hoe dat moet. U kunt dan ook volop inspiratie opdoen
in haar huis. “Vaak zijn mensen niet op de hoogte
van de mogelijkheden om energie te besparen
of denken ze dat dat heel duur is”, zo stelt
Marieke. U kunt in haar huis zien dat het
soms eenvoudiger en goedkoper is dan
u denkt. Om energie op te wekken heeft
ze onder andere zonnepanelen op haar
dak en op die van het Alfa College. Voor
besparing van gas heeft ze verschillende
maatregelen genomen zoals kierdichting
na het maken van warmtefoto’s en zuinige
verwarming. In de keuken heeft Grunneger
Power een informatiecentrum ingericht zodat u
nog meer ideeën kunt opdoen. H

E

n een blik op het verleden

Maar er is ook aandacht voor het verleden. In
de waskelder onder een jarenvijftigflat aan de Van
Ruysdaelstraat vertelt de allerlaatste wasinstructrice
van Nederland hoe dat er vroeger aan toeging. J In de
Rembrandt Caemer kunt u oude filmpjes, foto’s en dia’s zien
over onze wijk. Het materiaal komt o.a. uit privécollecties
en vanuit filmarchieven. Zo is er een filmpje te zien over
het lekschieten van de watertoren bij de bevrijding van
Groningen en over de 500.000ste na-oorlogsewoning van
Nederland, toevallig in Kostverloren gebouwd. Ook is er
een filmpje over de waskelders in Kostverloren, waarbij een
aantal vrouwen die er woonden en wasten aan het woord
komen. K

K

oren èn een high tea in de kerk

Ze zijn er niet zoveel meer, maar ook onze wijk kent
een kerk: de Columnakerk. U kunt het gebouw bekijken,
muziek van o.a. koren en het Porritt orgel beluisteren en uw
boeken ruilen. Tegen de klok van drie uur kunt u daarnaast
genieten van een high tea, met zelfgebakken lekkernijen
gemaakt door verschillende leden van deze gemeente. I

S

treet art

Dat we in een wijk van schilders wonen is ook in deze
editie van Gluren duidelijk. Kunstenaar George Schriemer
voorzag in opdracht van Nijestee een huizenblok aan de
Adriaen van Ostadestraat van vijf portiekschilderingen. Die
zijn gebaseerd op de symbolieken uit de schilderijen van
Adriaan van Ostade. Op zondag 8 april geeft George tekst
en uitleg over de symbolische betekenissen van deze vijf
geschilderde “vruchtbaarheidspoorten”. L

E

r zit muziek in de wijk

Theo van der Laan is niet alleen onze net aangetreden
buurtconciërge, hij is ook de drijvende kracht achter het
Trio Koffie, Thee & Fris. Samen met bassiste Elske Bos
en gitarist/zanger Auko Lemstra brengt hij akoestische
lichte muziek, golden oldies, jazz en Franse chansons. Het
optreden van het Trio was in 2017 een groot succes. Dus
we zijn blij dat ze ook dit jaar nog een keer voor u willen
optreden. N
Muziek valt er ook te beluisteren bij de artistieke
ondernemers Sandra van den Steen en Jan Meiborg. Jan
is bekend als componist/producer van muziektheaters en
musicals. Tijdens Gluren krijgt u een rondleiding door de
geluidsstudio in het souterrain en kunt u muziek beluisteren.
Boven het souterrain is het privévertrek: zeer eigenzinnig
ingericht vanwege de vele buitenlandse reizen die
dit tweetal maakt. M

K

leine wondertjes van mechanische
muziek

Erik Mertens is van jongs af aan
‘bezeten’ van draaiorgels. Deze kenner
bij uitstek vertelt graag over de werking
en geschiedenis van dit ogenschijnlijk
typisch Hollands fenomeen, dat juist een
Frans- Italiaans tintje blijkt te hebben. U kunt
verschillende draaiorgeltjes beluisteren. Ook
demonstreert Erik hoe de kartonnen muziekboeken
voor draaiorgels werden gemaakt. In 2016 was Eriks
deelname een grote publiekstrekker. Nadien heeft hij nog
een groot historisch en waardevol draaiorgel aan zijn
collectie toegevoegd. Dit draaiorgel uit 1912 speelde in
1942 voor het laatst in Groningen en is nu weer te zien en te
beluisteren. Met het verhaal van Erik erbij. O

C

afé het Palet: open voor alle wijkbewoners

U kunt zelf uw route samenstellen, maar overal geldt:
vol is vol. Gelukkig zijn er ook dit jaar weer veel gastvrije
buurtbewoners die hun woning of pand voor u openstellen
zodat u volop keus hebt. En in het café Het Palet kunt u er
vast nog bij. Daar zijn alle wijkbewoners tussen 17.00 en
19.00 uur van harte welkom om Gluren bij de Buren 2018
gezellig met elkaar af te sluiten.
De organisatie van Gluren bij de Buren 2018 bestaat uit
inwoners van Kostverloren en de Schildersbuurt: Bina
Waijer, Harriët de Jonge, Joke Sinnema, Marleen Dohle en
Paul Schuddebeurs.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

O

ok in 2018 zullen er weer heel wat activiteiten in onze wijk plaatsvinden.
Houd hiervoor onze Facebookpagina, website èn de WIS schermen
in de wijk (bij de Spar in Kostverloren en bij Benny’s binnnenkort aan
de Herman Colleniusstraat) in de gaten. Bij de Spar hangt al enkele jaren een
scherm, bij Benny’s komt er binnenkort ook een. Hierop zie je, terwijl je bij de
kassa staat, allerlei activiteiten, wetenswaardigheden en andere interessante
dingen uit de wijk. Heb je iets voor de WIS scherm of website, mail dan naar
webmaster@schilderswijkgroningen.nl
Een belangrijk evenement, dat inmiddels na 6 keer traditie is geworden, is
Gluren bij de Buren op 8 april. Zie deze krant voor de deelnemers en locaties.
Kom aan het eind van die dag gezellig napraten in Café Het Palet op de hoek
van de Kraneweg en Friesestraatweg.
Het bestuur is dit jaar van start gegaan in een nieuwe samenstelling. Zoals
bekend heeft Joop Dollekamp onze wijk verlaten, maar Ingrid Engelsman is
hem in het bestuur opgevolgd. samen met mede-redacteur Martin van Koldam.
Gelukkig hoeven de redacteuren zelf niet de hele krant te vullen, er komt altijd
(soms méér dan) voldoende kopij uit de wijk. En dat is logisch in zo’n actieve
wijk!.
Nog een nieuwe en spannende ontwikkeling die in 2018 van start is gegaan: de
buurtconciërge. Theo van der Laan zal in de Schildersbuurt alles in de gaten
houden. Ligt er ergens zwerfvuil, is er iets kapot, zijn er andere dingen die
de aandacht van de Wijkraad en/of de gemeente behoeven, dan zal Theo dit
oppakken. Hij loopt regelmatig door de buurt, schiet hem aan als je iets kwijt wilt.
zie interview over Theo in krant.
De volgende Wijkkrant zal voor het ‘zomerreces’ verschijnen. Mocht je hierin iets
kwijt willen, mail dan naar wijkrant@schilderswijkgroningen.nl

Gluren bij de Buren op zondag 8 april
”...Wat ben jíj aan het doen?...”

”...O, alvast ’n beetje oefenen voor straks...”

WIJKRAAD SCHILDERSWIJK
Bestuursvergaderingen zijn elke derde maandag van de maand van 19.30-21.30 uur.
Wil je een vergadering bijwonen of heb je een vraag?
Bel dan met de voorzitter Grietje Scholtens 050-3119765.
Je kunt ook mailen naar het secretariaat@schilderswijkgroningen.nl
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Sanddpostbode
en exbuurtbewoonster
Harmke Eisen aan het woord

Fantasieën
over onze
burgemeester
“Kijk”, zegt Ilona van de Casper als
we weer eens aan het babbelen zijn
geslagen bij de kassa en de vorige
klant de winkel uitloopt, “die vrouw,
dat is ook een hele leuke vrouw.
Ook altijd wel in voor een praatje.
Dat is de vrouw van de burgemeester, die woont hier in de buurt, wist
je dat?” Dat wist ik inderdaad en
het was dus voor mij geen nieuws.
Bij mijn postrondje kom ik de naam
van onze burgemeester regelmatig
tegen en ik vraag me daar soms
van alles bij af. Zou hij mijn gezicht
kennen? Zou hij mij wel eens een
poststuk bij hem in de bus zien
doen? Vast niet, op dat tijdstip is
hij al lang en breed aan het werk.
Of zou hij ook thuis werken? Hij zal
zich niet herinneren dat ik een keer
naar hem toegelopen ben toen hij
net burgemeester was geworden en
in de Sigaar koffie zat te drinken.
“Welkom en een fijne tijd in Groningen gewenst”, heb ik toen gezegd.
Zou hij op de hoogte zijn van al die
postbedrijven die er nu zijn? Waar
overigens laatst nog iemand uit de
Nieuwe Bleekerstraat over klaagde
omdat hij het maar niks vond om
soms op drie verschillende tijdstippen post op de mat te vinden. Dat
was overigens een aardige man die
wel een poststuk, wat niet door de
brievenbus paste, voor een overbuurvrouw wilde aannemen. Zou
de burgemeester zijn zakelijke post
alleen op het stadhuis ontvangen
of ook wel op zijn privéadres? Zijn
vrouw komt dus in de buurtwinkel, zou hij daar zelf ook wel eens
komen? Sinds vorig jaar is er nog
een vraag bij gekomen: Zou hij de
wijkkrant lezen? En leest hij hem
dan helemaal of gedeeltelijk? En...,
en..., zou hij míjn columns lezen?
Wanneer wordt iets voor hem
interessant om te lezen? Als hij het
onderwerp kent? Of als hij de titel
van een stuk pakkend vindt? Als ik
daar nou eens iets mee deed. De
titel..........

Theo van der Laan
kersverse eerste ‘BUURTMAN’ Schildersbuurt
DOOR JAN DE VRIES

“He buurtman”, klinkt het regelmatig wanneer
Theo in zijn hesje met ‘buurtman’ erop door de
Schildersbuurt loopt. Theo van der Laan is de
kersverse buurtman ofwel buurtconciërge van de
Schildersbuurt. Hij is per 1 januari 2018 voor 16 uur
in de week aangesteld.
Theo is drie dagdelen in de wijk te zien en hanteert, onder andere
afhankelijk van het weer, soepele werktijden. Zijn voornaamste
taak bestaat uit het systematisch door de wijk lopen, goed kijken
en signaleren en contacten met de bewoners leggen. Klein vuil,
papiertjes, plastic en dergelijke, met name tussen de talrijke
fietsenrekken in onze wijk, ruimt hij direct op met zijn grijper. De
inventarisatie van de her en der staande fietsbarrels is ook een
belangrijk aandachtspunt. Grotere dingen, zoals vloerbedekking,
bouwvuil en oude sofa’s geeft hij via de app ‘Meldstad’ door aan
de gemeente.

“Een beetje zoeken”

Theo wordt ondersteund door een aantal mensen uit de drie
deelgebieden van de Schildersbuurt. Bij hen kan hij altijd
aankloppen voor hulp, advies of een bakje koffie. In maandelijkse
bijeenkomsten bespreken ze met hem zijn ervaringen en bekijken
ze samen hoe zijn werk een verdere praktische invulling kan
krijgen. De vuilniszak wegbrengen voor mensen die dit zelf niet
meer kunnen en aandacht besteden aan ouders en/of kinderen
die zich in een geïsoleerde situatie bevinden, zijn suggesties die
voorbijkomen. “Het is voor mij ook nog een beetje zoeken”, zegt
hij. “Zo heb ik vanmorgen nog een oude mevrouw, die slecht ter
been was, geholpen met het bij elkaar vegen en het afvoeren
van bladeren. Maar op de vraag van een bouwvakker of ik een
zak bouwafval ook mee kan nemen, kan ik natuurlijk niet ingaan.”
Theo staat altijd open voor ideeën van mensen uit de wijk voor
wat deze invulling betreft. (zie onderstaande contactgegevens)
Op bepaalde punten in de wijk vindt Theo tot nu toe nogal wat
troep. “Aan de achterkant van het Noorderpoort College aan
de Melkweg liggen regelmatig veel peuken. Als gevolg van het
rookverbod op het schoolterrein staan daar veel studenten te
roken. Ook langs de fietsroute door de wijk naar het Zernike
Complex vind ik vaak rommel”.

Muziek

De in Delfzijl geboren Theo, die nu 58 jaar is, heeft een kleurrijk
verleden. In 1978 komt hij naar Groningen waar hij de HBO-Jopleiding (jeugd en welzijn) aan de toenmalige Hannie Schaft
school volgt. Daarna is hij een aantal jaren werkzaam bij het
COA in Groningen als woonbegeleider van asielzoekers.
Muziek speelde en speelt nog steeds een belangrijke rol in zijn
leven. Als jongetje leert hij zichzelf drummen in de garage van
zijn ouders met behulp van een plaat van de popgroep Steely
Dan. Al snel komt hij via zijn eerste schoolband ‘Shame’ in
verschillende andere bands terecht. Veel later drumt hij een
aantal jaren in de nog steeds bestaande smartlappen band
‘Hollands Verdriet waarmee hij zelfs in Syrie en Oman optreedt.
Inmiddels is hij al weer een jaar of drie de drummer-zanger van
het trio ‘Koffie, Thee & Fris’ dat onder andere bij het komende
‘Gluren bij de Buren’ te horen en te zien is bij hem thuis aan de
Friesestraatweg.
Naast zijn hobby muziek en zijn werk als buurtconciërge is
Theo actief als vrijwilliger bij het Alpha College in Groningen.
Als klasse-assistent helpt hij een docent bij het geven van
Nederlands aan asielzoekers. Verder is hij ook vrijwilliger bij
Humanitas, waar hij kinderen voorleest.
Wilt u contact opnemen met Buurtman Theo van der Laan, mail
dan naar theovanderlaan8@gmail.com of bel 06-44480702

Geen politieagent

Theo heeft zich goed voorbereid op zijn nieuwe baan. Naast
kennismaking met de op dit gebied voor hem belangrijke
personen in de wijk en de gemeente, heeft hij meegelopen met
de buurtconciërges uit Selwerd en Lewenborg, waar ze al langer
ervaring hebben met deze functie. “Ze hebben me hier een
belangrijk advies meegegeven: blijf onafhankelijk, ga niet tussen
partijen staan en ga niet voor politieagent spelen.” Zo zou hij
bijvoorbeeld eventueel op straat barbecuende en feestvierende
jongeren niet kunnen sommeren daar mee op te houden. Dit zou
zijn positie in de wijk onmogelijk maken.
‘Buurtman’ Theo van der Laan. Problemen signaleren en in
contact met bewoners een oplossing zoeken. En niet voor
politieagent spelen. (Foto: MvK)
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DRIE CREATIEVE STADJERS ONDER ÉÉN DAK
DOOR: INGRID ENGELSMAN

Paul Schuddebeurs
Globetrotter met hart voor zijn wijk
DOOR GRIETJE SCHOLTENS

1

2

3

In de vorige wijkkrant stond een artikel over het bedrijf Ontraction, Friesestraatweg 18-5. In de naastgelegen
bedrijfsruimte, onder hetzelfde dak, werken de drie jonge ondernemende creatievelingen Kevin de Vette (webdesigner),
Ellen Beck (grafisch ontwerper) en Kirsten Dabekaussen (promovendus). Elk ondernemend in een ander vakgebied, en
alle drie vol creatieve ideeën.
Kevin de Vette (www.vettemedia.nl)
Na zijn opleiding applicatiebeheer
is Kevin op zijn 19de vanuit zijn
studentenkamertje gestart als
ondernemer. Daarna heeft hij op
diverse locaties in de stad zijn bedrijf
gehad. Sinds juni 2017 zit hij samen
met Ellen en Kirsten in het huidige
pand. Kevin ontwikkelt hoofdzakelijk
websites in WordPress, maar hij kan
ook andere maatwerk systemen en
websites bouwen.
Als eigen project heeft Kevin de
website Welklidwoord.nl gemaakt.
De reden dat hij de website heeft
ontwikkeld, is dat Kevin zelf ook vaak
twijfelt bij het gebruik van het juiste
lidwoord. Hij merkte dat er geen
goede website bestond voor dit
probleem. Daarnaast is er behoefte
aan: de website trekt veel bezoekers.
Met dit initiatief heeft hij een eervolle
vermelding gekregen tijdens de
Provinciale TaalHeldenprijs.

Ellen Beck (www.ellenbeck.nl)
Ellen Beck is een zelfstandig
grafisch ontwerper (slow designer)
gespecialiseerd in boek ontwerp en
papier. In 2012 startte ze haar eigen
studio in Groningen. Ze werkt voor
opdrachtgevers en werkt aan eigen
projecten. “Een typografische nerd
voor lange teksten”, zoals ze zichzelf
omschrijft. Ter illustratie laat ze
verschillende van haar producten zien:
posters, huisstijlen, programmaboekjes,
brochures, kaarten,en boeken. Lades
vol. Ellen is niet zo van het web.
Online staat namelijk vol typografische
opmaakfouten. “Ik heb het liefst iets in
mijn handen wat ik bij me kan dragen
en wat op die manier een bepaalde
laag van waarde toevoegt. Dat vind ik
mooi aan mijn vak.”

Kirsten Dabekaussen
Zoals Kirsten uitlegt is ze hier een
beetje een vreemde eend in de bijt.
Ze is namelijk bezig met de opleiding
tot arts, en doet momenteel een
promotieonderzoek. “Ik ben geen
ondernemer, ik ben ondernemend”,
zegt ze. Ze vindt op deze werkplek,
buiten het UMCG, inspiratie om
open-minded en vrij te kunnen blijven
denken. Ze doet onderzoek naar
potentieel risicovol gedrag van artsen,
het effect daarvan op de kwaliteit van
zorg, gelinkt aan de angstcultuur die in
de gezondheidszorg bestaat. Je mag
in de patiëntenzorg niet kwetsbaar
zijn. Je kunt je fouten heel moeilijk
kenbaar maken. Dit zou Kirsten graag
willen doorbreken. Ze is nog zoekende
naar hoe ze dit wil gaan doen en ziet
het ook breder. Ze ziet de druk in
de maatschappij: heel veel jongeren
die een burn-out krijgen, heel veel
mensen die ongelukkig zijn in het
werk, heel veel boeken die hierover
worden geschreven en gelezen. De
ruimte om dingen anders te doen of
iets anders te gaan doen is niet heel
groot. Die ruimte wil ze zelf wel nemen,
en die ruimte wil ze ook voor anderen
mogelijk maken. Wel wil ze graag als
arts werken én kijken of ze zichzelf kan
blijven.

Blijven zwaaien
Kevin, Ellen en Kirsten zijn erg blij met hun werkplek. Deze biedt een mooi zicht op het kruispunt en de bedrijvigheid. En
geeft hen een verbinding met de buitenwereld. Ook zwaaien de bovenburen en andere buurtbewoners regelmatig. “Blijven
zwaaien”, zouden ze tegen iedereen willen zeggen.
Etalageruimte
Het pand heeft twee etalages, deze zijn bij bijzondere wijkevenementen en –projecten eventueel in overleg te gebruiken
om een poster op te hangen. Zoals bijvoorbeeld het wijkevenement Gluren bij de buren. Voorbijgangers kijken vaak naar de
posters die er hangen. Bij regen staan er regelmatig mensen te schuilen. Een mooie kans om een speciale activiteit onder
de aandacht te brengen.

‘Gluren bij de buren’ staat weer voor de deur, het
jaarlijkse evenement dat wijkbewoners de kans biedt
om kleine culturele verrassingen op te doen in de
buurt. Paul Schuddebeurs zit al jaren in de organisatie
van het evenement. Dit jaar doet hij dat voor het laatst.
Een goed moment dus om hem te interviewen voor de
wijkkrant.
Paul Schuddebeurs kennen we niet alleen van Gluren bij
de buren. Op de maandag- of dinsdagochtend kan je hem in
Kostverloren ook tegenkomen als hij in een geel hesje zwerfvuil
opruimt, altijd met een vriendelijke en rustige oogopslag.
Paul - 71 is hij nu - is van geboorte Rotterdammer. Sinds 2008
woont hij in Kostverloren. Jarenlang werkte hij met veel plezier
als docent in het basisonderwijs. Zijn laatste standplaats was
een plattelandsschooltje in Zandberg bij Musselkanaal. “Het
was een mooie tijd”, zegt hij daarover. “De locatie alleen al, je
kon mijlenver over de landerijen kijken.” Dat heeft hem er niet van
weerhouden om ook achter de horizon te kijken. Paul heeft veel
gereisd, voornamelijk in Azië.

GLUREN BIJ DE BUREN

In 2009 hoorde Paul voor het eerst van Gluren bij de buren. Dat
was tijdens een wijkoverleg van de Schildersbuurt in het Kasteel
aan de Melkweg. In verscheidene andere steden bestonden toen
al manifestaties waarbij mensen hun huis of bedrijf openstelden
voor buurtgenoten om mooie dingen te laten zien of horen. Dit
varieerde van muziek, kunst, architectuur tot lezingen ect.
Paul raakte enthousiast. “Ik ben geen type voor lange
vergaderingen, ik vind het leuker om actief te zijn, om iets te
organiseren.” Hij pakte het idee op met een aantal medeenthousiastelingen uit de Schildersbuurt en Kostverloren en
stond zo mede aan de basis van de werkgroep Glurenbijdeburen
in de Schilderswijk.
Met een onderbreking van drie jaren heeft Paul sindsdien
meegedraaid in de werkgroep. “Ik vind het erg leuk en boeiend
om bij de organisatie betrokken te zijn. Je komt zoveel te weten
over de buurten en hun bewoners, over kunst en muziek.”
De werkgroep Glurenbijdeburen doet elk jaar een oproep
aan inwoners en kleinschalige bedrijfjes of ze hun deuren
één middag willen openen. “Er komt altijd reactie; soms zelfs
teveel, dan moeten wij een selectie maken. Ook dit jaar is er
weer een gevarieerd aanbod. Het is telkens weer verrassend
hoeveel creatieve talenten er huizen in de wijk. De openheid
van wijkbewoners die hun hart en huis openstellen is
hartverwarmend.”

“Scholieren gooien soms heel makkelijk hun lege blikje of
snoeppapiertje weg op straat. Nu ga ik strategisch grijpen
tijdens de pauzes, zodat ze me aan de slag zien. Hopelijk zet
hen dat aan het denken en gaan ze minder weggooien”, zegt
Paul. “Maar dat geldt ook voor volwassenen.”
Paul merkt dat er dat er door zijn actie een band groeit met de
wijkbewoners. “Ze zeggen: ‘wat fijn dat u dit doet’. Laatst was er
zelfs iemand die mij vroeg of ik een taakstraf had.”
En passant geeft Paul ook nog wat tips om te voorkomen dat vuil
op straat belandt: plaats een vangnet bij de spoorwegovergang
en prullenbakken dichter bij de bushaltes. En geen open bakken
svp.

THAILAND

Betrokkenheid staat centraal bij de wijze waarop Paul invulling
geeft aan zijn leven. Jarenlang heeft hij als verzorger in een
hospice gewerkt. In Groningen, maar ook in Thailand waar hij
aidspatiënten begeleidde. “Daar lagen veertig à vijftig mensen
op een zaal met weinig middelen. Als je dat meemaakt, besef
je hoe lux wij het hier hebben. Maar ondanks de moeilijke
omstandigheden waren de patiënten vaak vrolijk en hadden
ze een bijzondere vorm van humor. Als gelovige boeddhisten
droegen ze hun lot als een soort van karma, wetende dat ze terug
zouden komen.” Paul noemt dit een van de mooiste ervaringen:
dat de eindigheid van het leven ondanks het verdriet en de pijn
licht wordt gedragen.
Paul is een reiziger door de tijd, bevlogen en rustig volgt hij zijn
eigen karma.

EEN SCHONE WIJK

Behalve van Gluren bij de buren zullen veel wijkgenoten in
Kostverloren Paul Schuddebeurs kennen van een heel andere
bezigheid: het opruimen van zwerfvuil. “Ik was het zat steeds
die rommel te zien. Uiteindelijk zijn mijn straat en mijn wijk ook
een beetje het verlengde van mijn huiskamer. Via de Wijkpost
Hoendiep heb ik middelen gekregen, zoals een grijpertje en
huisvuilzakken. Daarmee ben ik in oktober aan de slag gegaan”
Op een maandag- of dinsdagochtend loopt hij door een aantal
straten om al dat zwerfvuil op te grijpen.

Paul Schuddebeurs maakte vele omzwervingen, maar
voelt zich nu thuis in Kostverloren. Wekelijks maakt hij een
ronde om zwerfvuil op te ruimen. (Foto: MvK)
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Aweg 25
9718 CV Groningen
050 318 86 22

Cafetaria A-weg
Maandag: 16.00 - 22.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag 12.00 - 22.00 uur
Zondag: 15.00 - 22.00 uur

Slijterij De Kabouter
sinds 1916 gevestigd op haar
vertrouwde stek aan het
Jozef Israëlsplein nr. 4
in Groningen
De Leukste, Voordeligste
en meest Flexibele Slijterij van
Groningen

DE SCHILDER ACHTER DE STRAAT - Jozef Israëls
DOOR TJAAKTJE VAN DER WIJK

Een bekende straat en plein voor iedereen die in Groningen
studeert of studeerde. Velen hebben er zelf gewoond, en
anders ken je op z’n minst iemand die er heeft gewoond.
Een gezellige mix van studenten en Stadjers. Genoemd naar
Jozef Israëls, één van de belangrijkste schilders uit de Haagse
school.
Jozef is in Groningen geboren in 1824 en opgeleid aan
de Academie Minerva. Amper 18 jaar oud vertrok hij
naar Amsterdam, waar hij verder opgeleid werd door
gerenommeerde schilders. Na wat omzwervingen in het
buitenland woonde hij tot zijn dood in 1911 in Den Haag. Daar
raakte hij bevriend met H.W. Mesdag, waarnaar ‘de volgende’
straat in onze wijk is vernoemd.

In de jaren 1860 was hij zo’n beetje de beroemdste
Nederlandse schilder. Hij kon er goed van leven en bereikte
uiteindelijk een aanzienlijke welstand. Zo woonde hij in
monumentale panden in Den Haag en had al vroeg een
telefoonaansluiting. Hij was getrouwd met Aleida Schaap. Ze
kregen twee kinderen: Mathilda en Isaac. Isaac werd ook een
begenadigd en beroemd schilder. Jozef overleed in 1911 in
Den Haag en is daar op de Joodse begraafplaats begraven.
Een van zijn beroemdste werken is ‘Langs moeders graf’ uit
1856. Dit schilderij is eigendom van het Stedelijk Museum,
maar hangt in langdurige bruikleen in het Groninger Museum.
Het schilderij is omgezet in een standbeeld dat aan het
Hereplein staat.

Jozef specialiseerde zich in voorstellingen van eenvoudige
mensen, vooral uit het vissersleven van Zandvoort, Katwijk en
Scheveningen. Daarnaast waren geschiedenis en het Joodse
leven belangrijke thema’s (hij was zelf van Joodse afkomst).
Verder was Jozef een begenadigd portrettist.

tel. 050 313 35 69

HIER HAD UW
ADVERTENTIE
STAAN!
Van
ontwerpOOK
totKUNNEN
uitvoering

VANAF SLECHTS € Marten
30,- PER Albers
KEER
NU OOK IN KLEUR!
siambouw@home.nl
mobiel: 0655191600
Dr C.H. De Grootkade 1009

9718 KDnaar
Groningen
Mail voor de mogelijkheden
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl

SIAM doet het!

Dagje varen?
www.zetstrabouw.nl

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie
www.zetstrabouw.nl

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie
Hoendiep
101 tel: 050-3121369
050-3126434
Hoendiep
101 tel:fax050-3121369
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fax 050-3126434

www.beppebaukje.nl
info@beppebaukje.nl

www.zetstrabouw.nl

06 55191600 (Marten Albers)

Speel mee in Huis de B!
Elke woensdagmorgen in april en mei 2018 van 9.30 tot 11.30 uur is er voor kinderen van
0 tot 4 jarigen en hun ouder(s) plaats voor ontmoeting-spel-creativiteit-kopje koffie/thee.
Gratis en zonder opgave kunnen ouder(s) met hun kind(eren) binnenlopen in de huiskamer
van het Nest in Huis de B an de Adriaan van Ostadestraat 38.
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Breiclub “de Ribbels”

ACTIVITEITEN KOSTVERLOREN KWARTIER

reigroep “De Ribbels” bestaat
ondertussen al weer 6 jaar, en
vandaag de dag, zitten wij in de
Rembrandtcaemer, Rembrandt
van Rijnstraat 106, in het
Kostverlorenkwartier. Op deze gezellige
locatie breien en haken wij op vrijdagmiddag
van 2 tot 4 uur . De ruimte doet denken aan
een huiskamer, er hangen schilderijen, er
staan bloemen en er ligt vloerbedekking, er is
een kleine keuken. Wie zijn wij? Wij zijn een
groep van veelal gepensioneerde dames,
65+. De groep bestaat uit het moment uit
10 vrouwen, maar iedereen is nog welkom
(ook jongeren!). Hoe zit zo’n middag eruit ?
Eerst komt men binnen druppelen en wordt
er gezellig gekletst over de belevenissen
van de week, ondertussen pakt iedereen zijn
brei/haakwerk. Dan bekijkt men nieuwsgierig
en bewonderend naar elkanders breiwerk.
Als je vervolgens geholpen wilt worden, kan
diegene die het meest bekwaam is je helpen.
Iedereen gaat bezig en om half 2 wordt de
koffie/thee gezet met wat lekkers erbij. (ook
zelfgebakken gebak komt voor!) Ondertussen
worden er ervaringen en belevenissen
gedeeld, en actualiteiten in Groningen en
Nederland besproken. Soms is het rustig, een
andere keer is er veel te vertellen. Om half
4 is er nog een rondje koffie/thee. Aan het
eind maken we alles samen netjes, en doen
de afwas.Wat wordt er zoal gemaakt? Op het
moment worden er truien, vesten, sokken en
mutsen gebreid. Ook worden er knuffels en
poppen gemaakt. Alles is mogelijk, in onze
eigen kast hebben we restanten breiwol, en
breinaalden. Je kunt dus ook komen als je
geen breiwol en naalden hebt. Met je fantasie,
of met behulp van jouw/onze boeken kun je
vast iets leuks maken. Denk bijvoorbeeld aan
knuffels en sjaals. Wie weet zien we jou op
de breiclub!

Koor Tous les oiseaux d’Europe		
MA		
19.30 - 22.30    
Koor					DI		 10.00 - 12.00
Bewegen voor ouderen op muziek
DI		
13.15 - 14.15
School schaken				
DI		
15.30 - 17.00
Popkoor Soulsisters			
DI		
19.30 - 22.30
Schildersclub				DI		 20.00 - 22.30
Venstersoepje (2 soorten soep)		
WO		
9.30 - 14.30
Streetdance 8 – 12 jarigen		
WO
16.00 - 18.00
Bommen				
WO		
19.00 - 20.00
Meer bewegen voor ouderen op muziek DO		
9.30 - 10.30
Tekencursus				DO		 14.00 - 16.30
Klaverjassen				DO		 19.00 - 23.00
Meer bewegen voor ouderen op muziek VR		
9.30 - 10.30
Vieringen  school (1x per maand)		
VR		
11.00 - 12.00
Knutselclub				VR		 14.00 - 16.30
Jeugddammen				VR		 18.45 - 20.00

B

Breiclub “de Ribbels”
Edith van der Veer
info: 050-5255484
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Toegerust met een grijpertje en afvalzak kunnen wij de straten
in. Indeling van de straten doen wij dan ter plekke op het
JI-plein voor de Kabouter.
Er zal ook een container staan voor oud ijzer.
Lentekriebels Schildersbuurt
secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Activiteiten in Kostverlorenkwartier
Voor info en contact mail:
leendertvanderlaan@hotmail.com

A

S

ctiviteitenkalender Stichting Stolpersteine Schilderswijk
Groningen

Check ook onze site als je binnenkort een feest, receptie, afscheidsborrel
of jubileum organiseert.

Punk’n Jazz Orchestra
www.punknjazzorchestra.nl
Vanessa Werners

S

inds een half jaar is er iedere woensdagmiddag streetdance in het
Kostverlorenkwartier. Monique Wolters verzorgt met veel
enthousiasme de streetdance cursussen voor twee
groepen. Naast actief dansen en muziek is er ook
ruimte voor spel en muziek.

Deze jeugdactiviteit loopt in ieder geval tot 1 juli 2018
en zal wekelijks plaatsvinden. (behoudens in vakanties)

Vrijdag 4 mei 2018: Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet
In het kader van de manifestatie Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet
worden levensverhalen van slachtoffers verteld in de Jozef Israëlsstraat
16a en Otto Eerelmanstraat 10.

Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen
www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl

In de zomer van 2015 richtte ik samen met mijn mede-bestuursleden
het Punk ‘n jazz orchestra op. Een swingende band die stukken speelt
met een eigentijdse kijk op bigbandmuziek. Met dezelfde bezetting
als een traditionele bigband werken we aan een bijzonder repertoire
waarbij we de grenzen van bigband en jazz richting funk, punk en
grunge verkennen, De meeste nummers worden gearrangeerd door
onze enthousiaste dirigent Steven Sluiter.

De eerste groep is voor 7-10-jarigen van 16.15 tot
17.00 uur en de tweede groep is van 17.00-18.00
uur voor 10-12-jarigen. Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar per groep.

Zondag 8 april 2018: Gluren bij de buren
In wijkpand Op Mars vertellen we over de Schilderswijk in de Tweede
Wereldoorlog. Daarop volgt een wandeltocht langs een aantal Stolpersteine,
waarbij levensverhalen van slachtoffers worden verteld.

Donderdag 31 mei 2018: legging van Stolpersteine
In de Jan Lutmastraat en de Jozef Israëlsstraat worden 26 Stolpersteine
geplaatst. Daaraan voorafgaand is er een plechtigheid in de synagoge
aan de Folkingestraat.

Lentekr
ie
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an de rand van Kostverloren klinken elke donderdagavond
in het gebouw van de BSO klanken van vocalisten, negen
koperblazers, zes houtblazers en een goed bezette ritmesectie
van vier man sterk. Als bewoner van Kostverloren ben ik ontzettend
trots dat ik in deze band mag spelen vandaar dat ik het graag bij mijn
buren onder de aandacht breng.

Tekengroep Het Potlood in het Kostverloren Kwartier
inds september 2017 bestaat de Tekengroep, het is een doorlopende
cursus waarin we tekenen vanaf foto`s, plaatjes of onderwerpen
(b.v. kommetje ) die jezelf mee mag nemen. Eigentempo en niveau
is een belangrijk onderdeel en mijn begeleiding is individueel. We tekenen
met verschillende hardheden van potloden van B (zacht, donker) tot H
(hard,licht). Hiermee kun je nuances en diepte, licht en donker ontwikkelen.
Er is een fijn groepje ontstaan maar toch zou het fijn zijn als er nog wat
mensen bijkomen, er is nog ruimte dus als je wilt kun jij je opgeven bij Sjoukje
Ganzevoort. Tekenmaterialen zijn aanwezig op de groep. De Tekengroep is
op Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 in het Kostverloren Kwartier achter
de Pettefletschool.Nog wat over mijzelf ik Schilder, Ets en Teken ongeveer 35
jaar en heb in die tijd MAVO en HAVO tekenen gedaan, 4 jaar geleden heb
ik de 2 jarige Avondschool van de Klassieke Academie gedaan. Daarna ben
ik 2 jaar met Etsen bezig geweest bij de Academie en heb meerdere vakken
Tekenen bij Noorder Ateliers gevolgd. Sinds kort Exposeer ik weer, o.a. vanaf
maart 2018 in Beatrixoord, Haren.
Tekengroep Het Potlood
Sjoukje Ganzevoort, Jan Steenstraat 57
9718 LG Groningen. Tel: 0503186813.
E-mail: sjoukjeganz@ziggo.nl

allo beste Schildersbuurters, ook zin in een beetje
opruimen in de buurt na het lange grijze winterseizoen ?
Dat kan, zaterdag 14 april kunnen wij ons verzamelen
op het Jozef Israëls plein vanaf 9 uur.

Gunter
De
in de Jo mnig legt Sto
l
zef Isra
ëlsstra persteine
(6 aug
at
us
tus 20

17) Fo

to: Pet

er Vro

ege

De eigen bijdrage is slechts 5 euro per maand. En kandidaten
kunnen altijd een keer gratis proberen. Streetdance wordt
mede mogelijk gemaakt door de Van Ostade Stichting en
TIK. (Thuis in Kostverloren Fonds) Communicatie verloopt via
een groepsapp.
Streetdance in Kostverlorenkwartier
Meer informatie:
leendertvanderlaan@hotmail.com
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Prettig Kennismaken
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Organisaties stellen zich voor
Stichting van Ostade
Wijkraad Schilderswijk

W

at is een wijkraad en wie zijn wij ?
Een wijkraad is een informatieorgaan vanuit de wijk voor de wijkbewoners. De wijkraad Schilderswijk
bestaat uit een groep bewoners die actief zijn in de wijk. De bestuursleden wonen in de wijk en zitten ook in
werkgroepen. Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het
uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is. Organiseren
van wijkbijeenkomsten, het onderhouden van een website en versturen van nieuws en het maken van een wijkkrant.
Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen. Gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die de
wijk/buurt aangaan. Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen. Ondersteunen van bewoners
bij projecten die met de leefbaarheid te maken hebben. Samenwerken met alle wijkpartners en bewonersgroepen
in de wijk met tot doel een fijne woon-/leefomgeving te creëren. De activiteiten van de wijkraad en van andere
groepen staan in de wijkkrant, die drie keer per jaar uitkomt en verzorgd wordt door een onafhankelijke redactie.
Op de foto van links naar rechts: Willy Pama Wijteam. Wijkbestuur Ingrid Engelsman redactie, Liesbeth Klunder
Secretaris ,Hein Pronk pm en Grietje Scholtens voorzitter, afwezig waren Rudy Heddema, Harmen Gelling en notulist
Tjaaktje van der Wijk )
Wijkraad Schilderswijk
www.schilderswijkgroningen.nl
Samenstelling Wijkraad – voorzitter: Grietje Scholtens,
secretaris: Liesbeth Klunder, penningmeester: Hein Pronk,
leden: Harmen Gelling, Ingrid Engelsman  en Rudy Heddema,
notulist: Tjaaktje van der Wijk

D

e Stichting van Ostade(voormalig West End) is opgericht in 1932. In
2007 is de huidige speeltuin, een Deltaplanspeeltuin, geopend. Het
wijkcentrum het Kostverloren Kwartier en de speeltuin vallen onder
het bestuur van de Stichting. Het wijkcentrum bevindt zich in het achterste
gedeelte van de basisschool de Petteflet en is bewegwijzerd vanaf het
basketbalveldje aan de van Ostadestraat. In en rond het gebouw valt van
alles te doen voor de wijkbewoners. Er maken diverse vaste clubs gebruik
van het centrum (zie agenda in de wijkkrant), maar minimaal één keer per
maand worden er ook allerlei zeer diverse evenementen georganiseerd.
Onder ander lezingen, theatervoorstellingen, wijnproeverijen, kerstdiner,
poëzieavond en concerten. We proberen de kosten zo laag mogelijk
te houden en doen vaak een financieel beroep op onder ander Thuis in
Kostverloren. Oranje Fonds, het NLA en de wijkorganisaties.
De Stichting organiseert en coördineert sinds een aantal jaren vaak
deze activiteiten met de Huurdersvereniging Kostverloren. Er wordt ook
samengewerkt met de Vensterschool, de Petteflet, en alle wijkorganisaties.
We werken met vrijwilligers en heeft u nog wat vrije tijd? Denk er eens
over na om vrijwilliger te worden bij de Stichting. Het kost u maar een
paar uurtjes in maand. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Trouwens,
leuke ideeën voor nieuwe activiteiten zijn ook altijd van harte welkom.
Het Kostverloren Kwartier wordt sinds kort ook verhuurd. Heeft u
bijvoorbeeld een presentatie, feest, vergadering of lezing? Het centrum
heeft vele faciliteiten. Groot beeldscherm, WiFi, eigen podium (4 x 6 meter),
licht-en geluidinstallatie, keuken, etc. De capaciteit kan worden aangepast
van 20 tot 120 personen.
Stichting van Ostade
Voorzitter: Jacob Bolhuis
Secretaris: Marten Vos
Penningmeester: Leendert van der Laan

Tweede Schilderskwartier
Eerste Schilderskwartier

H

et 1e Schilderskwartier is een buurtvereniging, opgericht op
07-07-2014. Het gebied wordt begrensd door A-weg n.z.,
Taco Mesdagstraat o.z., Kraneweg z.z., Westersingel w.z.,
waardoor een rechthoek ontstaat (‘Schilderskwartier’).
Een belangrijk doel is de handhaving dan wel bevordering van een
goed woon- en leefmilieu in de breedst mogelijke zin. Daarnaast staat
de bescherming van het bijzondere architectonische karakter van de
buurt hoog in het vaandel. Een goed contact met de gemeente op
inhoudelijk gebied (omgevingsvergunningen) dan wel beleidsniveau
is hierbij van essentieel belang. Een mooi voorbeeld van een
buurtinitiatief in samenwerking met de gemeente op het gebied van
een betere groenvoorziening is het project ‘Van rommelig groen naar
Blekerplantsoen’.
Zie voor dit project en overige informatie op de website.
Op de foto van links naar rechts: José Heesink (lid), Jakob Wolters
(voorzitter), Jola Meijer (lid), Titia Hemminga (secretaris), Anna
Liemberg (penningmeester) en Annemiek Dijkstra (lid). Jacobien
Schlecht (lid) ontbreekt op de foto.
Het 1e Schilderskwartier
www.1eschilderskwartier.nl
Het bestuur bestaat uit Jakob Wolters (voorzitter),
Titia Hemminga (secretaris), Anna Liemberg
(penningmeester), José Heesink, Jacobien Schlecht,
Jola Meijer en Annemiek Dijkstra (leden).

Huurdersvereniging Kostverloren

I

n 2016 is de Vereniging 2e Schilderskwartier
opgericht om samen met de andere kwartieren
en de Wijkraad op te komen voor de belangen
van de Schildersbuurt. De vereniging telt zo’n
40 leden en bestuursleden zijn (vlnr): Anne-Lies
van der Baan, Nicolien Wieringa, Tom van der
Meulen (vz) en Cor Calkhoven.
Activiteiten van het 2e Schilderskwartier zijn erop
gericht de leefbaarheid van de buurt te
vergroten, en het bijzondere karakter van de
buurt te behouden. We zijn betrokken bij het
overleg met de gemeente, bundelen de krachten
met de andere kwartieren bijvoorbeeld bij
reacties op het Bestemmingsplan, Gluren
bij de Buren, en gezamenlijke aanpak van
geluidsoverlast.
Wilt u meer weten? Interesse om ook
(actief) lid te worden? Stuur een email aan
2eschilderskwartier@gmail.com
Tweede Schilderskwartier
www.2eschilderskwartier.nl
Anne-Lies van der Baan, Nicolien
Wieringa, Tom van der Meulen vz
en Cor Calkhoven.

W

ij willen ons als bestuur van de HVK
(Huurdersvereniging Kostverloren)
graag even voorstellen.

De HVK komt op voor de belangen van haar
leden o.a. aangaande bewonerszaken.U kunt
hierbij denken aan groot onderhoudskwesties,
leefbaarheid in de wijk, huurverhogingen,
wijkvernieuwing, geschillen onder huurders,
etc.Inmiddels kunnen ook eigenaren van
woningen in Kostverloren lid worden van de
HVK.
Voor vragen kan er per mail contact gezocht
worden met de leden van het bestuur.
De mailadressen kunt u vinden op de website
van de HVK: www.hvkostverloren.nl
De HVK houdt verder contact met haar
achterban middels een jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering(ALV).
Het bestuur vergadert minimaal één keer per
maand en heeft regelmatig overleg met de
wijkcoördinator van Wooncorporatie Nijestee,
waarmee lopende zaken worden besproken.
Tevens onderhoudt de HVK nauwe banden met
alle andere wijkorganisaties van Kostverloren,
Schildersbuurt en de gemeente Groningen.
Middels de zogenaamde combi vergaderingen
wordt regelmatig overleg gepleegd.Hieruit
vloeien de vele activiteiten die jaarlijks
georganiseerd worden voort. Zowel activiteiten
binnen het wijkcentrum “Het Kostverloren
Kwartier” als buitenactiviteiten. Deze worden
dan vaak georganiseerd door de Stichting van
Ostade en de HVK.

Huurdersvereniging Kostverloren
www.hvkostverloren.nl
Voorzitter: Jacob Bolhuis
Penningmeester: Eddy Buwalda
Secretaris: Erwin Dokter

Derde Schilderskwartier

W

ijkvereniging het 3e Schilderskwartier is een vereniging voor, maar vooral ook door bewoners. Het doel is om gezamenlijk
de leefbaarheid in de wijk te vergroten door het organiseren van allerlei activiteiten. Maar ook door zorg te dragen voor het
behoud van de karakteristieke architectuur in de wijk. Uw inbreng is hierin meer dan welkom!

Centraal hierin staat verbondenheid met elkaar, elkaar leren kennen. Of het nu gaat om studenten die er relatief kort wonen of
ouderen die al jaren in de wijk wonen en daar graag willen blijven wonen. Door elkaar te leren kennen, op wat voor manier dan
ook, wordt de leefbaarheid van de wijk vergroot en kan iedereen hier met nog meer plezier wonen. Het bestuur wil dit alles graag
faciliteren en stimuleren.
Wijkvereniging het 3e Schilderskwartier is opgericht in navolging van de 1e en 2e Schilderskwartieren. Zij hebben een vergelijkbare
dynamiek in de wijk en ook vergelijkbare doelstellingen. We proberen dan ook daar waar mogelijk van elkaar te leren en elkaar te
versterken. Daarnaast vindt er nauw contact plaats met de wijkraad van de gehele Schilderswijk.
Het 3e Schilderskwartier
www.3eschilderskwartier.nl
Voorzitter: Mathijs Groeneveld, Secretaris: Ermanda Feddema, Penningmeester: Menno Hemminga
Leden: Linda Steg, Berfu Ünal, Jan Veenstra
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Typische studentenwijk naast ‘gemiddelde’ woonwijk
EEn wijk, twee buurten
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

(I) DE BEVOLKING
Hoe verhouden de Schildersbuurt en Kostverloren zich tot elkaar en tot
de rest van de gemeente? In de komende nummers van de wijkkrant
gaan we op die vraag in aan de hand van statistische gegevens van het
bureau O&S van de gemeente Groningen en het CBS.

Spreiding bevolking o
2017,
Spreiding bevolking over leeftijdsgr
2017, in %
Spreiding bevolking over leeftijdsgroepen,
2017, in %
53

(Bron: Gemeente Groningen,
53bureau O&S; CBS)
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OVER
LEEFTIJDSGROEPEN
2017 IN %

%

WIJ Schilderswijk/Centrum is er voor alle bewoners van: A-Kwartier,
Binnenstad, Binnenstad-Oost, Ebbingekwartier, Hortusbuurt,
Kostverloren, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt en Schildersbuurt.

%

ideeën?

%

WIJ SCHILDERSWIJK/CENTRUM

Samen vormen ze de Schilderswijk. Maar in meerdere opzichten zijn Kostverloren en
de Schildersbuurt heel verschillend. Dat zie je niet alleen op straat, je vindt het ook
terug in de statistieken. Bijvoorbeeld van de leeftijdsopbouw.
De Schildersbuurt is een echte studentenbuurt. Van de 5850 inwoners zijn er 3600
tussen de 15 en 30 jaar. Dat is een aandeel van 61 procent. Tot deze groep behoren
1700 studenten.
Kostverloren heeft 2250 inwoners. Daarvan is 41 procent tussen de 15 en 30. In
de gehele gemeente geldt dat voor 35 procent van de 203.000. Er zijn in de stad
Groningen twee gebieden waar naar verhouding nog iets meer inwoners tussen de
15 en de 30 zijn. Dat zijn de binnenstad en de Zeeheldenbuurt. In die laatste wijk legt
de aanwezigheid van een studentenflat veel gewicht in de schaal.
Met zo’n uitschieter naar boven kan het bijna niet anders dan dat de andere
leeftijdsklassen in de Schildersbuurt onder het stadsgemiddelde zitten. Dat doen ze
ook. Vooral kinderen onder de 15 en ouderen boven de 75 zijn er relatief weinig in de
Schildersbuurt. In Kostverloren sluit de spreiding over de leeftijdsklassen weliswaar
dichter aan bij die van de stad als geheel. Maar ook daar zijn naar verhouding weinig
kinderen. In beide buurten treedt ontgroening en vergrijzing op. Het percentge
70
kinderen daalt, het percentage 60-plussers stijgt.
Studenten wisselen nogal eens van woning. Jaarlijks vertrekt bijna 1 op de 3 inwoners
van de Schildersbuurt naar een andere buurt of naar70
een andere gemeente. Hun
plaatsen worden ingenomen door evenzovele nieuwkomers. Je zou de Schildersbuurt
een soort ‘doorgangshuis’70
kunnen noemen. Elders in de stad zijn de mensen53
honkvaster: 1 op de 5 verhuist.

vrijwilligerswerk?

Oosterstraat 48-2
9711 NW Groningen
050 367 72 02
wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl
Facebook: WIJ Schilderswijk/Centrum
www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk-schilderswijk-centrum
Openingstijden:
ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur
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BOOM
“Woonachtig aan de uiterste westkant van de wijk
Kostverloren, bijgenaamd West End wat ook weer de
naam van een sportpark en tot voor kort een café is,
hebben we aan de voorkant van het bovenhuis een
vreugdevol uitzicht op park plus vijver en daarachter de
spoorlijn richting Delfzijl of Roodeschool benevens de
ringweg die we als Route”66 betitelen omdat het de weg
naar de wijde wereld en de vrijheid is of zou kunnen zijn.
Uitzicht vanachter glas weliswaar want aan de voorzijde
helaas geen balkon.
Gelukkig is dat wel het geval aan de achterkant en
bij de juiste temperatuur drinken we daar gezeten de
ochtendkoffie en later op de dag andere versnaperingen.
Met zicht op huizen, maar vooral op een majestueuze
reuzenspar achterin de tuin van de buurvrouw een
portiek verder die recentelijk het tijdelijke voor het
eeuwige verwisselde.
Daar ruim veertig jaar geleden door haar geplant als
kerstboompje.
Tot onze verbazing valt er een brief van de gemeente
Groningen in de bus met de mededeling dat er een
aanvraag voor een kapvergunning is ingediend door
woningcorporatie Nijestee voor het vellen van 1 boom en
dat er is besloten de vergunning te verlenen.
Jawel, het betreft onze fraaie spar die na de buurvrouw
ook het leven moet laten.
Niet langer kijken we straks tegen de rustgevende
donkergroene reus aan - tevens de favoriete hang out
plek voor vrolijk kwinkelerende vogelsoorten - doch
bepalen grauwe schuttingen, grijze schuurtjes en
betegelde achtertuintjes het blikveld.
Redenen? Ze staan genoemd in een A4’tje dat samen
met de vergunning ter inzage ligt bij het gemeentelijk
Loket Bouwen en Wonen.
De boom zou te groot zijn, te dicht op de gevel van het
huis staan, lichtinval belemmeren en zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg waardoor de boom ‘een bijdrage levert
aan de openbare ruimte zodat er sprake is van een
esthetische waarde’.
Precies om die reden waarderen wij en andere
omwonenden juist de boom.
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen (en zullen)
worden ingediend maar leiden niet automatisch tot uitstel
van de gevolgen van het besluit. Daarvoor moet dan
weer tegen betaling een verzoek om een voorlopige
voorziening bij de rechtbank Noord-Nederland worden
ingediend.
En zo kan het zijn dat op een vroege maandagochtend,
als niemand er op verdacht is, mannen met kettingzagen
euthanasie plegen op een gezonde boom. Want ‘de
kwaliteit van de boom is goed’ staat ook vermeld in het
A4’tje.
Er bestaan diverse zienswijzen dat bomen een ziel
hebben, prinses Irene van Lippe-Biesterveld praat met
bomen en in Tolkiens Lord of the Ring komen bomen Enten geheten - in opstand wanneer hun soortgenoten
bedreigd en gekapt worden.
Dat laatste zal op Kostverloren niet gebeuren, dus
moeten de mensen het doen.
Handen af van de natuur en van onze spar Nijestee!
ERPEKA
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Even bijpraten over de boomgaard
DOOR LIESBETH CAVÉ

H

et is nu 2 maart en de leidingen in mijn badkamer zijn bevroren.
En toch..een paar weken geleden waren er al dappere
sneeuwklokjes en al even dappere krokussen in de boomgaard.
Een paar kraaien liepen stoer te doen op het gras. Het gras is
kort. In november hebben we namelijk nog met de zeisploeg van
landschapsbeheer het gras gemaaid. Een paar buurtbewoners hebben
ook de zeis gehanteerd.
De gemeente heeft haar rozen al gesnoeid, maar wij wachten nog even tot
de vorst het land verlaten heeft. We snoeien pas op zaterdag 7 april en we
hopen dat u ons komt helpen. We hebben nieuw gereedschap en daar zijn
we bijzonder trots op. Snoeien is met ons ploegje wel een grote klus. Heel
erg leuk, dat wel. Elk jaar kom ik weer vrolijk en voldaan thuis. Als u ons wilt
helpen: graag. We bieden gezelligheid, koek en wat te drinken. Kinderen
zijn ook welkom. We hebben vrolijke handschoenen in kleine maten.
Verzamelen om 10 uur hoek Rembrandt van Rijnstraat en de Gerard ter
Borghstraat. Je hoeft niet te weten hoe het moet. Dat vertellen wij je wel.
Goed humeur meebrengen.

BOOMGAARDGROEP
Liesbeth Cavé
boomgrd@xs4all.nl
06/49416185

Op 2 juni organiseren we een cursus
maaien met de zeis. Ik heb nu al
zo vaak mensen gehad die het leuk
vonden dat we nu maar eens een
cursus organiseren. Landschapsbeheer
komt ons uitleggen hoe je moet maaien.
Het is erg ontspannend, een vorm van
zen. Kinderen kunnen die dag ook mee
doen. Er komt namelijk een paard en
die gaat het gras wegbrengen. Zet het
maar alvast in de agenda.
In de loop van het jaar zullen we
regelmatig in de boomgaard aan het
werk zijn. We willen graag dat u als
buurtbewoner betrokken bent. We zijn
er voor dieren en planten maar ook voor
u. Op het bord bij de boomgaard ziet u
wanneer we in de tuin zijn. U bent dan
van harte welkom en uw kinderen ook.
Hulp is welkom.

Tamara de Zeeuw
Beheerder Streekboer Groningen
T:0646557384
www.destreekboer.nl/groningen
https://www.facebook.com/DeStreekboerGroningen
De Streekboer is een organisatie die boer en burger weer verbind door middel van regionaal
voedsel. Klanten kunnen online hun boodschappen doen bij verschillende lokale Groningse
boeren en die één keer in de week ophalen bij een afhaalpunt in de buurt. Nu is het zo dat
wij in december een afhaalpunt hebben geopend bij de Welkoop Groningen en dat zou ideaal
kunnen zijn voor de bewoners van de Schilderswijk en Kostverloren.
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Ruimer baan voor fietser van/naar Zernike Campus
Nieuw profiel Herman Colleniusstraat

voor al uw wijknieuws

Artrose & FIT!

Nijestee biedt ruimte

aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met ongeveer
13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de
Heeft
u Artrose
(aan de
heup,
knie of
enkel) en
wilt
stad.
In vrijwel
alle wijken
biedt
Nijestee
woningen
aan,
opudie
manier
valt
er wat te kiezen.
onder
begeleiding
verantwoord gaan bewegen?

Dan is de groepsles ‘Artrose en Fit’ iets voor u!
Binnen een kleine groep krijgt u een speciaal
oefenprogramma en worden dagelijkse bewegingen
als het lopen geoefend.
Thema’s


Kennis & inzicht in artrose



Houding & beweging



Plezier in bewegen!



Oefeningen voor kracht, stabiliteit,
soepelheid & uithoudingsvermogen

Iedere donderdagmiddag
12:00-13:00 uur
Hoendiep 1, Groningen

Thea Kooiman & Marleen Tromp
Oefentherapeuten Cesar /
Mensendieck
Info@oefentherapie-kooiman.nl
www.oefentherapie-kooiman.nl
06-45834078

Damsterplein 1 . (050) 853 35 33 . nijestee.nl . facebook.com/nijestee

Inlijsten?

De afgelopen maanden heeft de Schildersbuurt er
een verkeersader bijgekregen. Voor fietsers deze
keer. De ‘slimme fietsroute’ van het Hoofdstation naar
de Zernike Campus volgt het tracé door de Herman
Colleniusstraat, die hiervoor opnieuw is ingericht.
Maar eerst is in december 2017 een fietsrotonde aangelegd aan
de noordzijde van de Herman Colleniusbrug. Op 20 december
was de officiële ingebruikname. “Een druilerige dag”, herinnert
Hein Pronk van de wijkraad zich. Wethouder Paul de Rook
gaf de aftrap met een speech en een rondje op een speciale
driewiel-bakfiets.
Een van de meest onoverzichtelijke kruispunten in Groningen
moet daardoor een stuk veiliger zijn geworden. In de nieuwe
situatie heeft de fietser privilege boven het autoverkeer en
is de fietsafslag van de brug naar het Jaagpad en de Jumbo
gelegaliseerd.
Of het echt veiliger is geworden? Ook in de nieuwe opzet vereist
de kruising opperste concentratie. Zo moet de automobilist die
komend over de brug de kruising wil oversteken eerst letten op
fietsers die voor hem langs schieten om over de ‘bypass’ het
Jaagpad op te gaan, vervolgens voorrang verlenen aan fietsers
op de rotonde, vijf meter verderop voorrang geven aan auto’s van
rechts én auto’s die vanaf de Prinsesseweg de Wilhelminakade
opdraaien, aan de overkant het fietsverkeer op de rotonde voor
laten gaan en tenslotte wachten voor voetgangers op de zebra.
En dat alles binnen veertig meter.
De uitgevoerde oplossing is een van de varianten die een paar
jaar geleden aan de wijkbewoners is voorgelegd. Die konden
toen ook een stem uitbrengen. Die meningen bleken zeer divers
te zijn.

Yoga in de Schildersbuurt

Een omlijsting kiezen is een persoonlijke
aangelegenheid. Met de honderden modellen
en ontelbaar mogelijke combinaties gaat dat bij
De Lijstenmakerij Groningen altijd lukken.
Kom gerust vrijblijvend langs en laat u
inspireren door de verrassende mogelijkheden.

Grote Leliestraat 47 Groningen
Tel. 050 3642088 / 06 407 835 41
info@delijstenmakerijgroningen.nl
www.delijstenmakerijgroningen.nl
Openingstijden:
wo., do., vr.: 10-18 u., za.: 10-17 u.

Aanmelden graag
per tel. of mail
(050) 57 77 122
info@carlahofstee.nl
www.carlahofstee.nl

Bel ons nu: Tel. 050 – 211 04 62 • Westersingel 4, Groningen
www.massinkvastgoed.nl • info@massinkvastgoed.nl

In een mum van tijd waren de bomen in de Herman
Colleniusstraat omver gehaald. (Foto: MvK)

Na de jaarwisseling is begonnen met de aanpak van de Herman
Colleniusstraat. De straat wordt ingericht als gebied met een
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Een smallere rijbaan
en drempels moeten ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk
minder hard gereden wordt.
Net als aan de Kraneweg worden de parkeerplaatsen verhoogd
(op trottoirniveau) aangelegd, met bomen ertussen. Het aantal
parkeerplaatsen vermindert met acht, vooral door voor het
MJD-gebouw tussen Kraneweg en H.W. Mesdagplein de
insteekhavens worden vervangen door plaatsen langs de straat.
Welke bomen, zullen velen zich afvragen. Want op 6 februari
bood de straat tussen het H.W. Mesdagplein en de brug
plotseling een kale aanblik. Stuk voor stuk zijn de bomen die
ochtend omgehakt. Dit voorjaar komen er nieuwe bomen voor
terug.

Donderdagavond
19.30-20.45
Maandagavond:
19.30-20.45
Kom gerust langs
voor een proefles

U zoekt een makelaar met hart voor uw woning; een makelaar die betrokken is, met
een dosis ervaring en doorzettingsvermogen. Kortom: u zoekt Massink Vastgoed.
GRATIS WAARDEBEPALING!
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DOOR MARTIN VAN KOLDAM

De plannen voor de herinrichting zijn opgesteld in overleg met
de buurtorganisaties. De planning is dat de werkzaamheden
begin april gereed zijn.

Geen pretje, de oversteek van de Aweg. (Foto: MvK)
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M
050 82 00 418

vogelzang@despar.info

SPAR Vogelzang
Jacob van Ruysdaelstraat 18 Groningen

De gymnastiekgroep voor ouderen in de Schilderswijk bestaat 50 jaar. In
1967 ging de groep van start in de Westerkerk aan de Kraneweg, waar nu
appartementencomplex de Cranedwinger staat. Het was de eerste groep voor
ouderengymnastiek in de stad Groningen.

M. Pronk

Toen de kerk in 1994 werd afgebroken, kon de groep onderdak vinden in het
Rode Kruis gebouw aan de Kraneweg. Ondertussen waren er in de stad nog
enkele groepen ‘meer bewegen voor ouderen’ ontstaan en kreeg deze eerste
groep de naam ‘MBvO 55+ Kraneweg’. Nadat het Rode Kruis uit het gebouw
aan de Kraneweg ging, heeft de groep qua ruimte wat omzwervingen gemaakt
o.a. in lokalen van het Noorderpoort en de Pettefletschool. Aaf Loonstra is
dan de “gym juf”.

Viskraam Groningen
Kraneweg hoek Westersingel

06-20 24 66 78

Sinds zes jaar oefenen we in het Kostverlorenkwartier. Daar komen elke
vrijdagochtend twintig 55-plussers (de oudste is nu 90 jaar) van 9.30 tot
10.30 uur bij elkaar. Onze huidige docente is Marieke Buitenweg. Marieke
biedt de groep een zeer gevarieerd programma aan met daarnaast een
goede muziekkeuze.

HIER HAD UW ADVERTENTIE OOK KUNNEN STAAN!

NU OOK IN KLEUR!

Accountants &
Belastingadviseurs
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Naast de lichamelijke oefeningen besteden we aandacht aan de sociale samenhang: bij
verjaardagen, ziekte of andere speciale gebeurtenissen stuurt één van de leden een kaartje. Maandelijks
drinken we met elkaar een kop koffie en praten we elkaar bij. De andere mededelingen gaan via de mail; internet heeft
een aantal jaren geleden ook voor deze groep zijn entree gedaan.

VANAF SLECHTS € 30,- PER KEER

Kraneweg 87
9718 JL Groningen
T (050) 313 05 47
E info@acc-klip.nl

eer Bewegen voor Ouderen (MBvO) 55+
Kraneweg

Van belang is, dat we nog steeds een ruimte in onze wijk hebben, waar we onze activiteit kunnen beoefenen. In onze samenleving
vinden we het belangrijk om aan sociale participatie te doen en onze conditie te onderhouden. Wat ons zorgen baart, is het
onderhoud van de ruimte in het Kostverlorenkwartier: dat verdient meer aandacht. Voorheen was er voor iemand een baan ter
ondersteuning van de activiteiten (schoonmaken, tafels en stoelen klaarzetten, koffie schenken) Deze functie is wegbezuinigd
en nu moeten wij de tafels eerst op elkaar zetten om ruimte te maken, de vloer vegen, voordat we starten. Vanaf 2017 wordt er
per les zaalhuur berekend, de lessen betaalden we natuurlijk al. Er zijn meer sportscholen gekomen, dus meer commercie: de
maatschappij is in liberale beweging.

Mail voor de mogelijkheden naar
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl

meer informatie: www.acc-klip.nl

Ieder jaar proberen we een datum te vinden, dat we met elkaar lunchen. Dit jaar hebben we ons 50-jarig bestaan gevierd in
het buurtrestaurant ‘Het Koetshuys’. Speciaal voor ons had de kok een lopend buffet op lunchtijd verzorgd, zodat we het hele
etablissement tot onze beschikking hadden. Zo konden we ook een paar gasten, oud deelnemers, uitnodigen. Herinneringen
werden opgehaald en ondertussen deden we ons te goed aan de heerlijke spijzen en drankjes. Het was een waardig jubileum.

Alida

Meer Bewegen voor Ouderen
www.bewegenmetmarieke.nl

hairfacts

Willy Pama
opbouwwerker van onze wijk

Kapsalon Alida Hairfacts
Gedempte Zuiderdiep 125
9711 HE Groningen

Willy Pama is sinds 1 juni 2016 opbouwwerker bij WIJ Schilderswijk / Centrum, voor de Oranjewijk (Oranjebuurt
		
en Noorderplantsoenbuurt) en de Schilderswijk (Kostverloren en Schildersbuurt).

050- 85 12 345 | www.alidahairfacts.nl

WIJ is in principe voor alle inwoners, met al hun vragen. En ook met hun ideeën
voor hun buurt of straat. Bij dit laatste kan ik behulpzaam zijn.
Ik heb contacten met buurtorganisaties, woningcorporaties, politie, scholen,
kinderopvang, bewoners, etc.

Het Psychologen Team Groningen is een groepspraktijk van zelfstandig
gevestigde psychologen, die ervaring hebben op het gebied van:

In de Schilderswijk ben ik vooral betrokken bij de Wijkraad en het combioverleg van de Stichting van Ostade (Kostverloren Kwartier) en HVK
en neem ik deel aan de leefbaarheidsoverleg. Een van mijn eerste
activiteiten was contact leggen met bewoners die bezocht waren vanuit
het project Broez’n in de buurt. Het leverde mooie gesprekken op. En
ik leerde de wijk kennen door de wandelommetjes met buurtbewoners.
En ik zag dat er veel actieve hardwerkende vrijwilligers zijn die zich
in allerlei raden, besturen, kwartieren, commissies en activiteitenclubs
hebben verenigd en zich inzetten voor hun buurt en straat. En dat is
goed. Mijn inzet zal zich vooral richten daar waar bewoners niet in staat
zijn zelfstandig iets op te zetten. Soms is de weg wijzen voldoende, soms
loop ik wat langer mee. Een mooi gezamenlijk resultaat is de komst van de
buurtconciërge.

• Eerstelijnspsychologie
• Personal coaching
• Testpsychologie
info@ptg.nl | www.ptg.nl | 050-3180027
H.W. Mesdagstraat 64A

PTG

Psychologen Team Groningen
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Restaurant De Omhelzing: Oude liefde in een nieuw jasje

samen spelen
samen leren
en van alles uitproberen

Op donderdag 1 maart opent het vernieuwde restaurant De Omhelzing haar deuren met een oude bekende aan het
roer: Charles Goudsmit. Hij voegt een nieuw concept toe aan het traditionele Indonesische restaurant.
Charles Goudsmit: ‘Ik heb De Omhelzing meer dan 20 jaar geleden opgezet. Mijn broer George runt nu de zaak, maar hij zal
zich iets meer op de achtergrond begeven. Deze nieuwe uitdaging, samen met mijn zus en met mijn zoon, maakt voor mij de
cirkel rond.’

van 2 tot 12 jaar:
Peuterschool
Kinderopvang
Schildersbuurt
Buitenschoolse opvang

Nieuw concept: biologisch eten
‘Het traditionele Indonesische eten blijft, maar ik start met een nieuw concept. Meer gericht op de doelgroep die duurzaam
gezond en biologisch eten belangrijk vindt. Dat past ook beter bij de tijdsgeest van nu. Het oorspronkelijke Indonesische eten
is helaas steeds meer aan het wegebben. Wij willen het uitbouwen en aanpassen aan deze tijd, maar het blijft in de basis het
eten van onze oma’s en moeders.’

‘Ik wil de omslag maken naar biologisch eten met het ECO-keurmerk en met biologisch vlees.’

Nu ook

De wijken betrekken
‘De Omhelzing is gelegen in de wijk Kostverloren. Ik wil graag de wijken Kostverloren, de Schildersbuurt en de Oranjewijk
betrekken in mijn activiteiten. Zo start ik met een gezonde en dagverse maaltijdbezorgdienst aan huis, speciaal in deze drie
wijken. We bezorgen vijf dagen per week (maandag tot en met vrijdag) verse biologische maaltijden uit onze eigen keuken.
Mensen kunnen tot 18.00 uur de dag van tevoren bestellen. Dit initiatief is vooral bedoeld voor mensen die geen tijd of
mogelijkheid hebben om te koken, maar wel gezond willen eten. Denk aan een vaste sportdag of vergaderdag of bij ziekte of
beperkingen. Op deze manier bieden we een gezond alternatief voor fastfood.’

g voor 3
dagopvan

info:
www.de-bso.nl

www.huis-de-b.nl

Pittig Gekruid
‘Een ander onderdeel van mijn concept is dat ik een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving. Daarom organiseren
we elke zondag ‘Pittig Gekruid’. Anders dan de naam doet vermoeden, slaat dit niet op het eten, maar op meer pit in de
programmering. We willen mensen een podium bieden voor muziek en gedichten, maar ook ruimte geven voor discussie over
zaken die de samenleving raken.

Wijkpuzzel 2018-1

Wij vragen de naam zoals die in de
straatnaam voorkomt. De ene keer is dat
met voornaam, de andere keer zonder
of met alleen de voorletters. Spaties
en punten tellen niet mee. Zijn er meer
kandidaten, let dan op het aantal vakjes.
Een voorbeeld. Zou de omschrijving
luiden Kollum, dan past daarbij de
oplossing hermancollenius. Kollum is de
geboorteplaats van deze schilder.
Bij juiste invulling verschijnt in de
gearceerde kolom een woord dat een
relatie heeft met de Schilderswijk.
Veel plezier! MvK
PS Mocht u er niet uitkomen, dan mag
u ‘spieken’ op schilderswijkgroningen.nl
Daar plaatsen we binnenkort de oplossing
van deze puzzel.

Wij kpuzzel 2018-1

2. Vismarkt 39

7. Arles

Onder het diagram staan namen van plaatMunster lui3. Amsterdam Een voorbeeld. Zou de8.omschrijving
sen of locaties, die in het leven of werk
den Kollum, dan past daarbij
de oplossing
9. Delft
4.
Grote
Markt
van schilders die in onze wijk vernoemd
hermancollenius. Kollum is de geboorte10. Antwerpen
5. Wijk bij Duurstede
zijn, een rol hebben gespeeld.
plaats van deze schilder.

Speel onbezorgd en vrij
en groei op
tot je mooiste jij
Kinderdagverblijf Little World

Een veilige basis
Veel plezier
Een warme sfeer
Spelenderwijs leren
Taco Mesdagplein 5
9718 KE Groningen
050 402 89 81
www.kdv-littleworld.nl

Adriaan van Ostadestraat 38 • 9718 RZ Groningen • 050-3130388

‘Ook zullen er geregeld benefietconcerten plaatsvinden. Op deze manier hoop ik een sociaal restaurant te creëren, waar mijn
twee sterke punten samenkomen: koken en verbinden!’

Lange tijd heeft de wijkkrant het zonder
puzzel moeten doen. Dat moet anders.
Een puzzel is het instrument bij uitstek
om de lezer aan je te binden. We streven
ernaar om in elk nummer een puzzel te
plaatsen waarin de wijk een rol speelt.
Boven het diagram staan namen van
plaatsen of locaties, die in het leven
of werk van schilders die in onze wijk
vernoemd zijn, een rol hebben gespeeld.

Kindermiddag op woensdag
elke week een leuke activiteit
13.30 – 15.00 uur, 3 euro
voor alle kinderen

Verhuur voor buurt- en
Voor
meer
maatschappelijke
activiteiten

‘Een andere nieuwe activiteit is het Buurtdiner op de woensdagen. We serveren dan een 2 gangen diner voor 15,00 euro.
Op deze avond hebben we een aanschuiftafel; buurtgenoten en andere restaurantgasten eten dan samen. Een maaltijd
verbindt mensen en is ook nog eens gezellig. Een aanrader! Dinsdag is het Vegadag. We koken dan alleen vegetarisch en
veganistisch.

Lange tijd heeft de wijkkrant het zonder
Wij vragen de naam zoals die in de straatpuzzel moeten doen. Dat moet anders. Een
naam voorkomt. De ene keer is dat met
puzzel is het instrument bij uitstek om de
voornaam, de andere keer zonder of met
lezer aan je te binden. We streven
ernaar
alleen de voorletters. Spaties en punten
OMSCHRIJVINGEN
om in elk nummer een puzzel te plaatsen
tellen niet mee. Zijn er meer kandidaten,
6. Leiden
waarin de wijk een rol speelt.
let dan op het aantal vakjes.
1. Scheveningen

jarigen!

SPECIALISATIES

Bij juiste invulling verschijnt in de gearceerde
kolom een woord dat een relatie heeft met de
Schilderswijk.

SPECIALISATIES
• Fysiotherapie

Fysiotherapie90
Hoendiep 1
De Omhelzing

de geur van kleurrijk eten
weerspiegelt mijn gedachten
van thuiskomen

• Fysiotherapie
Manuele therapie
Dit buurtpand Op Mars aan de
 Manuele therapie
Fitness
Sh’Bam
H.W. Mesdagstraat 72 is te huur en
• Sport fysiotherapie
 Sport fysiotherapie
Veel plezier!
Personal Training
Hardlooptraining
geschikt
voor kleine gezelschappen.
Psychosomatische
fysiotherapie
• Psychosomatische
Voedingsadvies
Fit 55+
fysiotherapie
MvK
Het beschikt over een keukentje en een
Bodypump
Body
• Shape
Revalidatie
(hart/long/operatie)
Revalidatie
(hart/long/operatie)
PS Mocht u er niet uitkomen,
danBalance
mag u ‘spie- Aerobic/Dance
Body
Hilo tijdens/
 Bekkenpijn
open vergaderruimte.
• Combat
Bekkenpijn tijdens/na zwangerschap
ken’ op schilderswijkgroningen.nl
Daar plaatsenBody
Body Step
na zwangerschap
Op
Mars
wordt
beheerd door de wijkraad
we binnenkort de oplossingRPM
van /deze
puzzel. Step•
Spinning
Incontinentieklachten
 Incontinentieklachten
Schilderswijk en is ideaal voor een
Attack
Kombi
• Thuiszorgtherapie
Thuiszorgtherapie
Grit
BBB
vergadering of een cursus.
 Dry Needling

Dry Needling

•

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

1

Eendrachtskade NZ 3 l 9718 BA Groningen l 050-3185639

De Omhelzing,
Biologisch Indonesisch eten

FITHEIDSCENTRUMHOENDIEP
HOENDIEP
FITHEIDSCENTRUM
Openingstijden:
U
kunt
ook
bij
ons
sporten
onder
U kunt ook bij ons sporten
onder professionele begeleiding.
Dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur
professionele begeleiding.
Zondag vanaf 14.00 uur.

2

•

3


•

•
• Fysiotherapie
•
• Sportblessures

•
• Rug- en nekklachten

4
5
6
7

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

8

55+ Training

55+
Training
Indoor
bootcamp!
Indoor bootcamp!
Fitheidstraining
Fitheidstraining
Totaal
groepstraining
Totaal
FITFIT
groepstraining
• 2x per
week inloopspreekuur
Personal
training
Personal training
• Geen wachtlijsten,
snel een afspraak

• Ook ’s avonds geopend

I www.fysiotherapie90.nl

FYSIOTHERAPIE90
050 – 571171 57
T 050 – 711 90 51 /HOENDIEP

9

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

www.fysiotherapie90.nl
E info@fysiotherapienegentig.nl
050 – 711 90 51 / 050 – 571 71 57
info@fysiotherapienegentig.nl

10

20

> Buurtdiner elke woensdag 2 gangen menu € 15,00
> Maaltijd bezorgen in uw wijk
> Dinsdag ‘Vegadag’:
We koken alleen vegetarisch en veganistisch
> Zondag activiteiten vanaf 14.00 uur;
eten en culturele beleving
> En natuurlijk Indonesisch eten à la carte
Voor meer info:
www.de-omhelzing.nl (vanaf 1 maart)
Of via e-mail: post@de-omhelzing.nl
Telefoon (050) 318 15 33

Contact persoon Hein Pronk tel 050-3120962
Jacob van Ruysdaelstraat 2
of even een
mailtje naar het
Groningen
secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

26

GLUREN BIJ DE BUREN
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PROGRAMMA GLUREN BIJ DE BUREN 2018
Adres

Wie

Wat is er te zien of horen?

Tijdstip

A

Melkweg 1

Het Kasteel

Ontdek spannende plekken en bijzondere verhalen
tijdens een rondleiding.

13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

B

Wassenberghstraat 7

Harry Kasemir

De Nono’s becommentariëren het nieuws in o.a. het
Dagblad. Nu bij de maker thuis, met zijn
“commentaar”.

13.00 - 17.00u

C

Jan Lutmastraat 25-A

Inki de Jong, Jaap
Stegeman en Harry
Niehof

Rarekiek en Muziek: rhythm and blues afgewisseld
met het voorlezen van scenes die spelen in onze
wijk.

13.30 - 14.00u
14.30 - 15.00u
15.30 - 16.00u

D

Kraneweg 53

Boukje en Johan Beije

Studio Joop toont Keramiek en Botanische prenten.

13.00 - 17.00u

E

H.W. Mesdagstraat 44-A

Peter Bergema en Jan
Slump

Bewonder het uitzicht over onze wijk vanaf het
groene dakterras.

14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

F

HW Mesdagstraat 72
(Op Mars)

Stolpersteine

Beluister het verhaal achter de Stolpersteine, met
rondwandeling.

15.00 - 15.45u
16.00 - 16.45u

G

Friesestraatweg 41

Wouter Hinrichs

Een pufje tegen de griep. Hoor wat er komt kijken bij
een nieuw medicijn.

14.00 - 14.30u
15.00 - 15.30u

H

Rembr. van Rijnstraat 9d

Marieke Wiersma

Bekijk hoe de bewoners hun huis optimaal energiezuinig hebben gemaakt.

13.00 - 17.00u

I

Paulus Potterstraat 2

Columnakerk

Beluister orgel en kooroptreden, ruil uw boeken en
nuttig een High Tea (15.00 uur).

13.00 - 16.30u

J

J. v. Ruysdaelstraat
13-23

Waskelder, Harma
Rutgers

Waskelder onder jaren ’50 flat met uitleg van de
laatste wasinstructrice van Nederland.

13.00 - 17.00u

K

Rembr. van Rijnstraat
160a

Rembrandt Caemer

Bekijk oude filmpjes, foto's en dia’s over onze wijk.

13.00 - 17.00u

L

A. van Ostadestraat 207

Street Art, George
Schriemer

Beluister het verhaal van de kunstenaar die zich liet
inspireren door Adriaan van Ostade.

13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

M

Friesestraatweg 396

Muziekstudio Meiborg

Beluister optredens en bekijk een bijzonder pand.

13.00 - 17.00u

N

Friesestraatweg 123

Trio Koffie, Thee & Fris

Dein mee op akoestische lichte muziek, golden
oldies, jazz, franse chansons.

14.00 - 14.30u
15.00 - 15.30u
16.00 - 16.30u

O

Friesestraatweg 24

Draaiorgelvriend Erik
Mertens

Beluister oude draaiorgeltjes en hoor het verhaal van
een kenner.

13.00 - 17.00u

G

Friesestraatweg 41

Café het Palet

Gezellige afsluiting voor alle deelnemers en alle
wijkbewoners.

17.00 uur

Yvon van der Laan

Bijzondere activiteit ‘Eten bij de Buren’: 3 gangen in
3 verschillende huizen. Prijs: € 24,50.
Zie www.schilderswijkgroningen.nl en Wijkkrant. Info
en reserveren: yvon@hetculinairehuis.nl

ZATERDAG
7 april
vanaf 18.30u

Diverse locaties

= goed toegankelijk
voor rolstoel

= NIET toegankelijk
voor rolstoel

Rest = met enige moeite/hulp toegankelijk voor rolstoel (drempels of opstap)

ACTIE ZONNESCHIJN
SCHILDERSWIJK

Pegasus Siena dames

Pegasus Siena e-bike nu
van € 2299,- voor € 2099,Met Bosch middenmotor en 300
watt accu, 7 versnellingen en
shimano rollerbrakes.

Pegasus Siena heren

Verkrijgbaar in diverse framematen.
Met Bosch performance motor 2016.
Kleur: grijs/mat.

Jouw eigen
elektrische fiets voor
€54,99 per maand
Voordelen Gazelle Privé Plan:
✔ De meest verkochte elektrische fiets
van Nederland (Orange C7+ HF)
✔ ANWB Fietsverzekering + Pechhulp
✔ Verlengde Garantie
✔ Betrouwbare financiering
(afbetaling in 48 termijnen)
✔ Direct eigenaar van de e-bike
✔ Pakketkorting € 249,-

Stuurwold Tweewielers voor al uw fietsplezier!
• Specialist in e-bikes
• Reparaties van alle
merken fietsen
• Leenfiets bij reparatie
• Huurfietsen

Stuurwold
Tweewielers

Openingstijden:
Ma t/m vr: 08:00 – 18:00
Za: 09:00 – 16:00

t: 050-312 98 72
e: info@stuurwold.com
w: www.stuurwold.com

Friesestraatweg 7
9718 NA GRONINGEN

