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Schilderswijk

ZATERDAG 26 OKTOBER:
OOGSTFEEST IN DE BOOMGAARD
WOENSDAG 13 NOVEMBER:
BEWONERSAVOND
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VOOR KOSTVERLOREN EN DE SCHILDERSBUURT IN GRONINGEN
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COLOFON
De Wijkkrant Schilderswijk is een
uitgave van de Wijkraad Schilderswijk en verschijnt drie à vier keer per
jaar huis-aan-huis in Kostverloren en
de Schildersbuurt in een oplage van
4200 exemplaren.
De wijkkrant is digitaal te vinden of
verschijnt binnenkort op
www.schilderswijkgroningen.nl.
Redactie
Martin van Koldam
Grietje Scholtens
Emailadres redactie:
wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl
Vormgeving
JETZT!
Jet Hardick
Otto Eerelmanstraat 14
9718 JZ Groningen
tel.: 06 48 14 33 90
aan@jetzt.nu
www.jetzt.nu
Druk
Drukkerij de Volharding,
tel.: 050-312 72 23
volharding@wxs.nl
Inzenden kopij
U kunt berichten en foto’s zenden naar
het e-mailadres van de redactie (wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl.
Voor foto’s geldt als richtlijn een
bestandsgrootte van minimaal 1Mb.
Vermeld, indien bekend, de naam van
de fotograaf.
Gebruik voor aankondigingen van
activiteiten en dergelijke niet meer dan
150 woorden en vermeld hierbij een
contactadres.
Bij de samenstelling van de krant kan
zich de noodzaak voordoen om bijdragen in te korten.

Uitnodiging voor wijkbewoners
Woensdag 13 november:

afscheid Grietje Scholtens
Het nieuws was in de wijk al doorgesijpeld: Grietje Scholtens treedt in
november af als voorzitter van de Wijkraad. Officieel zal ze het voorzitterschap
neerleggen tijdens de Bewonersavond op woensdag 13 november. Deze
Bewonersavond wordt gehouden in het Kostverlorenkwartier aan de Adriaan
van Ostadestraat. Aanvang: 19.30 uur.
Na het officiële gedeelte zal er voor iedereen die dat wil gelegenheid zijn
om Grietje de hand te drukken. Grietje heeft een lange staat van dienst als
wijkbestuurder. Volgens Hein Pronk wel 27 jaar, eerst in Kostverloren, sinds
2008 ook in de Schildersbuurt. In die periode heeft ze veel contacten gelegd,
zowel in de wijk als daarbuiten. We hopen daarom dat het gezellig druk wordt
onder het genot van een hapje en een sapje, een woordje en een akkoordje.
En daarmee doelen we dan op de muzikale inbreng van buurtman Theo van
der Laan en zijn ‘bandgenoten’.
Ook zal er dan gelegenheid zijn om kennis te maken met haar opvolger:
Harmen Gelling.
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Jaarvergadering Wijkraad
Voorafgaand aan het afscheidsfeestje van Grietje legt de Wijkraad
in de jaarvergadering verantwoording af van haar activiteiten in
het afgelopen jaar. De stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage
in het Kostverlorenkwartier. Bovendien zijn ze geruime tijd voor de
vergaderdatum te vinden op www.schilderswijkgroningen.nl.
Tijdens de vergadering zal Grietje Scholtens het voorzitterschap
overdragen aan Harmen Gelling. Voorts zal Channa Ensink
deze avond toetreden tot het bestuur. Graag begroeten wij u op
woensdag 13 november. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het bestuur van de Wijkraad Schilderswijk

Terugblik

Grietje Scholtens blikt terug op een kwart eeuw
wijkbestuur
pagina 4

Wijkschouw

Een impressie van de wijkschouw die op 11 september is
gehouden in de Schildersbuurt					
pagina 6

Kinderboeken

Paulien Andriessen uit de Rubensstraat schrijft
kinderboeken. “Het zit in de familie.” 				
pagina 7

Jan Lutma

Bewoners van de Jan Lutmastraat zijn boos op de gemeente
over de herinrichting van hun straat				
pagina 11

Oogstfeest ‘De Boomgaard’

Komt allen! Er is weer veel geoogst. Zaterdag 26
oktober van 14 – 17.30 uur in de wijktuin tussen
Rembrandt van Rijnstraat en Friesestraatweg.
Meer op pagina 25

Gedenksteen

De Stichting Stolpersteine houdt een

informatieavond over haar plan om in de wijk
een gedenksteen te plaatsen voor de acht

wijkgenoten die in september 1941 omkwamen
bij een bominslag. Plaats: Op Mars; aanvang:
20.00 uur.

Lees het artikel op pagina 17

Het bestuur van de Wijkraad Schilderswijk

In dit nummer

Zaterdag 26 oktober

Donderdag 31 oktober

U bent als wijkbewoner van harte welkom!
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Dank
Grietje!

Agenda

Woensdag 13 november
Bewonersavond
Het Kostverlorenkwartier bevindt zich aan de achterzijde (de kant van het spoor)
van basisschool De Petteflet en is bereikbaar via het schoolplein.

De jaarlijkse bewonersavond van de
Wijkraad staat dit jaar in het teken

van de voorzitterswisseling. Plaats:

Kostverlorenkwartier; aanvang: 19.30 uur.
Zaal open om 19 uur.

Meer op de pagina hiernaast.

Belangrij ke nummers

Volgende nummer

Als elke seconde telt
Algemeen alarmnummer			112
In niet-levensbedreigende situaties
Politie 				
0900 – 8844
Doktersdienst 			
0900 – 9229
Meldpunt overlast			
(050) 587 58 85
Storingsnummers
Drinkwater 				
Gas en stroom			
Kabel (TV en radio)			

(050) 368 86 88
0800 – 9009
0900 – 0740

Diversen
Dierenambulance			0900-1822
Gemeente Groningen		
(050) 367 10 00
Ombudsvrouw 			
(050) 318 65 68
WIJ-team 				
(050) 367 72 02
Nijestee, onderhoud			
(050) 853 35 33
OBS Petteflet				
(050) 321 04
50
BSO Schildersbuurt			
(050) 313 03 88

Het volgende nummer van de wijkkrant
verschijnt in februari 2020.

De sluitingsdatum voor kopij is 1
17 januari 2020.
WIJKKRANT@SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL

REDACTIE ZOEKT HULP
Heb je interesse of wil je meer
informatie? Dan kun je het beste
een mail sturen naar wijkkrant@
schilderswijkgroningen.nl of
bellen met Martin van Koldam,
06-26425966
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GRIETJE SCHOLTENS DRAAGT LEIDING WIJKRAAD OVER

‘HET IS TIJD VOOR WAT ANDERS’
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

De beslissing zal haar niet makkelijk zijn gevallen, maar
Grietje Scholtens stopt eind dit jaar als voorzitter van
de Wijkraad Schilderswijk. Pakweg twintig jaar heeft zij
er dan opzitten als voorzitter van de Wijkraad Schilderswijk en de voorloper daarvan. In die periode is er veel
veranderd, en toch ook weer niet.
“Het is net als met de getijden en de seizoenen”, zegt Grietje. “Soms ervaar je dat je op een punt bent uitgekomen waar
je al eerder was. Toen ik in de jaren negentig het wijkbestuur
van Kostverloren binnentrad, lag het accent op het buurtniveau: Kostverloren en de Schildersbuurt dopten hun eigen
boontjes. Ruim vijftien jaar later staken ze de koppen juist
bij elkaar. Noodgedwongen weliswaar, want een gebrek
aan bestuursleden was de reden, maar toch: er kwam een
vorm van samenwerking. De wijkorganisaties kregen een
gezamenlijk bestuur. Dat bestuur kennen we sinds 2008 als
de Wijkraad Schilderswijk. De laatste jaren zien we dat de
buurten zich weer apart beginnen te roeren. In Kostverloren laat de Huurdersvereniging van zich horen en aan de
oostzijde van de Friesestraatweg organiseerden de bewoners zich in drie Schilderskwartieren. Met als gevolg dat de
Wijkraad minder in beeld is.”

Vertrouwen

Grietje Scholtens kan er mee leven. “Voorop moet staan dat
de belangenbehartiging van de wijkbewoners goed geregeld
is. En daar heb ik het volste vertrouwen in. De HvK en de
Schilderskwartieren zijn verenigingen, organisaties dus die
leden hebben. Ze staan daardoor dicht bij de bewoners, ze
weten waar kennis zit en kunnen die organiseren. Daardoor zijn successen geboekt: de verhuurdersvergunning
waarmee huisjesmelkers kunnen worden aangepakt, het
Bleekerplantsoen, het plan Kostwinning om maar een paar
voorbeelden te noemen.”
De Wijkraad komt wellicht wat afstandelijker over, vermoedt
Grietje. “Wij zijn sinds 2013 een stichting. De gemeente
stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar, waarmee we eigen
activiteiten betalen en initiatieven van anderen financieel
ondersteunen. Ook de Wijkraad komt op voor de belangen
van de wijk, maar onze rol is toch meer faciliterend.” Om het
geheugen op te frissen noemt Grietje een aantal zaken waar
de Wijkraad nauw bij betrokken is: de buurtman, de milieudag en de wijkkrant. ‘Gluren bij de buren’ en ‘Student en
buren’ zijn evenementen die de Wijkraad subsidieert.

'Ik wil eens met andere ogen
om mij heen kijken.'

Foto: Idsard Hendriks

Kostverloren

De afgelopen decennia was Grietje Scholtens zozeer het
gezicht van de Wijkraad, dat veel wijkbewoners niet zullen
weten of ze nu van Kostverloren is of van de oude Schildersbuurt. Het is het eerste. Maar haar wieg stond in Ter
Apel, in 1953.
In haar CV staan zorg en maatschappelijk werk centraal. Ze
volgde diverse opleidingen op dit terrein. Begin jaren
zeventig werkte ze in de psychiatrie in Den Dolder, daarna

in Groningen bij verschillende ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, bij Humanitas (opvang vluchtelingen) en de MJD
(maatschappelijk werker). Tussendoor verbleef ze nog in
een kibboets in Israël en was ze au-pair in Frankrijk.
In 1986 verhuisde Grietje met haar man en twee, inmiddels
volwassen kinderen naar Kostverloren. Daar begon ook
haar carrière in het wijkbestuur. “Rond 1990 werd ik door
Frits Barelds, de voorzitter van wat destijds de Huurdersvereniging Gruno heette, benaderd of ik actief wilde zijn
als bestuurslid.” Het was een periode waarin veel aandacht
uitging naar plannen voor wijkvernieuwing. Een paar jaar
later werd Grietje bestuurslid en al gauw voorzitter van de
Wijkgroep Kostverloren, een belangengroep van bewoners.
“Een van onze wapenfeiten was dat we de bouw van flats
op het groen in de Rembrandt van Rijnstraat en de Gerard
Doustraat hebben weten tegen te houden.” Nog een memorabel feit was de totstandkoming van een sociaal plan voor
Kostverloren in 2003.
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Geen opvolgers

Ondanks deze successen lukte het steeds moeilijker om
opvolgers te vinden voor vertrekkende bestuursleden. In
2008 werd daarom contact gezocht met de ‘buren’ aan de
overzijde van de Friesestraatweg om te onderzoeken of een
fusie van de wijkorganisaties mogelijk was. Er kwam uiteindelijk een andere constructie uit de bus. De twee stichtingen
bleven bestaan, maar kregen een-en-hetzelfde bestuur met
Grietje Scholtens als voorzitter.
Aan dat laatste komt nu dus een einde. Grietje vindt het tijd
geworden om een stapje terug te doen. Zelf zegt ze daarover: “In deze fase ervaar ik het leven als een herhaling van
stappen. Ik heb behoefte aan iets nieuws. Ik wil eens met
andere ogen kijken naar de wereld om me heen. Dat kun je
alleen zelf bewerkstelligen door een patroon te doorbreken.”
Wat het haar makkelijker maakt om de stap nu te zetten is
dat er een opvolger klaar staat. Harmen Gelling, die al deel
uitmaakt van de Wijkraad, neemt haar functie over. “Ik heb
het volste vertrouwen in Harmen, hij is goed op de hoogte
van wat er speelt in de wijk en weet welke belangen aandacht behoeven.”

Niet stilzitten

Gaat Grietje stil zitten? Wie haar kent, kan zich dat niet
voorstellen. “Ik houd van uitdagingen”, zegt ze. “Gedichten
en korte verhalen schrijven bijvoorbeeld. Dat lijkt me wel iets
dat bij mij past. En natuurlijk heb ik mijn wandelclub, waarmee we de wereld buiten de Schilderswijk verkennen.”
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GRIETJE SCHOLTENS DRAAGT
LEIDING WIJKRAAD OVER AAN
HARMEN GELLING

WIJKGENOTE PAULIEN ANDRIESSEN HEEFT PASSIE VOOR KINDERBOEKEN

“HET SCHRIJVEN ZIT IN DE FAMILIE”
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

VLIEGENDE START

Wijkbewoonster Paulien Andriessen
lijkt iets te hebben met het landgoed
Nienoord bij Leek. Dit jaar verschenen
van haar hand vijf kinderverhalen die
ze schreef voor Museum Nienoord.
Ook werkte ze mee aan het jubileumboek van het Nationaal Rijtuigenmuseum, dat zestig jaar geleden werd opgericht en nu deel uitmaakt van Museum
Nienoord.

DOOR MARTIN VAN KOLDAM

Harmen Gelling (jaargang 1969)
maakt al geruime tijd deel uit van
de Wijkraad. Daarin onderhoudt
hij onder meer de contacten met
het Leger des Heils. Deze organisatie opende in 2009 in de
H.W. Mesdagstraat een onderkomen voor ex-gedetineerden
die werden voorbereid op hun
terugkeer in de maatschappij.
Het project zorgde in de eerste
jaren na de start voor overlast in
de buurt en bezorgdheid bij omwonenden. In overleg met de
wijk zijn diverse maatregelen genomen, die tot verbetering
hebben geleid. Harmen Gelling heeft bestuursfuncties bij een
Vereniging van Eigenaren en in de atletiekwereld.

GROTE SCHOONMAAK
KOSTVERLOREN

zaterdag 2 november, bij de winkelstrip, van 9.00-13.00 uur

SCHILDERSBUURT

zaterdag 30 november, Jozef Israëlsplein, van 9.00-13.00 uur
● Ieder moet zijn eigen spullen brengen.
● In overleg kan een bakfiets gebruikt worden.
● In Kostverloren inzameling goede spullen voor de
Kringloopwinkel+
● In Schildersbuurt inzameling goede spullen voor ruilbeurs
ter plekke op de weggeeftafel
● Containers voor grofvuil, oud ijzer, hout, elektrische en
elektronische apparaten
● Wat niet: asbest-chemisch afval(verf)-puin-bouwafvaltuingrond

www.paulienandriessen.nl

Monument op de
tweede rang
Het laatste verhaal uit ‘Een baantje op de borg’ speelt in
de winter van 1906. Ruim een jaar later, op 6 november
1907, zou een abrupt einde komen aan de bewoning van
Nienoord. Die avond waren de borgheer, jonkheer mr.
Van Panhuys, zijn zoon Hobbe en hun echtgenotes op
terugtocht van een diner in Groningen. In de dichte mist
heeft de koetsier waarschijnlijk een bocht in de weg langs
het Hoendiep niet opgemerkt. Het rijtuig reed het water in,
de inzittenden verdronken, evenals de tweede koetsier.
Het drama voltrok zich op nog geen kilometer van de
buitengrens van de Schilderswijk. Honderd jaar na dato is
op plaats van het ongeluk een monument geplaatst, maar
dat valt volledig in het niet bij de metershoge stoel ervoor
die voorbijgangers warm moet maken voor een bezoek
aan de Meubelboulevard. “Dat die gedenksteen daar zo
uit het zicht staat, vind ik jammer. Het getuigt ook niet van
respect”, zegt Paulien Andriessen

Ruim 25 jaar woont Paulien
Andriessen nu in de Rubensstraat, op een mooi plekje
met de tuin aan het water. Als
je haar vraagt wat haar beroep is, antwoordt ze: “tekstschrijver”. Haar kwaliteiten
op dat vlak gebruikte ze onder meer om het Theehuis op
begraafplaats Selwerderhof
in de publiciteit te brengen.
Andriessen behoorde tot de
initiatiefnemers van deze
voorziening, op dat moment
de enige in zijn soort in ons
land, maar inmiddels in vele
plaatsen nagevolgd.
Ze werd in 1950 geboren
in Winterswijk. Na haar middelbareschooltijd verhuisde ze naar Groningen waar ze Frans, Arabisch en Hebreeuws studeerde. Ze ging daarmee
aan de slag als tolk en vertaalster. Intussen had ze een liefhebberij ontwikkeld voor het schrijven van verhalen
voor kinderen. “Eigenlijk vond ik dat
veel leuker”, zegt ze daarover. En zo
trad ze in de voetsporen van een oudoom en oudtante die ook jeugdboeken schreven. “Het zit de familie blijkbaar in de genen.”

Tina

“Schrijven voor meisjes vind ik het
leukst. En helemaal mooi is het,
wanneer het onderwerp met historie
te maken heeft”, zegt Paulien. Wat dat
betreft kon ze zich volledig uitleven
bij de ‘Tina’. Jarenlang leverde ze
bijdragen aan dit meisjesblad.

“Ik schreef over de jeugd van beroemde vrouwen. Over Agatha Christie die
operazangeres wilde worden, maar
van haar zangleraar het advies kreeg
om iets anders te gaan doen; over
Marie Curie die in haar geboorteland
Polen van de Russische bezetters niet
naar de universiteit mocht, maar als
gouvernante voldoende geld bij elkaar
kreeg om in Parijs te gaan studeren;
over Florence Nightingale, Coco Cha-

nel, Cleopatra… Die aanpak vereiste
dat ik eerst researchwerk deed. Dan
bleek ik ook wel eens mis te gokken.
Niet iedere beroemdheid heeft een interessante jeugd gehad.”
De verhalen in de Tina verschenen in
stripvorm. “Maar het tekenwerk deed ik
niet zelf. Ik moest de tekenaar instrueren wat hij moest afbeelden en waar
de ‘ballons’ met mijn tekst moesten
komen. Dat was best lastig. Striptekenaren die tegelijk ook schrijver zijn,
hebben dat probleem niet. Denk aan
Jan Kruis met Jan, Jans en de kinderen of aan Marten Toonder met Heer
Bommel.”
Enkele afleveringen in de Tina zijn naderhand omgegoten in tekstvorm. Ze
zijn samen met een aantal nieuwe verhalen verschenen in de bundel ‘Meisjes met dromen’.

Nienoord

Ook voor de verhalen die ze schreef
voor Museum Nienoord, is Paulien in
het verleden gedoken. De verhalen
spelen in vijf verschillende eeuwen,
maar gaan telkens over een jongere
die op de borg werkt. “Ik heb zo getrouw mogelijk willen weergeven hoe
het op de borg toeging. Een gelukje
was het dat ik op de borg Nienoord
in contact kwam met Catharina Stensland-van Panhuys, een achterkleindochter van de laatste
borgheer. Zij ging deel uitmaken van mijn leescommissie.
Nu woont zij in Noorwegen,
maar vroeger woonde ze een
tijd bij haar oma op de Fraeylemaborg. Van daaruit kwam
zij vaak op Nienoord. Zij kent
het borgleven uit eigen waarneming en weet daar veel over
te vertellen. Dat heeft mij voor
enkele uitglijders behoed.”
De verhalen over Nienoord
zijn gebundeld onder de titel
‘Een baantje op de borg’ en
in eigen beheer door Andriessen uitgegeven. Exemplaren zijn te
koop bij enkele boekhandels en ook in
de museumwinkel van Nienoord. Dat
geldt ook voor ‘Een leven vol rijtuigen’,
waarvoor zij een hoofdstuk schreef
over het Groninger Paard.
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WIJKSCHOUW SCHILDERSBUURT

Zelfs de mooiste wijk heeft verbeterpunten
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

Aan de overzijde van de Kraneweg hangen veel problemen
nauw samen met de hoge concentratie studenten. De bewonersorganisaties is geen moeite te veel om woningen
te behouden voor bewoning door gezinnen. Die pogingen
zijn niet altijd succesvol, zo bleek tijdens de schouw in de
Jozef Israëlsstraat.
Een voorbeeld van een ‘studentikoos’ probleem zijn de fietsen die lukraak op de stoep neergezet worden en zo de
doorgang belemmeren. Maar de vertegenwoordigers van
dit buurtgedeelte, het 1e Schilderskwartier, wilden laten
zien, dat er ook oplossingen zijn. In de Jozef Israëlsstraat
zijn recent fietsklemmen geplaatst die de situatie aanzienlijk hebben verbeterd. Een echte aanrader, ook voor andere
straten in de wijk.
Letterlijk ‘en passant’ kwam het Bleekerplantsoen in beeld.
De nieuwe vormgeving van dit stukje groen is een grote
verbetering. Er kwam zelfs een reactie binnen of het middenstuk van het Taco Mesdagplein niet net zo’n facelift zou
kunnen krijgen.
Als het over het gebruik van de openbare ruimte gaat, gaat
het ook over verkeer. De schouw begon dan ook met een
verslag van de werkgroep die is geformeerd om het stoepfietsen terug te dringen. Men is zover dat in twee straten
experimenten opgestart kunnen worden. Elders in deze
wijkkrant meer hierover.

Degenen die medeverantwoordelijk zijn voor de
aanblik van de mooiste buurt van Groningen gaan
daar niet altijd zorgvuldig mee om. Tijdens de wijkschouw die de gemeente Groningen en de bewonersorganisaties op 11 september hebben gehouden, bleek dat verrommeling en verkeerd gebruik
van de openbare ruimte ook in de Schildersbuurt
het beeld aantasten.
Wijkwethouder Carine Bloemhoff was er zelf bij om de situatie in ogenschouw te nemen. De delegatie van de gemeente bestond verder uit een aantal ambtenaren. Ook
enkele raadsleden liepen de route mee. Vooropgesteld: de
wijkschouw is een inspectie. Het ging erom de vinger te
leggen op dingen die fout gaan of juist goed, en niet om
toezeggingen of concrete maatregelen van de gemeente
los te peuteren.
Startpunt was ‘Op Mars’ in de H.W. Mesdagstraat. Vandaar ging het door de Herman Colleniusstraat eerst noordwaarts. Op de hoek met de Jan Lutmastraat kwam uiteraard
de herinrichting van deze straat aan de orde, waar veel bewoners erg boos over zijn. Ze vinden het plan niet goed
en zijn al helemaal niet te spreken over het verloop van de
inspraakprocedure. Zie het aparte artikel. Even verderop is
de watertoren een pijnpunt. Nu de juridische procedures
zijn afgerond, zou de verbouwing tot woonappartementen,
een restaurant en een expositieruimte mogen beginnen,
maar er gebeurt niets.

Ondertussen verloedert het terrein waarop de watertoren
staat, meer en meer. De begroeiing verwildert, het is een
hangplek geworden, er wordt gedeald, afval hoopt zich op
en het wordt gebruikt als parkeerplaats. Kan de gemeente
niet afdwingen dat de particuliere eigenaar het terrein onderhoudt.
Enkele deelnemers aan de schouw vroegen zich aan de
Hofstede de Grootkade af van wie nu eigenlijk de walkant
van het Reitdiep is. Kunnen de bewoners van de woonschepen vrijelijk hun gang gaan bij het plaatsen van opstallen en het inrichten van tuinen. Het is een vraag die
bewoners van de woningen aan de Hofstede de Grootkade eerder al hadden opgeworpen. Het schort aan duidelijkheid en handhaving.

Maar er zijn meer verkeersproblemen, waarvan er aan het
einde van de route een nadrukkelijk onder de aandacht
werd gebracht: de verkeerschaos bij de uitmonding van de
Friesestraatweg op het Hoendiep. Zeker in de spits kost
het veel tijd om vanaf de Friesestraatweg linksaf het Hoendiep op te draaien. Is er eindelijk een gaatje, juich dan niet
te vroeg. De fietsers, die van twee kanten komen, hebben
voorrang. De wijk mist actie van de gemeente om de overzichtelijkheid en veiligheid op dit knelpunt te verbeteren.
De gemeente werpt tegen dat er wel degelijk aandacht is.
Maar door het gebrek aan ruimte is er geen betere oplossing.

Meer groen om trafohuis
Het transformatorhuis op het Taco Mesdagplein wordt
ingepakt met groen. Verplaatsing, waar bewoners op
hadden aangedrongen, is volgens de gemeente geen
haalbare optie.
De plaatsing van het transformatorstation van Enexis op
het groene middengedeelte van het plein leidde eerder
dit jaar tot afwijzende reacties van omwonenden. Geen
gezicht, was hun mening. Ook de gemeente vond de
oplossing niet fraai, maar ziet geen andere oplossing. De
trafo mag niet op kabels en leidingen worden geplaatst.
Bovendien is het vanuit brandveiligheid en mogelijk
geluidsoverlast niet wenselijk om de trafo direct naast
bebouwing te plaatsten.
Om de aanblik te verbeteren zal het transformatorhuis in
overleg met pleinbewoners worden gecamoufleerd met
struiken.

Aan het eind van de tocht kunnen we als volgt de balans
opmaken: De verrommeling van het straatbeeld baart zorgen. Huisraad op straat, slecht onderhouden ‘boomspiegels’, onkruid tussen de stoeptegels, overhangende heggen, verzakkende stoepen... Het zijn gebreken waarvoor
je niet kunt volstaan met een vermanende vinger richting
gemeente. De wijkbewoners zelf moeten hun stoep voor
hun huis schoonhouden. Maar als de stoep verzakt, zoals
voor enkele huizen aan het Taco Mesdagplein, zou ik toch
maar de gemeente bellen.
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VERHOOGD PARKEREN VALT SLECHT BIJ BEWONERS

‘JAN LUTMA’ LAAKT INSPRAAKPROCEDURE
DOOR MARTIN VAN KOLDAM

De gemeente wil dat er in de wijken ‘bottom-up’ wordt gewerkt. De buurt moet in samenspraak met de bewoners
leefbaar worden gemaakt en gehouden. Zij zijn aan zet. Burgerparticipatie heet dat. Maar wat hier gebeurt is eerder
het tegenovergestelde.

Alina Kiers uit de Jan Lutmastraat vindt het maar moeilijk
te verkroppen dat de gemeente ondanks herhaalde kritiek
van bewoners haar plannen voor herinrichting van de
straat gewoon doorzet en dat dat allemaal in vakantietijd
bekend werd gemaakt. “We zijn er door overvallen”, aldus
Kiers.

Gesprek

Half augustus heeft een delegatie uit de Jan Lutmastraat
nog een gesprek gehad met wethouder Bloemhoff. Die
zegde daarin toe er nog eens naar te zullen kijken. Op
een aantal punten kwam zij vervolgens alsnog aan de

Voor het begin van het
verhaal moeten we terug
naar februari 2018. Toen
kwam de mededeling
van de gemeente dat
de bomen in de Jan
Lutmastraat gekapt
zouden worden, omdat ze
er slecht aan toe waren.
De gemeente heeft toen
met de bewoners overleg
gevoerd over het plaatsen
van nieuwe bomen en
aanpassingen in de
inrichting van de straat.

WIJ SCHILDERSWIJK/CENTRUM

Uitzicht

ideeën?

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

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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(wmo)
ondersteuning nodig?

een goed
gesprek?

u bent
van harte
welkom!

kopje thee
of koffie?

Het plan dat de gemeente
presenteerde, was niet
naar de zin van veel
bewoners. De gemeente
wilde de Jan Lutmastraat
een profiel geven dat de
laatste tijd tot een soort
Commotie in Jan Lutmastraat over nieuwe parkeerplekken
standaard schijnt te zijn
verheven. De geparkeerde
buurtwensen tegemoet: halverwege de straat wordt
auto’s verhuizen van de straat naar de stoep, waar tussen
een parkeerplek opgeofferd om een veilige oversteek
de bomen afgebakende plekken komen. “In bredere
te creëren, zo nodig worden er meer fietsenrekken
straten mag dat een goede oplossing zijn, maar in een
geplaatst en de extra lantaarnpalen zijn uit het ontwerp
smalle straat als de onze is het dat niet. De geparkeerde
geschrapt. Voor de bewoners telt echter veel zwaarder
auto’s staan straks hoger en dichter tegen de huizen
dat de gemeente op hun voornaamste kritiekpunt, de
aan. Weg is je uitzicht. De speelruimte op de stoep voor
parkeervakken, voet bij stuk houdt.
kinderen wordt bovendien smaller. En wij willen juist dat
In hun kritiek op het verloop van de inspraakprocedure
de straat geschikt is voor gezinnen met kleinere kinderen”,
wordt de straat gesteund door het bestuur van het
aldus Alina Kiers. “We begrijpen niet waarom de gemeente
3e Schilderskwartier. In een ultieme poging om de
de straat een andere inrichting wil geven. Ruim vijf geleden
gemoederen te kalmeren heeft het bestuur voorgesteld dat
is dat ook al gebeurd. Zoals de straat er sindsdien bij ligt,
beide partijen nog een keer om de tafel gaan zitten om het
is het naar onze mening prima.”
verloop van de inspraak te bespreken en om te kijken of er
toch nog aanpassingen mogelijk zijn.
De bewoners hebben hun kritiek op schrift gesteld en
naar de gemeente gezonden. “Maar die heeft er niets
meegedaan. Eind juli dit jaar, toen de halve straat
op vakantie was, plofte exact hetzelfde ontwerp op
de deurmat.” Dat er ruim een jaar verliep voordat de
gemeente met het tweede ontwerp kwam, had als oorzaak
dat de nutsbedrijven in deze periode kabels en leidingen
wilden vervangen.
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PLANNEN NIJESTEE IN KOSTVERLOREN

Vervanging, vernieuwing en vergroening
Buurtbeheerder

DOOR NIJESTEE AFD. COMMUNICATIE
Corporatie Nijestee heeft meerdere activiteiten in uitvoering of in de planning om het woningenbestand en de woonomgeving
in Kostverloren aantrekkelijk te houden. Nijestee doet dat in overleg met de huurdersvereniging HVK en met de bewoners.
Vanaf september 2020 worden de woningen aan
Johannes Vermeerstraat 1 t/m 59 en 2 t/m 60 afgebroken. Er komen nieuwbouwwoningen voor in
de plaats die betaalbaar en energiezuinig zijn. Om
meer ruimte te creëren voor de nieuwbouw worden
de garageboxen van Paulus Potterstraat 3-1 t/m
3-6 ook afgebroken. Dit zijn de eerste twee blokjes garageboxen gezien vanaf de Rembrandt van
Rijnstraat.
Het is de bedoeling er ongeveer evenveel huurwoningen terugkomen als dat er nu staan. WeVdP
Architecten uit Groningen ontwerpt de nieuwe huizen. Zodra daar meer informatie over bekend is,
laten we dit weten.
Huurders van de woningen die worden afgebroken
komen in aanmerking voor het Sociaal Plan. Dat
zorgt er onder andere voor dat zij voorrang krijgen
op een nieuwe woning (wijkvernieuwingsurgentie)
en een zijn reeds 32 bewoners verhuisd. De woningen die leegkomen in de Johannes Vermeerstraat
worden tijdelijk verhuurd. Dit mag tot maximaal een
half jaar voor de einddatum. Na deze termijn komen de woningen in het beheer van Carex, een
maatschappelijk betrokken organisatie die (woon)
ruimten tijdelijk verhuurt.

Energiezuiniger, comfortabeler

Het verduurzamen van 52 woningen aan de Rembrandt van Rijnstraat 226 t/m 248 en 250 t/m 328 wordt in oktober afgerond. De
huizen zijn onder meer voorzien van nieuw dubbelglas met ventilatieroosters en CO₂-gestuurde mechanische ventilatie. De zolders
zijn van binnenuit geïsoleerd. Als er nog geen vloerisolatie was aangebracht bij de woningen op de begane grond, is dit ook uitgevoerd.
Ook heeft iedere woning vier zonnepanelen op het dak gekregen, die aangesloten zijn op de elektrameter van de woning. De twee
woongebouwen zijn geschilderd.

Groenere wijk

Samen met omwonenden heeft Nijestee een plan gemaakt voor het binnenterrein tussen de Rembrandt van Rijnstraat, Jacob van
Ruysdaelstraat en Gerard Doustraat (onevenzijde). Het binnenterrein kon namelijk wel weer een opfrisbeurt gebruiken. In november
worden de bomen en rozen geplant en dan is alles klaar. Neemt u gerust een kijkje!
De voortuinen van de Frans van Mierisstraat (onevenzijde) worden dit najaar nog aangepakt, net als de voortuinen van de Rembrandt
van Rijnstraat 34 t/m 68.
In 2020 gaan we verder met groene initiatieven in Kostverloren. We gaan in ieder geval de voortuinen aan de Gerard Doustraat (het
gedeelte tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Meindert Hobbemastraat) en de voortuinen van de Rembrandt van Rijnstraat 128
t/m 222 opnieuw inrichten. Uiteraard nodigen we de omwonenden uit om hierover met ons mee te denken.

Zonnepanelen

Op verzoek van bewoners plaatst Nijestee de komende maanden zonnepanelen op 43 daken van woningen aan de Gerard Doustraat,
Jacob van Ruysdaelstraat, Rembrandt van Rijnstraat en Gerard ter Borghstraat van zonnepanelen voorzien.
De bewoners van Rembrandt van Rijnstraat 34 t/m 68 en de Gerard ter Borghstraat worden binnenkort uitgenodigd voor een
informatieavond. Voor de woningen aan de Jacob van Ruysdaelstraat – waar alle bewoners graag zonnepanelen wilden – is een
vergunning nodig. Nijestee is bezig om dit aan te vragen bij de gemeente.
Heeft u ook belangstelling voor zonnepanelen op uw woning of woongebouw? Stuur dan een e-mail naar zonnepanelen@nijestee.nl.
Dan gaan wij gaan met u onderzoeken of zonnepanelen op uw woning haalbaar zijn.
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Walter Fruchnich (foto) is buurtbeheerder in de wijk Kostverloren namens
Nijestee. Hij heeft niet alleen de belangrijke taak van het schoon en veilig
houden van de publieke ruimtes van de gebouwen van Nijestee (zoals portieken
en binnenterreinen), maar hij is ook de ogen en oren in de buurt. Walter houdt
toezicht en wanneer er sprake is van overlast of wanneer er zorg nodig is,
meldt hij dit op de juiste plek.
Heeft u een melding of een vraag? Neem dan contact met Walter op via (050)
853 35 33 of per e-mail via woonzaken@nijestee.nl. Als u hem ziet lopen in de
wijk kunt u hem natuurlijk ook aanspreken.
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WAT VERTELT DE BODEM VAN KOSTVERLOREN?
Eind augustus hebben archeologen van MUG b.v. bij
rioolwerkzaamheden in de Gerard Doustraat in Kostverloren
twee oude waterputten aangetroffen. Dat berichtte de website
van Erfgoed Groningen, het gemeentelijke kenniscentrum voor
erfgoed, monumenten en archeologie.
Eén van de putten was opgebouwd uit meerdere kleine
tonnetjes die op elkaar gestapeld waren. De andere bestond
uit een ca. 2,25 meter lange wijnton die in de bodem was
ingegraven. Het aardewerk dat bij de laatstgenoemde put is
aangetroffen dateert mogelijk uit de 10e-12e eeuw. Het is een
bijzondere vondst voor Kostverloren, want in dit gebied weten
we nog niet zoveel van de van bewoning uit deze periode.
Kostverloren ligt in een gebied dat vermoedelijk vanaf de
11e-12e eeuw is ontgonnen. In de 18e eeuw stond hier een
boerderij. Daarom was besloten dit deel van de werkzaamheden
door archeologen te laten begeleiden. Dat behalve de resten
van die boerderij ook nog waterputten zijn aangetroffen die
mogelijk wijzen op bewoning die eeuwen verder teruggaat was
een verrassing.
Wel bekend was dat het gebied zich leende voor andere
doeleinden. Als weiland bijvoorbeeld of voor het afgraven
van klei. De klei die in de omgeving van het Reitdiep in de
ondergrond zat, was zeer geschikt om stenen van te bakken.
Om de klei te ‘oogsten’ werden er zogenaamde ‘tichelkuilen’
gegraven. Tijdens de rioleringswerkzaamheden hebben de
archeologen deze kuilen teruggevonden. Op de foto’s zijn deze
kuilen te zien. De blauwgrijze kleur komt van de natuurlijke klei
in de ondergrond. De bruine grond is later in de gegraven kuil
gestort.
Tijdens de volgende ledenvergadering van de
Huurdersvereniging Kostverloren zullen archeologen
van de gemeente Groningen een lezing houden over de
bodemvondsten. Ook niet-leden zijn daarbij welkom. Let op
nadere berichtgeving over tijd en plaats.
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NIEUWS VAN DE HUURDERSVERENIGING KOSTVERLOREN
(HVK)
DOOR JACOB BOLHUIS, VOORZITTER HVK/VOORZITTER STICHTING VAN OSTADE

WWW.SCHILDERSWIJKGRONINGEN.NL
voor al uw wijknieuws

Artrose & FIT!
Heeft u Artrose (aan de heup, knie of enkel) en wilt u
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.

De HVK komt op voor de belangen van haar leden
en donateurs. Dat zijn er momenteel 220. Bewonersen wijkzaken die ons bezighouden zijn onder meer
grootonderhoud, leefbaarheid in de wijk, huurverhogingen, wijkvernieuwing, activiteiten (vaak i.s.m. de
Stichting van Ostade), etc. We doen een greep uit de
onderwerpen die nu actueel zijn:

Klaverjassen in het wijkcentrum

Afbraak Johannes Vermeerstraat

Bezoek aan Bax brouwerij

Een ingrijpende wijkvernieuwing is de afbraak van de gehele
Johannes Vermeerstraat in Kostverloren.
Een project waar de HVK ook nauw bij is betrokken. Inmiddels
hebben al heel wat bewoners andere woonruimte gevonden.
September 2020 wordt de gehele straat afgebroken en begin
2021 wordt met de nieuwbouw gestart. Als er meer bekend
is over de bouw van de nieuwe 3 en 4 kamerappartementen
hoort u dat van ons.

Op vrijdag 15 november organiseert de HVK een bezoekje
aan de BAX-brouwerij. We krijgen daar een rondleiding en een
proeverij van een aantal verschillende gebrouwen bierstijlen.
Natuurlijk zorgen we ook voor een lekker hapje.
We beginnen om 20.00 uur.
Adres: Friesestraatweg 201 – 2a
Kosten: slechts: 6,00 euro voor HVK leden.
Niet leden betalen 8 euro.
Kaartverkoop: Cafetaria Gruno

AED in Jan Steenstraat

Word lid

Op initiatief van de HVK is een AED geplaatst in de Jan
Steenstraat, op de hoek met de Rembrandt van Rijnstraat.
Dit punt is ook vanaf de overzijde van de Friesestraatweg
gemakkelijk te bereiken in noodgevallen, 24 uur per dag en 7
dagen per week. Een Automatische Elektronische Defibrillator
kan levensreddend zijn bij een hartaanval.
Er hing in Kostverloren nog geen AED. De dichtstbijzijnde
waren die bij de Jumbo aan de Wilhelminakade, in het Alfa
College en in het Gezondheidscentrum aan het Hoendiep.
Maar deze zijn alleen tijdens openingsuren te bereiken.
De HVK vraagt nog mensen uit de Schildersbuurt en
Kostverloren, die een korte instructiecursus (één uur)
willen volgen. U kunt zich opgeven via onze website of via
onderstaande nummers.

We blijven erop hameren:
Word lid van de HVK,
de Huurdersvereniging Kostverloren.
Ook eigenaren van woningen in
Kostverloren lid worden van de HVK.
Dat zijn er nog steeds te weinig.
De kosten zijn slechts 9,00 euro per jaar.
Aanmelden kunt u zich op onze website
www.hvkostverloren.nl
Voor vragen kunt u per mail contact
opnemen met de leden van het bestuur.
De mailadressen kunt u vinden op de
website van de HVK: www.hvkostverloren.nl.
De Huurdersvereniging heeft een kantoor
aan de Rembrandt van Rijnstraat 160a
in de Rembrandt Caemer.
Deze ruimte is uitermate geschikt
voor kleine bijeenkomsten, cursussen,
lezingen, etc.
U bent altijd van harte welkom met
nieuwe ideeën.

Thema’s

Yoga Studio
Smederij in den Hanekamp



Kennis & inzicht in artrose



Houding & beweging



Plezier in bewegen!



Oefeningen voor kracht, stabiliteit,
soepelheid & uithoudingsvermogen

Iedere donderdagmiddag
12:00-13:00 uur

Taco Mesdagstraat 12
Zaalverhuur voor spirituele
en soortgelijke activiteiten
info: iem.hanekamp@home.nl 06 486 55 203

Inlijsten?

Thea Kooiman & Marleen Tromp
Oefentherapeuten Cesar /
Mensendieck

Nijestee biedt ruimte...
Hoendiep 1, Groningen

Info@oefentherapie-kooiman.nl
www.oefentherapie-kooiman.nl
06-45834078

aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee
de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen
aan, ook in Kostverloren en de Schildersbuurt. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

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

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

Klaverjasclub “West End” bestaat inmiddels ruim 50 jaar en wil
er graag nog wat nieuwe leden bij.
Er wordt gespeelt op donderdagavond van 19.30 tot 22.30
uur in het Kostverloren Kwartier.
Heeft u interesse? Bel 06 250 20 457 of 06 219 862 09 of
mail leoendivon@hotmail.com Of kom eens vrijblijvend langs.

voorzitter HVK,
voorzitter Stichting Van Ostade
Jacob Bolhuis, 06 54660249
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WERKGROEP WIL PROEF MET AANPAK STOEPFIETSEN
DOOR MARTIN VAN KOLDAM
Fietsers op de stoep zijn een grote ergernis voor veel
wijkbewoners. Een werkgroep heeft het afgelopen
jaar gestudeerd op maatregelen om het probleem aan
te pakken. Een paar maanden geleden werd verslag
gedaan. De werkgroep wil in twee straten een proef
nemen.
U verlaat uw huis en net wanneer u het trottoir betreedt, scheert
er een fietser langs. Veel wijkbewoners zullen deze situatie
herkennen. Het veroorzaakt een gevoel van onveiligheid. Wat
doe je daaraan? Hekjes plaatsen, opperde een bewoonster
van de H.W. Mesdagstraat. Ze legde haar idee neer bij de
gemeenteraad. Die vond dit geen goede oplossing. Maar de
wijkbewoonster bereikte wel dat het onderwerp op de politieke
agenda kwam te staan.

Een deel van de oplossingen zou je kunnen rangschikken onder
de noemer ‘voorlichting’. Veel mensen weten nauwelijks (meer)
welke verkeersregels er gelden. Dat komt ook door een gebrek
aan handhaving. Overtredingen blijven onbestraft, waardoor er
geen leereffect is. Met campagnes, straatborden en lessen op
school kan deze kennisachterstand worden aangepakt.
Een tweede oplossingsrichting is de aanpassing van straten en
stoepen. De Herman Colleniusstraat zou hiervoor als voorbeeld
kunnen dienen. Deze straat is vorig jaar heringericht, waarbij
aparte fietsstroken zijn aangelegd zonder hobbelige klinkers.
Sindsdien is het stoepfietsen duidelijk afgenomen. Zou dit ook
voor de Hofstede de Grootkade en de H.W. Mesdagstraat, die
nu ‘bekleed’ zijn met fietsonvriendelijke keien, een oplossing
kunnen zijn?

STENEN ERUIT GROEN ERIN;
SAMEN VOOR
VERGROENING VAN STAD
DOOR JILDOU HEIDA - GROEN VERTOEVEN
Het is begin mei, ik tuur uit mijn authentieke boogramen
van de voormalige smederij boven Yogastudio Smederij in
den Hanekamp. Een oase van rust en groen valt over me
heen. De monumentale paardenkastanjeboom (Aesculus
Hippocastanum) vormt zich als een soort groen gordijn
rondom mijn huisje. Het is één van de vele oude bomen
die zich staande houdt in de Groningse binnentuinen én
de zware zomerstorm heeft doorstaan. Meteen word ik er
rustig van. Net als de vele plantjes en dieren die onder de
boom ook hun thuis vinden.
Twee tortelduifjes zoeken ondertussen een plekje in de
boom, een plekje dat ze binnenkort tot hun thuis bekronen.
Naast hen tikt een specht wild in het rond, op zoek naar
een goede snack. Het lijkt allemaal zo vredig. Tot het
moment dat er mannen met handschoenen, gereedschap
en een flinke stapel tegels de rust komen verstoren.
Hardhandig worden bloemen en planten de grond uitgerukt
en letterlijk met de grond gelijk gemaakt. De campagne die
de gemeente afgelopen voorjaar voerde, heeft duidelijk niet
iedereen bereikt. Het tegenovergestelde vindt jammerlijk
genoeg plaats: groen eruit - stenen erin.

Meer nodig dan ooit

De op-afritjes op de straathoeken zijn bedoeld om het oversteken voor mensen met een rollator of rolstoel te
vergemakkelijken. In de praktijk profiteren vooral fietsers ervan. Zo kan je bijvoorbeeld op de fiets in een vrijwel
rechte lijn over de stoep langs de Hofstede de Grootkade.
De problematiek van het stoepfietsen speelt vooral in de
Schildersbuurt. De meeste klachten komen van de Hofstede
de Grootkade, de H.W. Mesdagstraat, de Jozef Israëlsstraat
en de Herman Colleniusstraat. Onwetendheid (buitenlandse
studenten kennen onze verkeersregels niet), een slechte
bestrating, smalle straten en hardrijdende auto’s zijn de meest
gehoorde verklaringen. Duidelijk is ook dat er niet een specifieke
groep is die zich schuldig maakt aan het stoepfietsen. Het zijn
zowel doorgaande fietsers als wijkbewoners en zowel ouderen
als jongeren.
Onder leiding van Nienke Alkema, Gebiedsmanager Oude
Wijken van de gemeente Groningen, is in oktober 2018 een
werkgroep van buurtbewoners, medewerkers van de gemeente
en raadsleden van start gegaan om praktische en concrete
oplossingen te vinden voor de overlast.

Nog onduidelijk is of er iets gedaan moet worden aan de op/
afritjes op de straathoeken waar vooral fietsers van profiteren.
En dat is nou juist niet de bedoeling.
Dat brengt ons bij het derde punt: maatregelen die het
stoepfietsen fysiek onmogelijk maken, zoals het plaatsen van
hekjes of betonblokken.
Hoe nu verder? De werkgroep suggereert om in twee straten
een pilot te houden. Gedacht wordt aan de Hofstede de
Grootkade en aan de H.W. Mesdagstraat tussen het plein
en de Friesestraatweg. Hierover vindt overleg plaats met de
buurtbewoners.

We kunnen het niet ontkennen, de weersomstandigheden
worden extremer. Lange droge en hete periodes worden
afgewisseld met heftige regenval. Waar je de ene dag
badend in het zweet smacht naar verkoeling, graaf je
een paar dagen later in je kast zoekend naar een jas.
Onderzoek wijst uit dat de toename van verharding, zoals
tegels en stenen zorgt voor een negatief effect op het
welbevinden van mens, dier en natuur. Tijd om de handen
ineen te slaan.

Elke steen minder helpt

Vergroening heeft vele voordelen. Zo kan het water de
bodem in zakken, stijgt het kwik in de stad minder snel en
vinden insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren weer
hun thuis. Het bodemleven verbetert en het is stukken
prettiger en gezonder vertoeven. Verder neemt groen water
op en wordt het riool bij heftige regenval minder belast.
Daarnaast bezorgt groen je schaduw en verkoeling en
wordt het omgevingsgeluid gedempt. Reden te meer om
plaats te maken voor meer groen.

Samen voor groen

Laten we gaan samenwerken. Samenwerken met de
natuur. Laten we de bloemen, planten en dieren koesteren.
En de monumentale kastanje en zijn iconische metgezellen
in z’n waarde laten. Hen beschermen en met liefde
behandelen. Dit kan wanneer we het samen doen en de
Gemeente Groningen adequaat zal gaan handhaven bij het
niet naleven van het protocol voor monumentale bomen.
We kunnen niet zonder elkaar. Dus: stenen eruit, groen
erin! En vooral genieten van de natuurlijke taferelen.
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Gedenksteen voor slachtoffers
bominslag 1941

Dunner wordend haar?
Tijdelijk of blijvend haarverlies?
050 82 00 418

vogelzang@despar.info

SPAR Vogelzang
Jacob van Ruysdaelstraat 18 Groningen

M. Pronk

DOOR MART COENDERS EN JAN VAN MAANEN

Viskraam Groningen
Het is volgend jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk
Groningen wil ter gelegenheid daarvan op 4 of 5 mei 2020 een ‘bijzondere Stolperstein’ plaatsen ter nagedachtenis van
acht wijkbewoners die in de late avond van 26 september 1941 door bominslagen zijn omgekomen. Op 31 oktober a.s. is
hierover een bijeenkomst voor wijkbewoners.

Kraneweg hoek Westersingel

06-20 24 66 78

GECERTIFICEERD

Wat gebeurde er? Engelse vliegtuigen waren in de avond
van 26 september 1941 op de terugweg uit Emden,
waar ze hun bommen niet hadden kunnen afwerpen. In
de veronderstelling dat ze boven onbewoond gebied
waren, lieten ze hun bommen los. Verschillende daarvan
kwamen op de verduisterde stad terecht, eerst boven de
Westersingel en daarna op de Jozef Israëlsstraat en de
hoek van het Jozef Israëlsplein en de Taco Mesdagstraat.
Op deze plaatsen vielen de slachtoffers: een 66 jaar
oude weduwe, vier studenten die een afstudeerfeestje
vierden, en drie jonge kinderen uit hetzelfde gezin, die
samen op zolder sliepen. Sommigen van hen waren
direct dood, anderen overleden binnen een dag in het
Academisch Ziekenhuis aan hun verwondingen. Een
van de studenten overleefde aanvankelijk de bominslag,
maar overleed vier maanden later in haar ouderlijk huis
alsnog.

HAARWERKSPECIALIST
Eendrachtskade NZ 1
9718 BA Groningen
050 52 70 449
Kraneweg 87
9718 JL Groningen
T (050) 313 05 47
E info@acc-klip.nl

Accountants &
Belastingadviseurs

kapsalon-looks.nl

meer informatie: www.acc-klip.nl

Hoek Jozef Israëlsstraat, westzijde, met Jozef Israëlsplein, De fotograaf stond voor het
pand waar nu de slijterij is gevestigd (Collectie Groninger Archieven).

Over het idee, de plaats en de vormgeving van
de gedenksteen wil het stichtingsbestuur overleg
voeren met de wijkbewoners. De bewoners van het
Jozef Israëlsplein, de Taco Mesdagstraat en de Jozef
Israëlsstraat worden via een huis-aan-huisbrief
uitgenodigd. Maar alle andere bewoners van de wijk die
geïnformeerd willen worden en hun visie willen geven,
worden via deze wijkkrant ook hartelijk uitgenodigd
voor de bijeenkomst op donderdagavond 31 oktober om
20.00 uur in Op Mars (H.W. Mesdagstraat 72).
Lezers die het initiatief financieel willen steunen kunnen
een gift overmaken op rekening NL36 INGB 0006 5011
85 t.n.v. Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen,
onder vermelding van gift bijzondere Stolperstein.

Alida

hairfacts
Kapsalon Alida Hairfacts
Gedempte Zuiderdiep 125
9711 HE Groningen
050- 85 12 345 | www.alidahairfacts.nl

Jozef Israëlsplein, noordoosthoek (Collectie Groninger Archieven)

Beschadigingen

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

Op een aantal geplaatste Stolpersteine zijn krassen gekomen. Die zijn veroorzaakt door de metalen
draden van de schoonmaakmachines van de gemeente Groningen, die grassen e.d. verwijderen.
De gemeente zal de bestuurders van deze machines instrueren niet over de Stolpersteine schoon te
maken. Het kan zijn dat daardoor niet alle onkruid op de trottoirs weggeveegd wordt.

Eerstelijnspsychologie
•• Eerstelijnspsychologie
• Jeugdpsychologie (6-18 jaar)
• Personal coaching
• Personal coaching
• Testpsychologie
• Testspsychologie
info@ptg.nl | www.ptg.nl | 050-3180027
H.W. Mesdagstraat 64A

PTG

Psychologen Team Groningen
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PARK

VOCHTIG BUURTFEEST 2E KWARTIER
DOOR HEIN BEKENKAMP
Wat is dat toch met het weer en het inmiddels traditie wordende Rondje van het Plein? Opnieuw zette Pluvius zijn kranen
open boven het H.W. Mesdagplein op het moment dat het
2e Schilderskwartier de buurtbewoners had uitgenodigd het
glas te heffen. Die bewoners bleken op donderdag 13 juni
overigens allemaal watervast te zijn. Er werden af en toe wat
paraplu’s opgestoken en er stond een partytent waarin het
goed schuilen was, toen het hemelwater even erg krachtig naar
beneden kwam. Maar verder was ‘bijna iedereen’ gewoon naar
de Pleinborrel gekomen, werd er geanimeerd gepraat en kennis gemaakt. Want ook dit jaar waren er naast ouwe getrouwen
heel wat nieuwkomers op de borrel afgekomen. Studenten,
die misschien niet hun verdere leven in de Schildersbuurt
zullen blijven wonen, maar er gedurende hun studiejaren een
comfortabel onderkomen lijken te hebben. Goed, soms schuurt
het wat en verschilt het dagritme van de ene buurtbewoner

wel eens erg van die van de ander, maar tijdens Rondje van
het Plein was het vooral gezellig en mengden jong en oud zich
goed.
Voorzitter Tom van der Meulen deelde raamposters uit om het
vermaledijde ‘fietsen op de stoep’ tegen te gaan. Buurtbewoner Hein Pronk, nog even in de bloemetjes gezet vanwege
zijn Koninklijke onderscheiding, nam de aanwezigen mee in de
geschiedenis van dit Schilderskwartier, liet met enige anekdotes de steeds verder verdwijnende middenstand de revue
passeren en kwam zelfs met een moord uit het einde van de
jaren vijftig op de proppen.
Toen het weer opklaarde, besloot ook het burgemeestersechtpaar, bewoners van onze buurt, een wandelingetje te maken en
de pleinborrel aan te doen. Het bleef nog lang gezellig op het
H.W. Mesdagplein. Volgend jaar natuurlijk weer!

Foto: Hein Bekenkamp

“Gedurende een lange periode werd de aanblik van de groene long gelegen
aan de westrand van Kostverloren ontsierd door de opslag van rioolbuizen en
andere materialen benodigd voor de ondergrondse herinrichting van de straten
in de buurt.
Benevens bouwketen en de luidruchtige aanwezigheid van grondwerkers met
drilboren, shovels en wat dies meer zij.
En vanaf half 8 in de ochtend Nederlandstalige muziek via de meegebrachte
radio waarvan de volumeknop steevast op 10.
Nu de werkzaamheden grotendeels zijn afgerond toonde het naamloze park –
dat ook plantsoen kan heten – zich deze zomer weer in volle glorie.
Hoewel de kale plekken op de grasmat nog herinneren aan de voorbije
periode.
De vissersmannen, gearriveerd met auto van buiten de wijk, hebben
hun stekkie aan de vijverrand ingenomen ondanks één van de weinige
regenachtige zomerdagen. Vaak zitten ze er overigens niet. De visstand in de
vijver houdt waarschijnlijk niet over.
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TROTS OP RESULTAAT OPKNAPBEURT
Het park is met name het domein van hondenbezitters, al of niet met de
viervoeters aan de lijn. Omdat zeker de helft de uitwerpselen van hun
huisdieren niet in een plastic zakje opruimt is er op de grasmat weinig
mogelijkheid voor recreatieve activiteiten zoals een potje badminton of een
barbecue.
Daarvoor ligt er domweg te veel hondenpoep.
De detonerende en smoezelige grijze afvalcontainer met speciaal vakje voor
de plastic zakjes blijkt niet voor iedereen een stimulans tot opruimen.
Wel is het de plek waar regelmatig allerlei soorten grof huisvuil, van staande
lampen tot rollen oude vloerbedekking, wordt geplaatst nu de gemeente
Groningen dit niet meer ophaalt. De op de container aangekondigde boete van
90 euro in deze blijkt niet echt af te schrikken.
Inmiddels is de herfstperiode aangebroken en zal het weelderig groen van
bomen en struiken langzamerhand veranderen in de kleuren geel en bruin en
het park vervolgens de kale winterstand aannemen.
Dan keert ook het zicht op de spoorbaan met de roodwitte treinen van Arriva
terug en tevens die op de ringweg met autoverkeer.
Een andere recreatieve bezigheid namelijk schaatsen op de bevroren vijver
heeft vanwege de zachte winters al zeker een klein decennium niet meer
plaats kunnen vinden.
ERPEKA

Nora Knol en Ebel Glastra zijn elke keer weer blij als ze
hun pand aan de Blekerstraat 17-17A-17B zien. Het afgelopen jaar hebben ze de voorgevel van het pand flink opgeknapt. Dat was nodig vanwege betonrot en aardbevingsschade. Scheuren in de buitenmuur en in het beton zijn
gerepareerd, ze hebben de gevel gereinigd en schilderwerk
uitgevoerd. Nu zijn er in de wijk wel meer huizen die een
opknapbeurt krijgen, maar Ebel, die van huis uit schilder en
stukadoor is, en Nora waren zo trots op het resultaat dat ze
de redactie bedolven onder een serie foto’s. Ze zijn vooral
verguld van de subtiele kleurencombinatie. Nora Knol is
eigenaresse van Al Nour, centrum voor beweging en inspiratie, dat op de begane grond gevestigd is.
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Aweg 25
9718 CV Groningen
050 318 86 22

Student&Buren inspireert

Cafetaria A-weg

Maar toch, er is maar één plek mijn thuis;
De mooiste straat van Groningen, daar staat
mijn huis
Voor ons nu nog een wildvreemde stad,
Maar deze straat brengt alles, wat ik van een
straat verwacht.

Slijterij De Kabouter
sinds 1916 gevestigd op haar
vertrouwde stek aan het
Jozef Israëlsplein nr. 4
in Groningen

Dit is mijn straat
Waar ik mij zo erg thuis voel
Dit is mijn straat
Als je hier woont weet je wat ik bedoel

De Leukste, Voordeligste
en meest Flexibele Slijterij van
Groningen

Het is een straat waarvan ik weet dat ik het
nooit vergeten zal

tel. 050 313 35 69

Marten Albers
Huis verkopen?
siambouw@home.nl
Vraag een vrijblijvende waardebepaling!
mobiel: 0655191600
No Cure No Pay - Nieuwe marketing met ouderwetse kwaliteit

Dr C.H. De Grootkade 1009
9718 KD Groningen

€?

SIAM doet het!

iQ Makelaars Groningen

Westersingel 3

Dagje varen?

Ik fiets in de stad en kijk wat rond
Zie huize Jip en de Kakelbont,
Nieuw huis nieuwe stad,
Waar niemand ons hoort,
Waar niemand ons kent.
Waar niemand ons stoort,

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

Van ontwerp tot uitvoering

(op de wijs van Guus Meeuwis, ‘Het is een nacht’)

Onvermoede talenten kwamen naar boven op het jaarlijkse evenement Student&Buren op 19 september in de Jozef Israëlsstraat. Prima
weersomstandigheden, een goede opkomst en een perfecte organisatie
stonden borg voor een geslaagde avond. Het feest had de studenten
geïnspireerd tot het schrijven en zingen van een lied, waarvoor ze de
melodie overgenomen hadden van Guus Meeuwis’ succesnummer ‘Het
is een nacht’. Wijkraad-voorzitter Grietje Scholtens, die elders in dit blad
zegt dat ze na haar aftreden tijd wil vrijmaken voor het schrijven van
gedichten, nam daar een voorschot op door eigen werk ten gehore te
brengen.

En vandaag vieren we dat met elkaaar
Vanaf moment een voelde ik mij fijn,
Wat een geluk om met jullie te zijn,
De Schildersbuurt is mijn nieuwe plek,
Nummer 16 en 17 onze nieuwe stek,
Voor ons nu nog een wildvreemde stad.
Maar deze straat brengt alles, wat ik van een
straat verwacht
Dit is mijn straat
Waar ik mij zo erg thuis voel
Dit is mijn straat
Als je hier woont weet je wat ik bedoel
Het is een straat waarvan ik weet dat ik het
nooit vergeten zal
En vandaag vieren we dat met elkaaaaar

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

10

fax 050-3126434

www.beppebaukje.nl
info@beppebaukje.nl

www.zetstrabouw.nl

06 55191600 (Marten Albers)
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Even bijpraten over de boomgaard

column
Sanddpostbode en exbuurtbewoonster Harmke Eisen aan het woord

ZE ZIJN ER WEER, DE STUDENTEN!
De hoeveelheid blauwe banden lijkt verdubbeld na de zomer, studenten maken maar al te graag gebruik van
de Swapfiets. Vaak internationale studenten, want voor hen zal het lastiger zijn om hun fiets hier te krijgen,
áls ze al een fiets hebben. Laatst sprak ik een student uit Kroatië. Hij had het gevoel dat de studenten bij ons
minder ambitieus zijn dan in zijn eigen land. “Wij worden echt gedrild”, zo zei hij, “het leven is een strijd.
Je hebt vast wel Dostojewski gelezen. Maar hier wordt wat afgefeest door de studenten.”
Het is vermakelijk welke flarden van gesprekken, vaak
per telefoon, ik af en toe opvang tijdens mijn postronde. Om twaalf uur ‘s middags loopt er een jongeman
druk telefonerend over het trottoir. Wat ik hoor is: “Jaja,
precies..., precies. Ja... inderdaad ja...” en dan: “Ah néé
joh, ik ben net wakker!” Student, denk ik meteen, heeft
gefeest.
Ik hoor twee studentes keuvelen. “Je moet een spaarrekening openen”, zegt de een. De ander heeft dit wel,
maar moet er toch af en toe iets afhalen. “Moet je zuiniger leven”, zegt de eerste. Antwoordt de ander dat ze
sowieso altijd al 35 euro aan haar G10, haar telefoon,
kwijt is. (Volgens mij bestaan er heel wat goedkopere
telefoons.)
Dezelfde dag lopen er twee andere jonge meiden te
babbelen waarvan de ene zegt dat ze de telefoon voor
school nodig heeft. Ze kan niet overweg met een normale computer of heeft er niet de beschikking over, dat
is mij ontgaan. Maar op haar telefoon heeft ze een app
voor Word en daarom heeft ze hem altijd bij zich voor
school. Twee jongelui fietsen me voorbij en ik hoor de
een tegen de ander zeggen: “Dus jij hebt al je boeken
al?”

Ilona van de Casper vraagt of ik al iets klaar heb voor
de volgende buurtkrant. Als ik vertel iets over de aanvang van het nieuwe studiejaar te willen doen, krijg ik
van een daar aanwezige studente een heel verhaal te
horen over ontgroening op Albertus. En als wij roepen
niet alles even verantwoord te vinden antwoordt ze dat
het tegenwoordig heel verantwoord is want er zijn medische studenten aanwezig zijn voor als je iets niet trekt.
Ik kan daar met mijn kop niet bij. Door het stof gaan
en jezelf misschien geweld aandoen om er maar bij te
horen en geaccepteerd te worden?
De postronde voelt een beetje anders vandaag. Het
duurt even voor ik begrijp waarom dat is. Het lijkt of er
meer ruimte is dan de afgelopen weken. Ja, er is een
steiger weg, ergens, maar verder? Dan besef ik dat er
veel minder fietsen op de trottoirs staan, ik hoef veel
minder te slalommen vandaag. En daar kan ik maar
één verklaring voor verzinnen. De studenten! Ze zijn
weer naar college, UB of studiezaal. Met die ambitie zal
het dus wel goed zitten. Misschien gefeest gisteravond,
misschien ook niet, maar gestudeerd wordt er.
De legere trottoirs op bepaalde tijdstippen overdag
vormen het bewijs!

DOOR LIESBETH CAVÉ

O

nze bomen staan er prachtig bij. De Brabantse Bellefleur droeg
voor het eerst: (rode appels bij het monumentje, heerlijke frisse
handappels) en gelijk een heleboel. De Calville d’Alembert
staat bij het kleine hek. Sappige grote appels om zo op te eten. De
groene Bramley’s zijn gigantisch. Ze staan bij het grote hek en zijn
geschikt voor appelmoes en appeltaart. Dit jaar hadden ze op de
zuidkant wel last van de zon. Ze kregen bruine plekken. Een klein
geheim zijn onze ananasreinetten. Kleine, gele appels. Ze staan bij
het oude insectenhotel en smaken een beetje naar ananas. Heerlijk!
En dan hebben we nog de Pippeling. Een groen-bruine appel. Hij is
als laatste rijp. Lekker maar wat droger. Dan hebben we nog de peren
en de noot. De stoofpeer heeft kleine peren en staat bij het grote
hek. De winterrietpeer. De andere is de Zwijndrechtse wijnpeer, een
heerlijke handpeer, maar laat rijp. Bij het kleine hek staat een kist
waar u het fruit zo uit kunt pakken. Plukken mag ook! Daar is het een
buurtboomgaard voor, maar wel met mate. Een paar appels om zo op
te eten of een taart te bakken, maar geen wintervoorraad.

BOOMGAARDGROEP
Liesbeth Cavé
boomgrd@xs4all.nl
0649416185

KOMT ALLEN!
We gaan weer een oogstfeest geven.
Ine heeft nu meer dan genoeg om ons
te verwennen. Behalve appels en peren
zijn er ook genoeg vlierbessen. En de
mispel, u weet wel van ‘zo rot als een
mispel’, zit vol fruit. Dan hebben we
nog de kweeperen met maar enkele
kweeperen. Dit jaar is een kweepeer
door de rioleringswerkzaamheden
behoorlijk beschadigd maar hij groeit
dapper door.
Het oogstfeest is op zaterdag 26
oktober van 14.00 tot 17.30 uur. Komt
allen!
Binnenkort planten we nog een
peer-kweepeer voor Jelle Parmentier.
Hij komt op de hoek van de
Friesestraatweg bij de flat.

ACTIVITEITEN KOSTVERLOREN KWARTIER
Yoga voor 55+				MA

10.00-11.00

Bewegen op muziek 55+		

12.15-13.15

Koor Tous les oiseaux d’Europe

MA

School Schaken jeugd			

DI

DI

Schildersclub				DI

APPARTEMENTEN AAN
FRIESESTRAATWEG
Nadat de woonboerderij, de werkplaats en de achterliggende garageboxen
waren gesloopt, was het lange tijd stil op de locatie van Rinket aan de
Friesestraatweg. Daar is vorige maand verandering in gekomen. Aannemer
Kooi uit Appingedam is toen begonnen met het boren van gaten om daarin
betonpalen te gieten. Dan hoeft er niet te worden geheid en worden trillingen
voorkomen. Het project omvat de bouw van 48 woonappartementen in een
blok van zes lagen

Venstersoepje (2 soorten soep)

WO

Bewegen op muziek 55 +		

DO

Bewegen op Muziek (bommen)

WO

Tekencursus				DO
Klaverjassen				DO
Meer bewegen voor ouderen		

VR

Knutselclub voor ouderen		

VR

Vieringen school(1 x per mnd)		
Streetdance 8-13 jaar			
Jeugddammen(vanaf 6 jaar)		
Activiteiten in Kostverlorenkwartier
Voor info en contact mail:
leendertvanderlaan@hotmail.com

VR
VR
VR

19.30 -22.30
15.30-17.00
20.00-22.30
12.30-13.30
19.00-20.00
09.30-10.30

14.00-16.30
19.00-22.30
09.30-10.30
11.00-12.00

14.00-16.30

16.00-18.00
18.45-20.00
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Opgave Wij kpuzzel 2019-3
Straten die zijn genoemd naar schilders van De Ploeg, zul je
in onze wijk vergeefs zoeken. In de puzzelrubriek kunnen we
dat gemis een beetje goed maken.
In het diagram zijn achternamen van schilders van De
Ploeg geplaatst. Ze zijn niet gewoon van links naar rechts
geschreven. Een aansluitende letter (of de eerste letter van
de volgende naam) kan ook naar links, boven of beneden
aansluiten, maar niet diagonaal. Om te laten zien hoe het
werkt, hebben we de eerste naam in het rood aangegeven. U
moet de andere twaalf opsporen. Om het niet te gemakkelijk
te maken geven wij hun namen niet.
De zwarte pijl wijst aan waar de laatste naam eindigt. Aan u
om met pen of potlood de route door de Ploegwijk te vinden.
Als u het eindpunt heeft bereikt, zult u zien dat een aantal
letters niet is gebruikt. Deze letters vormen van links naar
rechts en van boven naar beneden gelezen de oplossing van
de puzzel.
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samen spelen
samen leren
en van alles uitproberen
van 2 tot 12 jaar:
Peuterschool
Kinderopvang
Schildersbuurt
Schildersbuurt
Buitenschoolse opvang
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Nu ook dagKindermiddag
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Nu

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

Verhuur voor buurt- en
Voor
meer
maatschappelijke
activiteiten
Voor
meer

info:
info:
www.de-bso.nl
www.de-bso.nl

Oplossing Wij kpuzzel 2019-2

www.huis-de-b.nl

De puzzel van de vorige keer ging over oude straatnamen. U had ze als volgt moeten combineren:
Langestraat - 1e Spoorstraat; De Vries Lamstraat – Jozef Israëlsstraat (De Duitse bezetters vonden Jozef Israëlsstraat
te joods en gaven de straat daarom een andere naam. Dat is na de oorlog weer teruggedraaid. In Hoogkerk is later
opnieuw een straat naar De Vries Lam genoemd.); Westerbuitensingel – Melkweg; Werkmanstraat – Nieuwe Blekerstraat;
Verbindingsstraat – 2e Spoorstraat; Kerkstraat – Smalstraat; 2e Hoendiepdwarsstraat – Herman Colleniusstraat;
Leeuwarderdwarsstraat – Taco Mesdagstraat; Parallelstraat – Friesestraatweg. De gevraagde letters vormden het woord
‘Rembrandt’.

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

SPECIALISATIES

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

Een veilige basis
Een
veilige
basis
Veel
plezier
Veel
plezier
Een warme sfeer
Een warme sfeer
Spelenderwijs
leren
Spelenderwijs leren
Taco Mesdagplein 5
Taco
9718 Mesdagplein
KE Groningen5
9718
KE 89
Groningen
050 402
81
050
402
89
81
www.kdv-littleworld.nl
www.kdv-littleworld.nl

Fysiotherapie90
Hoendiep 1
De Omhelzing

SPECIALISATIES
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OVERZICHT ORGANISATIES
Wijkraad Schilderswijk

De Wijkraad is een door de gemeente
gesubsidieerde organisatie die activiteiten ontplooit
en/of ondersteunt die het woonklimaat bevorderen.
e-mail: secretariaat@schilderswijkgroningen.nl
samenstelling bestuur: Harmen Gelling (v), Liesbeth
Klunder (s), Hein Pronk (p), Channa Ensink, Rudy
Heddema
Website: www.schilderswijkgroningen.nl
sitemanager: Tjaaktje van der Wijk
e-mail: via schilderswijkgroningen.nl/contact

Buurtorganisaties

(kijk op de websites voor samenstelling besturen)
KOSTVERLOREN
●Huurdersvereniging
activiteit: leefbaarheid in de wijk, wijkvernieuwing,
groot onderhoud, huurderszaken
website: www.hvkostverloren.nl
●Stichting Van Ostade
organiseert en faciliteert buurtactiviteiten in het
KostverlorenKwartier

SCHILDERSBUURT
De Schildersbuurt (tussen A-weg en Reitdiep) kent
een onderverdeling in drie kwartieren. Binnen elk
van deze kwartieren functioneert een
bewonersvereniging die zich inzet voor een goed
woonklimaat, voor het behoud van het stadsgezicht
Buurtconciërge
‘Buurtman’ Theo van der Laan signaleert problemen en evoor duurzaamheid.
●1 Schilderskwartier (Zuidoost)
en onregelmatigheden en zoekt in contact met
www.1eschilderskwartier.nl
bewoners naar een oplossing. Zijn werkterrein is de website:
●2e Schilderskwartier (Zuidwest)
Schildersbuurt, het wijkgebied ten oosten van de
website: www.2eschilderskwartier.nl
Friesestraatweg.
●3e Schilderskwartier (Noord)
telefoon: 06-44 48 07 02
website: www.3eschilderskwartier.nl
Wijkkrant
eindredacteur: Martin van Koldam
e-mail: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl

Gemeente Groningen
Gebiedsmanager Oude Wijken

In het kader van de wijkgerichte aanpak van de
gemeente Groningen fungeert Nienke Alkema als
aanspreekpunt voor organisaties en bewoners van
de Schilderswijk.
e-mail: nienke.alkema@groningen.nl
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Meldpunt Overlast

Ervaart u overlast van omwonenden of
evenementen, dan kunt u dit doorgeven aan het
Meldpunt Overlast.
online: gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorgmelden
telefoon: (050) 587 58 85

‘Wij’

Iedereen met vragen over ondersteuning en zorg,
kan zich wenden tot het Wij-team. ‘Wij’ is een
organisatie van de gemeente Groningen.
Spreekuur: elke dinsdagochtend van 9 tot 13 uur in
Huis de B, Adriaan van Ostadestraat 38
e-mail: heidiguchelaar@wij.groningen.nl
telefoon (050) 3677202
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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
Contact persoon Hein
tel2050-3120962
Jacob vanPronk
Ruysdaelstraat
of even een
mailtje naar het
Groningen
of even een mailtje naar het
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secretariaat@schilderswijkgroningen.nl

Ja! Natuurlijk had uw advertentie hier ook kunnen staan!
mail naar: wijkkrant@schilderswijkgroningen.nl

