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Gebouw op
poten spaart
Hortustuin
Succesvolle bemiddeling oud-gedeputeerde Van Dijk

Door Cees Vellekoop

groningen < Een nieuwe
vleugel op poten aan het
bestaande Heymansge-
bouw. Over dat idee zijn de
bewoners van de Hortus-
buurt en de Rijksuniversi-
teit (RUG) het eens gewor-
den. Nieuwbouw aan de
westkant van de Hortus-
tuin, waar de bewoners
zich jarenlang fanatiek te-
gen hebben verzet, is hier-
mee van de baan.
De nieuwe vleugel voor de fa-
culteit Gedrags- en Maat-
schappijwetenschappen
(GMW) komt aan de achter-
kant van het gebouw aan de
Grote Kruisstraat. Als de ge-
meente meewerkt, en daar
ziet het wel naar uit, kan de
bouw nog dit najaar beginnen.

Dit is het resultaat van het
overleg tussen de bewoners-
groepen en het College van Be-
stuur van de RUG. Sinds febru-

ari is oud-gedeputeerde Jaap
van Dijk (CDA) onafhankelijk
voorzitter van dit overleg.

De buurtbewoners vonden
dat de universiteit genoeg an-
dere plekken kon vinden om
de ruimtenood van de facul-
teit op te lossen. De RUG hield
vast aan de afspraken met de
gemeente uit de jaren negen-
tig, die ruimte gaven voor
nieuwbouw van zo’n 6.000
vierkante meter aan de west-
kant van de Hortustuin.

Tijdens het overleg kwamen

de bewoners met verschillen-
de alternatieven, waarvan er
eentje genade vond bij de uni-
versiteitsbestuurders. Aan de
achterzijde van het bestaande
gebouw zit al een uitbouw van
twee verdiepingen, waarin de
kantine en daarboven de bi-
bliotheek zitten. Daarboven
komt een nieuwe uitbouw
met twee verdiepingen, op pa-
len, in de vorm van een halve
cirkel die aansluit op het trap-
penhuis van het hoofdge-
bouw.
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Iedereen akkoord
De bewoners hebben hun fi-
at gegeven aan het nieuwe
plan en ook het College van
Bestuur van de RUG stemt
er mee in. Daarbij hebben
de partijen ook afspraken
gemaakt over de verdere
bouwplannen. Deze uit-
bouw wordt iets kleiner dan
het omstreden bouwplan,
maar de faculteit GMW is er
eerst mee uit de brand. Voor

de langere duur is er nog
een plan voor vervangende
nieuwbouw aan de Grote
Rozenstraat. ”De buurtor-
ganisaties en de RUG heb-
ben afgesproken dat ze over
de uitwerking van dat plan
blijven overleggen met el-
kaar”, zegt Van Dijk. Dat
geeft hem goede hoop dat
ze elkaar niet opnieuw in de
haren zullen vliegen.

Leerlingen van de Simon van Hasseltschool kregen deze week nuttige tips over seks en grenzen. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

’Wendy wil weten
of een prikpil
ook zeer doet’

reporta g e < workshop wensen en grenzen voor basisschoolleerlingen

’Hou op, ik wil niet dat je in mijn billen knijpt’
Hoe stel je seksuele grenzen als je op
een leeftijd bent dat de hormonen je
door het lichaam gieren? De work-
shop Wensen en Grenzen deed de
leerlingen van de Simon van Hasselt-
school deze week enige nuttige wen-
ken aan de hand.

Door Inki de Jonge

groningen < In groep zeven van de Si-
mon van Hasseltschool gaat een vrou-
wencondoom rond. Het gegiechel, zo
kenmerkend voor deze leerlingen tus-
sen de 15 en 17 jaar, blijft uit. ”Wie
weet nog meer voorbehoedsmidde-
len”, vraagt consultant Greet van Hee.
Nou, dat weten ze wel. Condooms. De
pil. De prikpil. Wendy wil weten of dat
ook zeer doet, zo’n prikpil.

Van Hee zit samen met trainster Ma-
rieke van Veen voor de klas. De twee
vrouwen zijn de drijvende krachten
achter Wensen en Grenzen; een work-
shop rondom seks en weerbaarheid
voor jongeren, dat een verkorte versie

is van het uitgebreidere programma
Kick it With Love. Van Hee noemt het
’zeer verontrustend’ dat steeds meer
leerlingen op steeds jongere leeftijd

seks hebben. Maar de kennis over het
eigen lichaam laat te wensen over. Van
Hee: ”Veel meiden weten niks over
zaadlozing. Onge-
steldheid is voor veel
jongens onbekend
terrein. En pijpen
wordt door heel veel
jongeren niet gezien
als seks.”

Waar ’gewone’ voorlichting zich
vaak beperkt tot de technische aspec-
ten, richt Wensen en Grenzen zich op
de relationele kant. Want seks is een.
Maar hoe stel je, bijvoorbeeld, grenzen
als je in de ontluikende leeftijd bent?
”Veel kinderen hebben op deze leef-
tijd al rotervaringen met seks”, zegt
Van Veen. ”Want hoe zeg je nee, als de
sociale druk toeneemt?”

Dat blijkt ook als de leerlingen een
rollenspel doen. Jessica (15) moet een
aanminnige Naom (17) van zich afhou-
den. Maar slaagt daar niet in. ”Het is
moeilijk”, bekent ze de klas na afloop.
”Je wilt toch graag aardig gevonden
worden. Dan ben je bang dat hij je niet

meer leuk vindt.”
Van Veen stelt vragen aan de groep.

Hoe zag je dat Jessica het niet leuk
meer vond? Hoe had ze
het anders kunnen
doen? ”Ik zou wel slaan
op den duur”, zegt Na-
zaria. ”Ja. Dat doe ik ge-
woon.”

Als een meisje nee zegt bedoelt ze
nee; het is een oude slogan uit de jaren
’70. Maar nog steeds springlevend.

< nee-tips
Hoe zeg je nee als je nee bedoelt? Kwaad
worden kan nog even wachten door eerst de
volgende tips toe te passen:
< Ga niet lachen als je weigert. Dan word je
niet serieus genomen.
< Kijk de belager of belaagster aan.
< Ga rechtop staan of zitten
< Blijf rustig en praat duidelijk.
< Benoem wat je niet wilt. Bijvoorbeeld:
Knijp niet in mijn bil.

Meer informatie op www.wijsweerbaar.nl
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Seks onder je 25ste
Uit het vorig jaar gehouden lan-
delijk onderzoek Seks onder je
25ste van Soa Aids Nederland
blijkt dat steeds meer jongeren
tussen de 12 en 25 jaar geslachts-
gemeenschap hebben. In 2005
was dat eenderde van het aantal
scholieren; in 1995 was dat nog
een kwart.
De meeste informatie over seks
krijgen jongeren via internet en
op school. Van de meisjes werd
2,6 procent vorig jaar onge-
wenst zwanger, eenderde van
hen onderging een abortus.
Ruim zestien procent van de
meisjes zegt ooit gedwongen te
zijn tot seksuele handelingen.

Laatste kaartjes FC Groningen in verkoop
En waarom zou het niet? FC
Groningen heeft best nog een
kans om volgende week  de 2-
0 nederlaag tegen Ajax goed
te maken. De fans hebben het
vertrouwen nog niet verloren.
Vandaag gaan de laatste kaar-
ten in de verkoop. Bij tabaks-
speciaalzaak Minke aan de
Nieuwe Ebbingestraat hebben
ze het er smoordruk, zegt ei-
genaresse Rita Minke.

Door Richold Brandsma

Hallo mevrouw Minke, stoor
ik?
”Nou het is wel heel erg druk,

maar ik kan me wel even vrij-
maken hoor.”

Maar het is nu nog donderdag-
middag, de laatste kaarten
gaan toch vrijdag in de ver-
koop.
”Jazeker, maar nu proberen al-
le mensen met een seizoen-
kaart nog kaartjes te krijgen.”

O, oké, maar deze vrijdag gaat
het echt los?
”Ja, we verwachten een hele
grote drukte. We krijgen die
hele bult nog eens over ons
heen.”

Een heksenketel dus.
”Ja, maar wel leuk hoor. We

hebben wel wat extra hulp in
de winkel en het is toch wie
het eerst komt wie het eerst
maalt. Wie het eerste is? Dat
maken de mensen onderling
wel uit. Meestal is het een hart-
stikke leuke sfeer.”

Maar betekent dit principe
van ’wie het eerste komt’ dat
mensen in slaapzakken voor
de deur gaan liggen?
”Nee, toch, dat kan ik me niet
voorstellen. Maar ik denk wel
dat de eerste mensen vanmor-
gen om 7 uur voor de deur
staan. Wij gaan om 8 uur open
en dan laten we de mensen
binnen wachten tot om 9 uur
de ticketbox gaat draaien.”

Jaar cel geëist voor
witwassen drugsgeld
Door Rob Zijlstra

groningen < De mensen voor
wie hij het deed, ontmoette
hij in een koffieshop in Gro-
ningen. Of hij, Ahmad M. (28),
geld zou willen overboeken
naar Marokko. Omdat zij niet,
maar hij wel over de vereiste
identiteitspapieren beschik-
te. Ahmad wilde wel.

Nu hangt hem een jaar ge-
vangenisstraf (waarvan drie
maanden voorwaardelijk) bo-
ven het hoofd. In totaal boekte
M. vijftien maal een bedrag
over van in totaal 35.000 euro.
Bij het Meldpunt Ongebruike-
lijke Transacties ging een bel
rinkelen. Hoe kan iemand die
als asielzoeker 35 euro per
week ontvangt, zoveel geld tot
zijn beschikking hebben? Dat
hij er ook nog een kranten-
wijkje bij had, deed daar niets
aan af. De bel bleef rinkelen.

M. verklaarde dat hij op den
duur wel in de gaten had dat

hij drugsgeld verstuurde. Het
leverde hem per transactie
dertig tot veertig euro op. En
daar was het hem ook om te
doen. Tijdens een huiszoeking
vond de politie in zijn kamer-
tje in de Antarisstraat ook nog
eens 8.000 euro en 150 gram
heroı̈ne en cocaı̈ne. De drugs
bewaarde hij voor anderen,
evenals een groot deel van het
geldbedrag. Maar, zo zei M.,
2.500 euro was van hem zelf.
Dat had hij beetje bij beetje ge-
spaard.

Het openbaar ministerie ge-
looft hem niet. Zoveel levert
het rondbrengen van kranten
nou ook niet op, aldus de offi-
cier van justitie. Als het aan
haar ligt, is hij zijn ’spaargeld’
kwijt.

M. liet weten spijt te hebben
en zich te schamen voor wat
hij heeft gedaan. Zodra hij zijn
straf heeft uitgezeten, wil hij
terug naar huis, naar Tripoli in
Libië.
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’Sommige leerlingen waren baby toen Erwin Koeman het EK won’

groningen < ”Gaan Kalou en Kuyt weg
bij Feyenoord?”, was één van de vragen
die Erwin Koeman voor zijn kiezen
kreeg. Gisterochtend waren 35 leerlin-
gen van het Groningse Alfa College
naar Rotterdam gereisd om een trai-
ning van Feyenoord te bekijken. Na de
training nam de uit Groningen afkom-
stige trainer, ruim de tijd om vragen
van de studenten te beantwoorden.
Oud-voetbalprof Barend Beltman, die

reis begeleidde: ”We zaten op de tribu-
ne in de Kuip. Ik heb eerst een korte in-
troductie gehouden over Erwin Koe-
man. Sommige leerlingen waren na-
melijk één jaar toen hij het EK in ’88
won.” De trainer nam ruim de tijd. Een
leerling vroeg of hij vaak met broer Ro-
nald belde als hij weer eens verloren
had met Benfica. Erwin belt inderdaad
wel vaak, maar dat gaat niet altijd over
voetbal. Leerling Ivanildo Castro (24)

was verbaasd dat de oefenmeester zo
aardig is. ”Op televisie is hij heel aar-
dig, maar je weet natuurlijk nooit wat
er gebeurt als de camera uitgaat.” Ei-
genlijk is de student van het Alfa Colle-
ge voor PSV. Hij bedacht ook een bruta-
le vraag. ”Ik vroeg hem of het geen
droom voor hem is om PSV te gaan trai-
nen?” De trainer bood slim repliek.
Castro: ”Hij zij dat hij nooit dingen
plant.” Foto: ProShots

Kinderen dagje aan de macht op stadhuis
groningen < In juni hebben
kinderen het één dag voor het
zeggen op het stadhuis. De ge-
meente Groningen organi-
seert vanaf dit jaar elke twee
jaar een kindergemeente-
raad. Op 15 juni komt die voor

het eerst in actie. Leerlingen
uit groep acht van acht basis-
scholen uit de wijken Padde-
poel, Selwerd en Vinkhuizen
hebben die dag 7500 euro tot
hun beschikking voor speel-
voorzieningen. Acht fracties

van vier leerlingen mogen
een voorstel indienen. Het
beste wordt uitgevoerd.

De vergadering op het stad-
huis wordt op school voorbe-
reid. Raadsleden en de griffie
begeleiden de piepjonge

raadsleden. De gemeente
hoopt dat kinderen via de kin-
derraad de gemeentepolitiek
leuk gaan vinden. In de kin-
dergemeenteraad nemen el-
ke keer andere scholen zit-
ting.

Feestend C&A schenkt
zieke kinderen 2500 euro
groningen < Het modecon-
cern C&A schenkt 2500 euro
aan de stichting Daniëlle in
Groningen. Met dit gebaar wil
het kledingconcern zijn klan-
ten in Groningen laten delen
in haar Europese succes dat
deze week een hoogtepunt be-
reikt met de opening van het
duizendste filiaal in Europa.

“De afgelopen vier jaar is
ons bedrijf er in geslaagd om
het aantal filialen uit te brei-
den van 491 naar 1000 win-
kels. We zijn ervan overtuigd
dat dit succes onmogelijk was
geweest zonder onze klanten.
Daarom zeggen we in elke
plaats met een vestiging ‘har-
telijk dank’ en geven een ca-
deau aan een goed doel”, legt
Jaap Kiel van C&A in Gronin-
gen uit.

De actie voor goede doelen

kost het bedrijf 2,5 miljoen eu-
ro. Medewerkers van de ver-
schillende filialen mochten
zelf het doel in hun vestigings-
plaats uitkiezen. In Nederland
deelt het concern 275.000 eu-
ro uit.

Het modebedrijf C&A werd
in 1841 opgericht in Sneek
door de broers Clemens en Au-
gust Brenninkmeijer die zich
als lakenkooplieden en ko-
mende uit Duitsland in de
Friese stad vestigden. Als een
van de eerste bedrijven maak-
te het confectiekleding die be-
taalbaar is voor brede groepen
van de bevolking. De Stichting
Daniëlle probeert de laatste
wens van ongeneeslijke kan-
kerpatiënten in de leeftijd van
18 tot 28 jaar te honoreren, zo-
wel organisatorisch als finan-
cieel. (DvhN)
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