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Uiteraard kunnen we een professional
inhuren, maar met de gedachte ‘voor en door
de wijkbewoners’ in het achterhoofd vinden
we het veel leuker om een ontwerpwedstrijd
onder de Hunzenaren en Van Starken-
borghers uit te schrijven. En iedereen kan
daaraan deelnemen. Jong of oud, mét en
zonder grafische ervaring, nieuwe bewoner
of wijkveteraan. Zelfs ‘wijkvreemde’ crea-
tievelingen mogen een poging wagen, ook al
gaat onze voorkeur uit naar iemand uit één
van onze wijken. 

Vereisten: de eerste vereisten heeft u eigenlijk
al in handen: het huidige formaat, de tekst
die op de voorkant komt te staan. U ziet ook
dat het ontwerp een duidelijke link met
beide wijken moet hebben. Verder is zo’n
beetje alles vrij, van zwart/wit tot full color,
van abstracte collages tot en met realistische
foto’s. Eenvoudig of met een gedachte
erachter. Laat uw fantasie maar de vrije loop.
Het ontwerp of elementen daaruit gaan we
ook gebruiken voor de vernieuwde wijk-
website.

Werkwijze: de bedoeling is dat u een direct
bruikbaar ontwerp maakt, plug and play
zoals dat tegenwoordig heet, dat in principe
direct aan de drukker kan worden aange-

Wijkblad ontwerpwedstrijd ‘Een hele omslag’
Een hele omslag, waarvan? Nou, de omslag. Ja, zó wordt het er natuurlijk niet duidelijker
op… Waar gaat het dan om? De huidige voorkant (omslag dus) van uw wijkblad gaat al weer
een tijdje mee. Wij, de redactie en het bestuur van de BHS bewonersvereniging van onze
wijken, zijn nog lang niet uitgekeken op het actuele ontwerp maar het kan ook geen kwaad
eens te veranderen (ook een omslag). En dat moet dan nu maar gebeuren, want omslagen
laten we voor een groot aantal nummers vooruit drukken. Dat scheelt namelijk nogal in de
kosten. De huidige voorraad raakt op waardoor we spoedig moeten kiezen voor weer een
periode door met het oude ontwerp of toch maar eens een frisse ‘smoel’ voor ons wijkorgaan.
We betrekken onze lezers daarbij en zetten er ook iets tegenover! Lees maar door.
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Dat gevoel van oneindige vrijheid aan het
begin van de vakantie als je drie weken in het
vooruitzicht hebt, weken die zich uit lijken te
strekken over een heel jaar. De eerste dagen
zwaar onrustig van het gevoel dat je toch
werkelijk iets nuttigs moet doen, al is het
maar de tent opruimen, waarbij je weet dat
er met vijf mensen in een stokbejaarde
vouwwagen geen beginnen aan is. 

Die eerste week is de mooiste, omdat de
vakantie dan nog niet op de helft is, de stapel
boeken nog niet echt geslonken en de
kinderen zich nog verbazen over het leven in
een ander land. Alles is nog charmant en
authentiek, zelfs als het regent. In die tweede
week worden de Nederlandse leefregels
volledig losgelaten. Om ons heen een enkele
Hollander die blijft volhouden met aard-
appelen, vlees, jus om halfzes. Wij niet, wij
schuiven steeds verder richting een maaltijd

om twaalf uur ’s middags en dan om acht uur
’s avonds. Weg de reinheid, rust en regelmaat. 
En dan die derde week: niet te onderdrukken
gedachten over wanneer we weer weg
moeten, dromen over emigreren, gewoon
niet naar huis rijden, heel lang naar de zee
staren die je straks zo zult missen. De
geluiden van de berggeiten met hun bel, die
aan de overkant van de riviermonding
klimmen, op je mentale memorystick
opslaan. Nederland in al haar platheid
vervloeken, het Nederlandse eten vooral. 

En in elk geval besluiten dat je niet het hele
jaar door racet op het werk en in je huis,
omdat dat allemaal zo zinloos lijkt.

Ik wens u allen een relaxed jaar toe, met vol-
doende gelegenheid tot onthaasting en
tapas/high tea/brunch en een spuitbus
zeewind. 

Els Bijlholt

Van de redactie

leverd. Om te voorkomen dat u aan de slag
gaat met het idee dat u misschien wel veel
werk voor niets verricht vragen we om eerst
een schets of proefontwerp aan te leveren.
De redactie kiest een aantal inzendingen uit
en verzoekt de betreffende deelnemers het
compleet uit te werken, eventueel met enige
aanwijzingen. Tot slot kiezen we uit de
uitgewerkte ontwerpen er één dat de eerst-
komende paar jaar de omslag mag sieren. 

Termijnen: de eerste schetsen (vergezeld van
naam, adres, telefoonnummer) zien we graag
uiterlijk 20 oktober aangeleverd via
wijkblad@tiscali.nl. Hetzelfde adres dat
openstaat voor vragen over deze wedstrijd.

Een aantal inzenders vragen we hun verder
uitgewerkte ontwerp vóór 20 november in te
leveren.

Is er een prijs? Zeker! De winnaar gaat niet
alleen aan de haal met (bijna) eeuwig-
durende roem maar ook met, u leest het
goed: € 250! Als dat niet inspireert…

We zijn benieuwd hoeveel talent er onder
onze lezers schuilt, we wachten in spanning
af!

De redactie
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De vakantie zit erop, de kids gaan weer naar
school, de KEI-week heeft weer nieuwe
studenten geïntroduceerd, de meeste van
ons weer aan het werk….. Alles krijgt weer
zijn routine.

Ook voor ons als BHS is het zaak de draad
weer op te pakken. Tijdens de zomerperiode
heeft alles wat stilgelegen, maar zoals in
onze juniuitgave vermeld sluimeren de
diverse projecten en worden met name de
UMTS mast en De Brugwachter weer actueel.
Het is zaak hier de Gezinsbode goed 
te blijven volgen, want daarin worden de
gemeentelijke aankondigingen gedaan en
vergunningsaanvragen gepubliceerd. 
Verderop in deze uitgave vindt u met name
van het comité LHS meer details over de
ontwikkelingen ten aanzien van de Brug-
wachter. In een bepaalde fase van het traject

wordt er een beroep gedaan op uw
medewerking bij het indienen van
zienswijzen op het voorgestelde bouwplan. 

Daarnaast gaan wij op verzoek van meerdere
bewoners eens met de milieudienst om 
de tafel om over het onderhoud van
plantsoenen en bestrating te praten. Met
name lijken er wat misverstanden te bestaan
over de verantwoordelijkheid op dit punt in
Van Starkenborgh. Dit was immers in het
begin een taak van de v.o.f. van
Starkenborgh, maar volgens ons is dit
inmiddels al meer dan een jaar weer een
gemeentelijke taak.

We gaan er weer tegenaan en houden u op
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Groeten, Toon Garritsen, Voorzitter BHS

Van het B.H.S. bestuur

Wilt u adverteren 
in dit wijkblad? Dat kan!

Nu nieuwe tarieven en formaten tegen
scherpe prijzen:

1/4  pagina: € 40,-
1/3 pagina: € 50,-
1/2 pagina: € 75,-
1/1 pagina: € 115,-

Korting bij plaatsing in drie achtereenvol-
gende nummers: 10 %, bij plaatsing in vijf
nummers 15 % 
NIEUW: nu ook rubrieksadvertenties
mogelijk: max. 3 regels:  € 10,- 
Uw advertentie of vragen over
advertentiemogelijkheden kunt u mailen
naar: wijkblad@tiscali.nl.
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Bijna een jaar geleden heeft de gemeen-
teraad in tweede instantie het steden-
bouwkundig plan De Brugwachter goed-
gekeurd. Ook al had wethouder Frank de
Vries maar 1 van de 3 opdrachten uitge-
voerd, het had nu allemaal zo lang geduurd
vond de raad, dat men over het ontbreken
van bewonersparticipatie bij dit ingrijpende
plan heen stapte. En ook de verkeers-
afhandeling bleef ongewijzigd, lees: onveilig.
Wat wel veranderde is de plek van de woon-
toren: van de ene uiterste hoek pal naast het
Wessel Gansfortcollege naar de andere
uiterste hoek pal naast de brug en aan het
Heerdenpad naar Beijum. Een ingrijpende
wijziging die een groenstrook tussen de
woontoren en de school mogelijk maakt.

Echter dit nieuwe stedenbouwkundig plan is
niet meer in de inspraak gebracht, terwijl het
bouwplan wel ingrijpend is gewijzigd. Vlak
voordat de nieuwe wet ruimtelijke ordening
van kracht werd (1 juli 2008) heeft
woningstichting Lefier een vrijstelling aan-
gevraagd, zodat het bouwplan met de
zogenaamde art. 19 procedure gebouwd kan
worden. Daarmee wordt voorkomen dat er
een bestemmingsplan moet worden gemaakt,
een procedure die volgens de ontwikkelaar
en de gemeenteraad te veel tijd zou gaan
kosten. Alsof er nadat in december 2006 (!)
onze wijk overvallen werd met dit in-
grijpende plan niet genoeg tijd is verstreken
om een bestemmingsplan te maken …

Vorige maand kondigde de gemeentelijke
projectleider Theo Zaal aan dat binnenkort
de procedure om een bouwvergunning te
krijgen door Lefier vervolgd gaat worden.

Uiteraard zal eerst het college van B&W
vrijstelling moeten verlenen, aangezien het
bouwcomplex niet in het huidige
bestemmingsplan past. Lefier zal dus
binnenkort een bouwplan indienen bij de
gemeente, de voorgenomen vrijstelling zal
gepubliceerd worden in de Gezinsbode.
Uiteraard kunnen alle bewoners hun
zienswijze kenbaar maken aan het college
van B&W. Op de website van BHS
(www.dehunzevanstarkenborgh.nl) zal infor-
matie voor het opstellen van een zienswijze
komen te staan.
Bewonersorganisatie BHS en het Comité LHS
houden de publicaties in de Gezinsbode in
de gaten. Wanneer er nieuws is zullen we dat
melden op de site van BHS.

Wilt u op de hoogte worden gehouden en
relevante informatie toegestuurd krijgen,
dan kunt u ook een e-mail sturen aan het
Comité LHS: m.l.hintzbergen@zonnet.nl. U
krijgt dan o.a. een voorbeeldbrief toege-
stuurd om uw zienswijze op het bouwplan
kenbaar te maken.

Woontoren De Brugwachter: Lefier wil gaan bouwen

In januari 2007 hebben ruim 250
wijkbewoners een zienswijze inge-
diend op het stedenbouwkundig
plan. Hierbij doen wij een oproep 
aan deze mensen om ook bij deze
volgende stap in de procedure hun
zienswijze bekend te maken!



6

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

Voor al uw - onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- glasservice
- wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
15 JAAR, DAN BETAALT U

SLECHTS 6% BTW!
Klaas Schipperlaan 40, 9731 KD Groningen

Tel. 050 - 5425651   Fax 050-8532185
Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl
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kringloopbedrijf
” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00

( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens
bruikbare
of kleding weg?

spullen

Wij halen het bij u op en
zijn er blij mee! Voor een afspraak

kunt u bellen met 050-3132200.
Langsbrengen op één van de

onderstaande adressen
is ook mogelijk. Heeft u

een heel huis dat leeg moet?
Wij zorgen daarvoor en kunnen

de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen



8

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

Sinds enige tijd siert op dinsdag- en
donderdagmiddag een bonte bakbrommer
één van de pijlers van de Gerrit Krolbrug. Een
woud aan gele bordjes met teksten als
‘Brado’, ‘Hollandse Nieuwe per 4 stuks’ leidt
vanzelf naar een echte ouderwetse haringkar,
voorzien van vrolijke vlaggen, slingers en
foto’s van haringeters in alle leeftijds-
categorieën.

Tijd voor de redactie om eens nader kennis te
maken met de nieuwe nering in onze wijk.
Achter het feestelijk vertoon blijkt de heer
Sybren Velting te schuilen, beter bekend als
Siep van ‘Siep’s haringhandel’.

Terwijl tevreden klanten drie haringen met
uitjes apart bestellen, vertelt Siep:
‘Ik sta hier officieel sinds mei, twee middagen
per week. Het is nog uitproberen. Vorig jaar

heb ik ook op deze plek gestaan, maar dat
mocht eigenlijk niet. Daarom heb ik een
vergunning aangevraagd. Eerst voor de
andere kant van de brug, maar de gemeente
kwam zelf met deze locatie. Daarmee ben ik
aan de slag gegaan.’

Dus we kunnen u hier voor langere tijd
verwachten?
‘Dat is wel de bedoeling. Ik heb nu een
seizoensplek van maart tot oktober, maar ik
wil meer. Mijn wens is een grotere, overdekte
kar, zodat ik hier ook in de koudere maanden
terechtkan. Ik ga de bestrating ook wat
uitbreiden.’
Siep wijst naar een stapel stoeptegels. Ik prijs
het straatwerk van de huidige plek. Het blijkt
van eigen hand te zijn. De gemeente ver-
strekt slechts vergunningen.

Een visje aan de waterkant
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De nieuwe kar komt er dan voor vast?
‘Nee, dat niet. Een permanente  plek is niet
toegestaan, maar wat groter kan natuurlijk
wel. Twee middagen is  niet zoveel.’

Inderdaad. Waar kunnen we buiten dinsdag
en donderdag een visje happen?
‘Op de zaterdagen sta ik altijd bij de Albert
Heijn in Ulgersmaborg.’ 

De brug gaat net open. Het verkeer dendert
langs. 
‘Kijk’, zegt Siep, ‘als nou per dag een
honderdtal van al die mensen hier even
langskomen, dat zou mooi zijn.’ 
Abrupt stopt een fietser en bestelt een
broodje haring. Siep gaat aan de slag met het
visje, de fietser wacht geduldig op het
smakelijks dat komen gaat en achter hen
kabbelt kalmpjes het Van Starkenborgh-
kanaal.

Paul M. Borggreve

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

Omdat de 4 Mijl van Groningen er aan komt
ondervraagt ze een hardloopster in hart en
nieren, Aukje Scholten uit de Kramerstraat.

Waarom en wanneer ben je begonnen 
met hardlopen?
Aukje vertelt dat ze 18 jaar geleden gestart is
met hardlopen. “In die tijd had ik een baan

met onregelmatige werktijden, waarmee een
sport in clubverband moeilijk te combineren
viel. Hardlopen kan altijd. Of het nou regent,
vriest of waait, ’s avonds, ’s ochtends, wan-
neer dan ook. Voor mij een ideale sport om in
conditie te blijven.” 

Sport in de wijk
Wat gebeurt er zoal op het sportieve vlak in onze wijken? Wordt er veel gesport en
welke sporten zijn populair? Hebben we misschien topsporters in de wijk?

Redactielid Lidy Bosker probeert de komende nummers antwoorden te vinden op deze vragen.
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En toen direct opgegeven voor 
de 4 Mijl van Groningen?
Nee, geeft Aukje aan. “Drie jaar geleden
wilde ik mijn dochter Esmee, die toen nog 9
was, motiveren om ook te gaan hardlopen.
We hebben toen samen besloten om de 4
Mijl te gaan lopen. Sinds die tijd lopen we de
4 Mijl samen. Inmiddels heeft mijn jongere
dochter Julia zich ook bij ons aangesloten.
Juist voor kinderen is het erg belangrijk om
met een doel te lopen. En natuurlijk willen
we onze tijd op de 4 Mijl ieder jaar
verbeteren. Dus ook dit jaar gaan we voor
een snellere tijd.”

Samen trainen?
Aukje lacht, “ik ga apart trainen met mijn
dochters omdat er te veel verschil zit in de
loopsnelheid. Mijn oudste dochter loopt mij
er op deze korte afstand van 6 kilometer
inmiddels uit!”

Wanneer begin je met trainen voor 
de 4 Mijl?
Aukje geeft aan dat ze meestal direct na de
zomervakantie beginnen. “We maken een
schema en beginnen met 2x per week. De
afstand en tijd bouwen we geleidelijk op. Bij
het maken van ons schema gebruiken we
ook de tips die op de website (www.4mijl.nl )
staan.”

Nog een streeftijd?
“Nee! Nou ja, wel sneller dan de vorige keer.
Maar we lopen niet voor de tijd, maar omdat
we het leuk vinden.”

Zondag 11 oktober start de 4 Mijl van Gro-
ningen. De snelste tijd staat op naam van
Eliud Kipchoge (Kenia) 17:07, die al jaren
achtereen de 4 Mijl wint.
Succes, Aukje, Esmee, Julia en alle andere
deelnemers uit onze wijken!

Terug naar school
Terug naar school, aan de ene kant is het natuurlijk helemaal
geweldig: je kan al je vrienden weer zien en stiekem verveelde je je
soms ook wel in de vakantie. De eerste dag is daarom ook helemaal
niet erg, je bent natuurlijk best benieuwd bij wie je in de klas komt,
welke leraren je hebt en wat je rooster is. Bovendien hoef je dan nog
bijna niks te doen behalve je boeken en je rooster ophalen. 
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De tweede dag gaat ook nog wel, misschien moet je vroeg op staan,
maar kan je wel je klas zien tijdens de introductiedag. Maar eigenlijk
ben je het de derde dag al weer helemaal zat: dan heb je echt les,
moet je weer elke dag je tas inpakken, vroeg opstaan, naar school
fietsen, bij saaie lessen zitten enz. dan vraag ik me toch altijd af:
waarom wou ik zo graag weer naar school? Ik wil eigenlijk wel weer
vakantie! Maar ja, uiteindelijk, als je weer een beetje in het
schoolritme zit, valt het allemaal best mee. Je kan je vrienden bijna
elke dag weer zien en ach, na die ene saaie les heb je weer pauze, dus
die kom je ook wel door en heel stiekem zijn sommige van die leraren
toch best aardig. En dan, als het allemaal wel mee lijkt te vallen en je
het helemaal niet zo erg meer vindt, is het alweer vakantie en moet
je helemaal weer van voor af aan beginnen...

Daniella (15)

Eindelijk! Op vakantie zonder ouders, nou ja, de ouders van mijn
vriendin stonden wel op de camping, maar wel helemaal aan de andere
kant natuurlijk. Wat een vrijheid. Eigen maaltijd koken, niemand die
je meesleept naar saaie musea of historische stadjes. En het beste
nog, niemand die jou vertelt hoe laat je thuis moet zijn!
Nu snap je natuurlijk wel, dat als drie 15 jarige meisjes alles zelf
mogen bepalen, dat ze er gebruik van maken ook! Elke avond lekker
weg en terug als het niet meer leuk was (tja... maar het was natuurlijk
wel altijd súper gezellig..). Natuurlijk waren we wel voorzichtig,
stiekem durven we namelijk niet eens om 4 uur ’s nachts alleen over
straat te lopen, maar natuurlijk wel met een groepje vrienden. In
ieder geval, aan iedereen die van plan is alleen of in elk geval zonder
ouders op vakantie te gaan, maak er werk van. Want geloof me, je
gaat gegarandeerd genieten.

Renate (15)



12

BUDGET ADVOCATEN

voor

particulieren en ondernemers 

T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

e-mail: info@budgetadvocaten.nl                      
www.budgetadvocaten.nl 

Het eerste gesprek is 
vrijblijvend en gratis

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE
(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

RUGSCHOLING

MANUELE THERAPIE

BEKKENBODEMTRAINING / 
BEKKENINSTABILITEIT

BEHANDELING VAN CHRONISCHE 
PIJNKLACHTEN

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ  Groningen
tel. 050 - 5422667
e-mail: dehunze@fysioweb.nl
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Vanaf eind vorig jaar/begin dit jaar heeft u in
uw wijk een nieuwe buurtagent. Ik zal mij even
kort voorstellen. Mijn naam is Cor Kremer. 

Tot voor kort was ik
werkzaam als buurtagent
in Basiseenheid Noord,
wijk De Hoogte, waar ik in
1997 begonnen ben. Ik
heb met veel plezier in
deze wijk gewerkt met zijn
vele sociale problematiek
en drugsoverlast. Ik denk

ook met veel plezier terug aan de prettige
contacten met de wijkbewoners en de
netwerkpartners. Na zoveel jaren in dezelfde
wijk te hebben gewerkt, is het goed om eens
naar een ander werkgebied te gaan. Het is
goed voor jezelf, maar ook voor de wijk.

Ik hoop en verwacht dat ik in mijn nieuw
werkgebied net zoveel werkplezier zal
ervaren, echter ik heb u als bewoner daarbij
hard nodig. Het is een mooie, relatief rustige
‘wijk’ met een aantal voorzieningen, zoals
scholen, winkels en bedrijven. Het werkge-
bied waarvoor ik verantwoordelijk ben heet
binnen onze Basiseenheid “Buitengebied”. Ik
doe dit samen met mijn collega buurtagent
Gerard Heideveld. We hebben een verdeling
gemaakt en ik ben verantwoordelijk voor het
werkgebied vanaf het Damsterdiep tot en met
Wolddijk, dus Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg
tot De Hunze/Van Starkenborgh/Noorder-
hoogebrug.
Ik heb dan ook te maken met meerdere
bewonersverenigingen, overlegstructuren et
cetera. De eerste tijd zal ik mij gaan ver-
diepen in de verschillende organisaties die in
de wijken aanwezig zijn.  

Ik zal in het kort proberen duidelijk te maken
wat de rol van een buurtagent is in een wijk. 

De belangrijkste opdracht is KENNEN EN
GEKEND WORDEN. Dat klinkt aardig maar
hoe geef je daar handen en voeten aan. Mijn
insteek is om veel in de wijk aanwezig te zijn.
Ik probeer mij vervolgens zo benaderbaar
mogelijk op te stellen. U kunt mij bereiken
via mijn GSM: 06-11345307 of via de digitale
snelweg: cor.kremer@groningen.politie.nl
Voor informatie die u kwijt wilt zie ik die het

liefst via de mail. Dit mag allerlei info zijn.
Hoe meer info hoe liever ik dit heb. Ik zal uw
mailtjes beantwoorden. 

Daarnaast probeer ik de belangen van “mijn”
wijk zo goed mogelijk te behartigen, zowel
binnen onze eigen organisatie als naar
netwerkpartners toe, zoals de gemeente en
hulpverleningsinstanties. Ik houd overzicht
over de meldingen die bij ons binnenkomen,
zowel via burgers als via het Meldpunt
Overlast. Bij problemen van structurele aard
zal ik samen met netwerkpartners in overleg
gaan. Eerst wordt gekeken bij wie het
probleem thuishoort. Is de politie de
aangewezen instantie om een bepaald
probleem aan te pakken dan zal ik een plan
van aanpak maken, met de bedoeling het
probleem zo efficiënt en snel mogelijk op te
lossen. Uiteraard lukt dat niet in alle gevallen.
Ik wil wel duidelijk stellen dat ik altijd
benaderbaar ben, maar niet alle problemen
voor u ga oplossen. In heel veel gevallen zal
ik u op uw eigen verantwoordelijkheid
wijzen. Met een mooi woord heet dit
zelfredzaamheid. Ook kan het zo zijn dat u
door een van mijn collega’s wordt geholpen.
Het is nu eenmaal onmogelijk om alleen alle

Uw nieuwe buurtagent stelt zich aan u voor
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zaken op te pakken. De complexere zaken,
dan wel zaken die eerst overleg met externe
partners vergen zijn voornamelijk mijn
werkterrein. U moet dan denken aan hard-
nekkige vormen van overlast, hetzij vanuit
een woning, hetzij door bijvoorbeeld
hangjongeren op straat. Erg belangrijk is dat
u zichzelf  verdiept in de problematiek.
Gesprekken met de klagers en de veroor-
zakers is dus een voorwaarde. Vervolgens ga
je op zoek naar de juiste instanties die
kunnen helpen met de aanpak van het
probleem. Als je een jeugdoverlastplek als
voorbeeld neemt, dan komen de meldingen
veelal via het Meldpunt Overlast bij ons
binnen. Vervolgens roep je al snel de hulp in
van de jeugdagenten en de stadswachten.
Ook de jongerenwerkers van het JJT
Noorddijk vormen een onmisbare schakel in
de aanpak.

Ook zorgmeldingen komen vaak ter ore van
een buurtagent. Mensen maken zich
bijvoorbeeld zorgen over een persoon die
zichzelf verwaarloost. Ook kom je zoge-
naamde multi-probleemgezinnen tegen.
Binnen zo’n gezin kan van alles aan de hand
zijn, zoals geldzorgen, verslavingsproblemen,
opvoedingsproblemen, psychische proble-
men, et cetera. U begrijpt dat een dergelijk
probleem niet van vandaag op morgen is 
op te lossen. Eerst wordt er door net-
werkpartners gekeken wat de aard en
omvang van de problemen zijn. Vervolgens
welke vormen van hulpverlening er voor dat
gezin beschikbaar zijn. Wij denken hierin wel
actief mee met onze netwerkpartners, echter
waken ervoor om zelf hulpverlener te
worden. Onze kerntaken, te weten zorg-
dragen voor de leefbaarheid en veiligheid,
blijven voorop staan. Ook door middel van
het geven van preventietips kun je bijdragen

aan de veiligheid in de wijk. De wijkkrant is
een uitstekend middel om af en toe bepaalde
onderwerpen toe te lichten. Ik zal proberen
daar gebruik van te maken. 

Wie zijn nu eigenlijk de netwerkpartners van
een buurtagent. Dat is uiteraard per wijk
verschillend. De bewoners, u dus, maken er
in ieder geval deel van uit. Daarnaast onder
meer de bewonersverenigingen, winkeliers-
verenigingen, scholen, de GGD, maatschap-
pelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg,
de verslavingszorg, jeugdzorg, jongerenwerk
en de woningbouwverenigingen.
Ook de gemeente is een hele belangrijke
netwerkpartner. Stadsdeelcoördinatie, de
dienst RO/EZ, OCSW, wijkbeheer en het
Meldpunt Overlast zijn ook onmisbare
partners. Binnen onze organisatie zijn diverse
afdelingen waarop ook regelmatig een
beroep wordt gedaan, zoals de collega’s van
de basiseenheid, de jeugdagenten, de
overige buurtagenten, de stadswachten, de
afdeling verkeershandhaving, de collega’s die
zich bezighouden met verdovende mid-
delen, en de collega’s die zich bezighouden
met de aanpak van hardnekkige gevallen van
overlast op straat. Zonder deze partners kan
ik mijn werkzaamheden niet naar behoren
vervullen. 

Ik heb in het kort geprobeerd een beeld te
schetsen van de werkzaamheden van een
buurtagent. 
U zult ongetwijfeld nog vragen en/of op-
merkingen hebben. Schroom niet en laat het
me weten. Zoals gezegd, u kunt mij bereiken
via de telefoon of de mail.

Ik hoop op een prettige samenwerking.

Met vriendelijk groet, Cor Kremer
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Zodra ik ter plekke ben om foto’s te maken
moet ik even grinniken. Ik zou deze aflevering
misschien ‘Niets in de buurt’ kunnen 
noemen. Een enkele fietser passeert, kijkt
naar mij, knikt een vaag ‘goeiedag’ en peddelt
verder, zich mogelijk afvragend waarom
iemand daar gras staat te fotograferen. Of
misschien komt hij daar veel vaker voorbij en
is hij zich al zijn hele leven bewust van de
historie van die plek, veel meer dan ik met
mijn cameraatje en aantekeningen…

Waar vindt u ‘die plek’? Het best pakt u de fiets
en verlaat u de wijk via de Boterdiepsbrug.
Onder het viaduct van de Noordzeeweg door
en de Wolddijk op. Na ongeveer 2,5 km linksaf,
richting molen De Koningslaagte (op zich al
het fietstochtje waard.) Na de molen het spoor
over en de Winsumerweg oversteken en linksaf
slaan. Na 200 meter rechtsaf. Als u dan tóch
met de auto wilt… Neem de Winsumerweg
(N361). Vanaf de verkeerslichten is het na 4 km
aan de linkerkant van de weg.

Helemaal leeg is de plek niet, er staat een
‘oude’ boerderij die er verdacht nieuw uitziet,
maar daarover later meer. Voor de rest is het
gras, gras en nog eens gras. Beter kijkend
wordt het patroon van verhogingen in het
land duidelijk. In 2005 heeft Stichting Het
Groninger Landschap zich dan ook de nodige
moeite getroost de sporen van het verre
verleden naar boven te halen.

Opkomst en ondergang
Zoals in eerdere afleveringen van deze
rubriek al eens aangehaald was ‘ons’
woongebied nogal onderhevig aan het
grillige gedrag van de rivier De Hunze,
waarvan het laatste overblijfsel hier later
‘Selwerderdiepje’ is gaan heten. Eb en vloed
deden zich vanaf de Lauwerszee, zoals het
meer voor de afsluiting heette, in het
verleden tot in Stad gelden. Door de werking
van de getijden ontstonden verhogingen,
natuurlijke wierden, in het landschap,
geschikt voor bewoning : ‘hoog’ en droog en
met een vruchtbare grond. Zo ook Harssens.
Al in de 13e of 14e eeuw bevond zich hier
een steenhuis (borg). De borg is later weer
afgebroken en het materiaal werd gebruikt
voor een tweede grotere borg, iets verder
naar het westen. Beide borgen zijn geheel
verdwenen, maar de patronen in het terrein
zijn duidelijk zichtbaar, inclusief de grachten
van de tweede borg. De bewoning beperkt
zich niet tot een enkel steenhuis; op het
borgterrein bevonden zich o.a. schathuizen.

De Harssensborg of wat daar (niet)
van over is...

(Niet) in de buurt

Van de tweede borg rest alleen nog de
eerste gracht
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Dat had niets te maken met de rijkdom van
de bewoners: vee heette toen ‘scat’, vandaar
de naam. Er heeft zelfs een kerkje gestaan.
Niet gehinderd door inspraakcommissies of
milieu effect rapportages werden bochten
van de rivier De Hunze afgesneden om de
bevaarbaarheid te vergroten. Harssens kwam
hierdoor ‘uit de loop’ te liggen en dat is
misschien wel de reden geweest dat het dorp
uiteindelijk vrijwel geheel verdween. In 1742
werd de tweede borg afgebroken. 

Harssensbosch
‘Recycling’ mag dan tegenwoordig weer erg
in zijn, het begrip is allerminst nieuw. Een
deel van het sloopmateriaal van de borg
werd gebruikt voor een boerderij,
Harssensbosch geheten. Eind vorige eeuw
raakte de boerderij in ernstig verval. Het
Groninger Landschap heeft het laten
afbreken en weer opbouwen. Begin dit jaar is
het opgeleverd. Een deel van de ruimte
gebruikt de Stichting voor zichzelf en de rest
is… vakantiewoning. Niet het eerste wat je
verwacht op zo’n historische plek. Aangezien
de huurders op het moment van mijn bezoek
‘thuis’ zijn ga ik ook binnen even neuzen. Een
oude tegelvloer met afgesleten groen
glazuur en bedsteden (met 21e eeuwse
afmetingen) probeert de sfeer van rond het
jaar 1900 op te roepen.  Een moderne,

dominant aanwezige allesbrander doet dat
geheel weer teniet.

Terug naar de toekomst
Even later loop ik nog wat foto’s te nemen op
het terrein en probeer me voor te stellen hoe
het hier voor 1742 was. Dat lukt maar matig
met in de verte een richting Sauwerd
voortsnellende trein, het geluid van de auto’s
op de N361 en het aanhoudend geronk van
een vliegtuigje tussen de wolken. 

Dan vraag ik mij af: zal ooit iemand, daar
waar ik nu dit verhaal zit te tikken, in het jaar
pakweg  2361 en al zoekend naar sporen,
proberen zich een voorstelling te maken 
van twee vroegere Groningse wijken, Van
Starkenborgh en De Hunze geheten? En hoe
het daar wonen was? Misschien schrijft hij er
nog eens een stukje over.

Hans van Leeuwen

In het jaar 2361 is dit een ‘oude gevelsteen’
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Op onbewaakte ogenblikken gebeurt er in
onze wijk van alles. Wie op dinsdag 11
augustus over het Heerdenpad naar huis of
supermarkt toog, zag een grote takelwagen
op het groene gras naast de voetbalkooi. Het
had net wat gedrupt. Een eenzame jongen
trapte zijn bal wat gelaten in het doel.
Onderzoek leerde dat er twee ambtenaren
van RO/EZ bezig waren gewapend met een
ijzerzaag het oude hek naast de kooi te
verwijderen. Waarom dat gebeuren moest,
was niet helemaal duidelijk. Het was een

Het hek van de dam

In het vorige nummer is gepleit voor de
wedergeboorte van een bushalte in de
nabijheid van de Gerrit Krol-brug (er was tot
twee jaar geleden een instaphalte op de
Korreweg, bij de Oosterhamriklaan, maar
deze is opgeheven). In de afgelopen
maanden heb ik van een aantal wijkbe-
woners hierop per mail en telefonisch
reacties gehad. Enige citaten hieruit: 
“Ook ik vind het lastig dat de bushalte aan
het begin van de Oosterhamriklaan vlakbij
de Korreweg vervallen is”
“Wij zijn het geheel met u eens dat het te zot
voor woorden is dat familie, vrienden
en kennissen niet op een fatsoenlijke manier
via het openbaar vervoer bij ons op bezoek
kunnen komen in De Hunze. Wij voelen ons
nu telkens verplicht onze gasten met de 
auto te halen en te brengen naar het NS
Hoofdstation” 

Wij stemmen dus: VOOR een bushalte dichter
bij onze wijk De Hunze/Van Starkenbogh”

Daarnaast ontving ik een reactie van
gemeenteraadslid Jan Spakman, die aan-
kondigde na het zomerreces over deze
kwestie vragen te willen stellen aan de
verantwoordelijk wethouder. 
Ook zal het OV Bureau Groningen Drenthe
een toelichting geven op de gang van zaken.
Het is dus nog geen gelopen race ! De
mensen die gereageerd hebben wil ik hierbij
bedanken voor de steun, meer steun-
betuigingen zijn natuurlijk van harte welkom!

Wordt vervolgd.

Els Bijlholt (redactie wijkblad)

Met de bus naar De Hunze en 
Van Starkenborgh: de ontbrekende halte!
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opdracht. Waarschijnlijk was het ijzerwerk
vanwege de nieuwe kooi een overbodig hek
geworden. Het verwijderen viel nogal tegen.
De twee mannen hadden gehoopt met wat
schroef- en takelwerk de klus te klaren. Nu
moest er zwaardere arbeid aan te pas komen.
Er klonk een kleine zucht, maar met vereende
kracht gingen ze gestaag aan de gang en
was het hek  al snel van de dam.

Paul M. Borggreve

Aan de Beijumerweg 4 staat een  kleurig
serveerwagentje met courgettes, komkom-
mers, snijboontjes, diverse soorten jams en
verse kruiden. Een bont gekleurde Sisi
parasol beschermt al het lekkers tegen de
namiddagzon. Op een bord naast het
karretje staan de prijzen en wordt ook verse
honing aangeprezen. Een leeg jampotje dient
als geldpotje.
Ik sta op de oprijlaan van Ina en Jan Bos, al
meer dan 25 jaren tuiniers in hart en ziel.

Waar komt die passie voor 
tuinieren vandaan?
Ina geeft aan dat ze als boerendochter groot
geworden is in en met de natuur en ook Jan
is van jongs af altijd betrokken geweest bij
de natuur en het milieu.
Dus begon de bovenwoning die ze voor de
komst naar de Beijumerweg 4 bewoonden
steeds meer te benauwen. Ina vertelt dat ze
in die tijd wel een volkstuintje hadden dat via
de biologische tuinvereniging werd gehuurd.

Maar het verlangen naar een landelijk leven
op fietsafstand van de stad werd steeds
groter. Dus gingen ze op zoek naar een plek
aan de rand van de stad.
De zoektocht eindigde bij een boerderij die
de gemeente had opgekocht om de grond te
gebruiken voor de aanleg van een nieuw-
bouwproject (De Hunze). De boerderij hield
nog voldoende land over en Ina en Jan
werden verliefd op het huis en de tuin.
Ruim 3 jaar duurde het voordat ze het
verbouwingsplan voor de boerderij duidelijk
hadden. De moestuin werd daarentegen
direct in gebruik genomen en flink uit-
gebreid.

Zijn jullie direct groente en fruit 
gaan verkopen?
Ina vertelt lachend dat ze zich absoluut geen
ondernemer vindt en eigenlijk ook helemaal
niet in deze rubriek past. Zij ziet het
verkopen meer als een uit de hand gelopen
hobby.

Een uit de hand gelopen hobby!

In deze rubriek interviewt Lidy Bosker (startende) ondernemers in de wijk.
Ondernemers die graag in deze rubriek willen staan, kunnen contact opnemen met de redactie.
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Nog nalachend vertelt Ina dat ze pas vorig
jaar zijn begonnen met de verkoop en niet in
1985 toen ze de boerderij hadden gekocht.
“We hadden gewoon zoveel bessen en
spitskool over dat ik dacht:  kom we zetten
het aan de weg en verkopen het. Na 23 jaren
groente en fruit te hebben weggeven aan
familie en kennissen, leek het me wel redelijk
om er nu eens geld voor te vragen..”
Dit bleek een groot succes en al gauw
kwamen mensen vragen om meer groenten.
Ina breidde haar aanbod uit met andere
groenten, eigengemaakte appelmoes, jam,
zelfgemaakte chutneys en stoofperen in
wijngelei. Alles werd verkocht. Nog steeds
wordt het aanbod uitgebreid en op verzoek
van de klant haalt Ina ook sla en snijbiet vers
uit de tuin.
Ina geeft aan dat ze er zelf ook versteld van
staat dat alles wat ze bij de weg zet verkocht
wordt.

Merk je iets van de toenemende belang-
stelling voor onbespoten groenten?
Ina vertelt dat ze door het betalingssysteem
bij de kar zo’n 90% van haar klanten niet
ontmoet en dus maar een kleine groep
klanten spreekt. “Deze mensen komen veelal
uit de buurt en kopen bewust onbespoten
groenten en fruit. Ook hebben ze vaak
vragen over tuinieren of hebben ze spe-
cifieke problemen met het bestrijden van
ongedierte. Daarnaast is er een kleine groep
klanten die via mond-tot-mond reclame
langskomt voor een bijzonder product.
Bijvoorbeeld de Bramley Seedling, een
speciale appel waarvan je de lekkerste
appelmoes maakt.”
Uiteraard heb ik als pasbeginnende tuin-
vrouw zelf ook een heleboel vragen en Ina
beantwoordt ze allemaal met groot gemak.  

Kun je met zo’n grote tuin nog 
wel op vakantie?
Ik vertel Ina dat mijn sla tijdens de vakantie
uitgeschoten is naar 1 meter hoogte. Ina
geeft lachend aan dat zij de tuin samen met
een goede vriend onderhouden en de
vakanties op elkaar afstemmen. Daarnaast
vertelt Ina dat ze graag in de vakantieperiode
juli en augustus thuisblijven om te genieten
van de opbrengst van hun tuin.

Heb je nog wensen voor de toekomst?
Het moet mooi zo blijven als het is, lacht Ina.
We wonen hier zo prachtig, wij hebben geen
wensen meer. We zijn tevreden, zeer tevreden.

Dat ben ik ook als ik de Beijumerweg 4
verlaat met een potje heerlijke stoofperen in
wijngelei!

Seizoensgroenten en- fruit
Jan en Ina Bos 
Beijumerweg 4 Groningen
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Straatbarbecue Van Doesburgstraat: een GOED IDEE!

Koortsachtig werd er in de ochtend van de
26e juni met elkaar gebeld. Wat gaf
buienradar aan? Wat het had het RTL nieuws
over het weer gezegd en wat was de mening
van Piet Paulusma? 
Kortom, zou het droog blijven op onze,
inmiddels jaarlijkse straatbarbecue?
Dit jaar was het een bijzondere barbecue
want we hadden subsidie aangevraagd en,
sterker nog, gekregen. Prachtig gevolg
hiervan was dat er voor de kinderen een
springkussen gehuurd kon worden en dat
diverse andere kosten gedekt waren. Na
wikken en wegen en kritisch in de lucht
kijken besloten we dat het feest toch door
moest gaan. 

En wat een geslaagde avond was het! Met
inspanning van diverse straatgenoten was er
een tap, biertafels, muziek en vooral een
goed humeur. Het vlees smaakte goed en
ook de salades waren niet te versmaden. De
kinderen waren tot in de late uurtjes nog aan
het springen en toen ook nog een aantal
papa’s zich op het springkussen lieten zien
was de pret compleet.
Al met al een geslaagde avond!

Meer weten over subsidie voor een straat-
feest? Zie: www.goedidee.groningen.nl

Bewoners Van Doesburgstraat

Nieuws van het Theehuis Van Starkenborgh
De openingstijden van het Theehuis Van Starkenborgh zijn gewijzigd: 

woensdag t/m zondag van 11:00 tot 18:00 uur 
(en dus niet meer tot 20:00 uur)

Theehuis Van Strakenborgh, Winsumerweg 1 (N361), Groningen

Daarnaast heeft het Theehuis de expositieruimte weer in ere hersteld. 
Kom vooral kijken !



Weer aan ’t werk!
Op het moment dat dit wijkblad op de
deurmat ploft zijn de vakanties voor de
meeste van ons echt helemaal voorbij. Alle
activiteiten in de Hunzeborgh zijn weer
gestart en ook dit najaar worden er diverse
leuke workshops georganiseerd.
Op 18 september is er voor het eerst een
jongerensoos voor de 12 tot 16 jarigen uit
onze wijken. Jullie zijn nu weer een paar
weken naar school, hoogste tijd om even te
relaxen met een potje dart of pingpong, of
gewoon met niks doen. Neem je eigen
favoriete ceedeetje mee!

Workshops en cursussen
Na de zomervakantie zullen er weer
sieraden- en kransenworkshops worden
georganiseerd. Kijk voor de data op onze
internetsite. Ook de schildercursus (10
lessen) start weer op 23 september. Docent
en beeldend kunstenaar Anneke van der
Meer verzorgt deze cursus. Je kunt haar
eigen werk bekijken op internet
(www.annekevandermeer.eu).
Aanmeldingen gaan via Marga Bergsma (Tel.
050-542 52 57).

Afscheid
Vorige maand hebben we afscheid genomen
van Miranda, onze assistent-beheerder.
Miranda werkte vanaf het allereerste begin
in het buurtcentrum. Eerst 24 uur, de laatste
jaren werkte ze al enkele uren elders. Ook in
het kinderdagverblijf op de begane grond is
ze een bekend gezicht geworden, daar

werkte Miranda ook een paar uur per week.
Miranda, bedankt voor je goede zorgen en
veel succes met je nieuwe baan! 
Onze penningmeester Ronald van Nimwegen
heeft te kennen gegeven te stoppen als
bestuurslid/penningmeester. Hij blijft nog
wel de drijvende kracht achter de jeugd-
schaakclub van de Hunzeborgh SC de
Paardensprong. Ronald is een vrijwilliger in
hart en nieren. Bij HOP, BHS, Oranje Comité,
Hunzeborgh, Jeugdschaken, en dan noem ik
alleen nog maar zijn inzet in onze wijk.
Ronald, bedankt!

Goed gestemd
Niet vergeten: op 21 november treedt ons
eigen Hunzeborgh koor op in het Floreshuis!
Er wordt alweer druk gerepeteerd op de
dinsdagavonden; repetities die steevast
gezellig eindigen aan de bar. Een kerst-
optreden in Martiniplaza is nog niet
helemaal zeker, hou het volgende wijkblad
in de gaten!
In het activiteitenoverzicht achter in dit
wijkblad tref je informatie over de tweede
helft van 2009. Raadpleeg het meest actuele
overzicht op onze website. Bij elke activiteit
staat een naam en telefoonnummer vermeld,
bel gerust voor extra informatie of om je aan
te melden voor een activiteit.

Tot  ziens in ons buurtcentrum
Hunzeborgh!

Maria Hintzbergen
Voorzitter Stichting Hunzeborgh

www.hunzeborgh.nl

HUNZEBORGH-nieuws
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In de vorige editie van de wijkkrant heeft u
kunnen lezen dat 5 schakers van onze 
club zich hadden gekwalificeerd voor de
Nederlandse Kampioenschappen voor
pupillen. Op 27 juni vond deze zogenaamde
Nationale Pupillendag plaats in Gouda. De
schakers van onze club hebben op dit toernooi
goed gepresteerd. Bij de allerjongste groep de
H tjes deden 24 kinderen mee. Daan de Vetten
werd 15e en Levi Nies legde beslag op de 12e
plaats. In de G groep speelde Jonathan knappe
partijen en eindigde in een deelnemersveld
van 44 schakers op een mooie 11e plaats. Bij
de oudste groep had onze club twee
deelnemers, Martijn van Nimwegen en Joep
Scheerhoorn. Martijn speelde een ongelukkig
toernooi en werd slechts 43e. Joep had een
hele goede dag, hij schaakte mee met de top
van Nederland en werd 11e, met een gelijk
aantal gewonnen punten als de derde plaats.
Bij de F jes deden 52 kinderen mee.

Op 3 juli was de laatste clubmiddag van het
seizoen 2008-2009. Tijdens de feestelijke
middag werd de eindstand van onze Kika-
actie bekendgemaakt. De schakers hebben
een bedrag van 1063.50 euro voor Kika bij
elkaar gespeeld! 

Bij het verschijnen van deze editie is het
nieuwe schaakseizoen al weer begonnen. Op
21 augustus was de eerste clubmiddag. De
vrijdagmiddaggroep zit met 28 schakers
helemaal vol. De kinderen krijgen les van 5
schaaktrainers en zijn per trainer in groepjes
ingedeeld. Ruimte voor nieuwe jonge
schakers (vanaf 5 jaar) is er nog wel op de
woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur. In
deze zogenaamde H groep is ruimte voor 6
schakers, ook de wat oudere kinderen kunnen
op deze middag terecht. Tijdens de
clubmiddag wordt eerst lesgegeven en
daarna wordt er geschaakt voor de interne
competitie. Meer informatie kunt u krijgen 
bij Ronald van Nimwegen via e-mail:
a.r.vannimwegen@hetnet.nl of kijk op onze
website www.scdepaardensprong.nl
Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op
onze clubmiddag, vrijdag van 16.15 tot 17.30
uur.

Ook dit jaar gaan we meedoen met
toernooien, waaronder de Basisscholen-
kampioenschappen, Grand Prix toernooien
en Nationale Kampioenschappen. Ook
bezoeken we weer een aantal toernooien in
Duitsland.

Clubnieuws SC de Paardensprong

Contactpersonen Hunzeborgh:
Maria Hintzbergen voorzitter tel. 542 48 48
VACATURE penningmeester
Marga Bergsma bestuurslid, activiteiten tel. 542 52 57
Jannes Kremer secretaris tel. 541 85 41
Edwin Heidanus assistent-beheer tel. 549 94 00 (Hunzeborgh)
Edwin is aanwezig op dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend

Website:  www.hunzeborgh.nl - E-mail:  info@hunzeborgh.nl



Vrijdag
18 sept - 16 okt  

13 nov en 11dec

KINDERDISCO’S
Van 18.30 - 19.30 uur

voor alle kinderen t/m 6 jaar

Van 19.35 - 21.00 uur
voor de kinderen t/m 12 jaar

KOM  ALLEMAAL
SWINGEN!!!!!

JONGERENSOOS
18 September is er een gezellige
jongerensoos voor alle 12 - 16 jarigen
uit onze wijken.
Kom met je vrienden en vriendinnen 
gezellig naar de Hunzeborgh om te
tafeltennissen, darten, swingen of 
gewoon chillen!

Van 21.05 tot 23.30 uur

ALCOHOLVRIJ!

SIERADEN-WORKSHOP 
door Maaike Blekman 

Vrijdag 20 november van 19.30 tot 22.00 uur

Aan de hand van verschillende voorbeelden kunnen de deelnemers 
inspiratie opdoen voor een eigen ontwerp. De workshop is 
geschikt voor elk creatief niveau en uiteindelijk gaat 
iedereen met een eigentijdse ketting naar huis.

Kosten 17,50 euro, inclusief materiaal en koffie/thee.
(gebruikt u extra of bijzondere kralen, dan kan er een kleine bijdrage overheen komen)

Opgave via info@hunzeborgh.nl 
of Marga Bergsma, tel.: 542 52 57
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DE HUNZE / VAN STARKENBORGH



hunzeborgh knutselmiddagen
Van 14.00 tot 15.30 uur in de Hunzeborgh
voor  alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Er is van alles te doen: verven, knippen,
plakken, kleuren, figuurzagen en heel 
veel nieuwe dingen!

Neem je vriendjes en
vriendinnetjes mee!!

Om de kosten van materialen te dekken 
vragen we een toegangsprijs van 1 euro.

NIEUWE DATA
3 oktober, 31 oktober, 

28 november en 19 december

NOTEER ZE VAST IN JE AGENDA!

www.dehunzevanstarkenborgh.nl

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

Peuterspeelzaal Noorderhoogebrug NIEUWS
De komende maanden nemen we afscheid van een aantal peuters omdat zij hun 

4e verjaardag vieren. Het aantal nieuwe aanmeldingen is nog niet groot,
er is dus weer plek binnen deze gezellige peutergroep!!

Is uw peuter tussen de 2 en 4 jaar??
Lijkt het u leuk om uw peuter 1 of 2 keer per week

(woensdag- en vrijdagmorgen van 9:00-11:30 uur) te laten spelen 
met buurt- en/of leeftijdgenootjes?  Aarzel dan niet en neem contact op 

met de peuterspeelzaal en vraag naar de mogelijkheden en tarieven.

Peuterspeelzaal Noorderhoogebrug (in het dorpshuis aan de Wolddijk)
Esther Feiken Tel. 050-5775796/06-48632752 of mail: estherfeiken@gmail.com

(ook als uw peuter binnen nu en een jaar 2 wordt kunt u uw peuter al aanmelden 
om zeker te zijn van een plekje)
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ACTIVITEITEN BUURTCENTRUM HUNZEBORGH



S.I.T. 
Sanitair Installatie Techniek

Ontwerpen / renovatie badkamers
Loodgieters en CV werkzaamheden

Keukeninstallaties

Bel voor informatie, of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte
Adres Bakemastraat1, 9731 LZ Groningen

Telefoon 050-5712041 / 0616670023, 
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl



Berlageweg 62, 9731 LK  Groningen

Telefoon (050) 541 56 52

www.looijenga.nl, info@looijenga.nl

Looijenga
assurantiën


