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Terwijl ik dit schrijf is het vorige wijkblad koud
op de deurmat geploft. Nou, dat wordt dan
vast geen actuele column. Hoewel… 2009
kenmerkte zich door een lange warme en
zonnige zomer (verlangt u ook zo terug?), dus
misschien krijgen we net zo'n lange koude
winter? Maart roert zijn staart. Jarenlang
konden we alleen maar dromen van een witte
kerst. Erwin Kroll belooft het: voor het eerst
sinds de vroege jaren tachtig gaat het weer
eens gebeuren. Van Starkenborgh en De
Hunze zwoegen enkele dagen voor de kerst
al onder het dikke sneeuw(k)leed, andere
delen van Groningen al net zo. Hoe het de rest
van Nederland vergaat is al niet belangrijk
meer, dat is opeens een stuk verder weg dan
anders. En ik krijg zomaar zin in boerenkool
met rookworst.

Het is toch altijd weer grappig te constateren
hoe buitengewone omstandigheden de
contrasten verscherpen. Waar de één de
gordijnen vroeg dichtschuift en met warme
chocomel, extra paren sokken en een
bordspel voor het gezin al cocoonend de
nodige quality time genereert, gaat de ander
juist de knisperend koude straat op. Spontane
burenhulp, het broodnodige duwtje voor de
auto die met doorslippende wielen een paar
meter verderop probeert te komen. Een
praatje maken met de eveneens
sneeuwschuivende overbuurman (die er van
dichtbij opeens heel anders uitziet dan al die
jaren gedacht).

Over sneeuwschuiven gesproken, dat doe je
natuurlijk niet alleen voor jezelf, maar ook
voor de theevisite, die oudere dame-met-

hondje verderop in de straat, het meisje met
de folders en verder iedereen die met of
zonder reden voor je huis langsloopt.

Dacht ik.

Wandelend door de wijk zie ik dat iemand
zijn tuinpad én het parkeervak van zijn auto
heeft geveegd tot één groot zwart glimmend
vlak en de geruimde sneeuw pontificaal op
een bult mídden op het trottoir heeft
gegooid. Er kan geen hond meer voorbij. En
zijn baasje evenmin. Die kijkt met een
geërgerde blik naar de meer dan een meter
hoge witte piramide. Een straat verderop
heeft een ander niet alleen zijn hele erf van
sneeuw ontdaan, maar ook het hele stuk
straat voor zijn huis. Overdreven dienstbaar
misschien, passerende fietsers zullen
dankbaar zijn voor die paar meter slingervrij
trappen. Zijn buurman heeft ook het hele erf
sneeuwvrij gemaakt. Waar hij zijn sneeuw
gelaten heeft? Nou gewoon, midden op
diezelfde straat. De overgang van de ene naar
de andere opvatting over sneeuwruimen
vormt een verkeersdrempel waar je u tegen
zegt. Ik vraag me af welke gedachtegang er
achter deze manier van werken gaat. In het
kantoorjargon zegt 'je eigen stoepje
schoonvegen' iets over je houding jegens
anderen. Op straat soms dus ook.
Mocht het ten tijde van het verschijnen van
dit nummer opnieuw (of nog steeds?)
sneeuwen en u gaat het gevecht met de witte
massa weer aan, doe er dan een schepje
bovenop en maak de doorgang écht vrij?

Dink

Opgeruimd staat netjes? Column
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Het is maar goed dat de redactieleden
onderling hadden afgesproken dat we niet
allemaal iets over de sneeuw zouden
schrijven. Wie weet is, wanneer u dit leest,
een extreem vroeg voorjaar aangebroken en
zitten we in de tuin (nou graag!). Zodoende
hebben we de sneeuwverhalen iets kunnen
beperken.
Wel moesten we (nu al) een oproep voor de
ALV plaatsen. Collega-redactielid Hans kwam
op het lumineuze idee om de wat
nietszeggende term “Algemene Leden
Vergadering” te vervangen door de term
“Algemene Bewoners Vergadering”.
Terwijl ik de oproep voor de ALV wijzigde
kreeg ik plotseling zo'n “Youtube-brainwave”.
Kent u dat ? Je associeert het één met het
ander en plotseling is het alleen maar
belangrijk om dat ene fragment dat in je
geheugen hangt op Youtube.com te vinden.
En zo ging ik dus wanhopig speuren naar een
fragment uit een one-man show van Toon
Hermans. Die met de voorzitter van een
vereniging. Het enige dat ik mij kon
herinneren was de kreet: “Mevrouw

Loofhutjes”. Die combinatie van zoektermen
leverde niets op. Dan maar alle Toon Hermans
fragmenten bij langs, want ik wist wel wat ik
niet zocht. En jawel, na een paar minuten had
ik 'm: Toon Hermans als voorzitter van de
Vereniging “Ons Genoegen”. Fantastisch! Het
gaat helemaal nergens over, maar toch zit je
luidkeels (tot grote ergernis van de aan-
wezige huishangpubers) te lachen. Daarmee
kom je natuurlijk direct op de grote nadelen
van een site als Youtube. Als je dat ene frag-
ment hebt, wil je meer zien en doe je
vervolgens helemaal niet meer wat je moest
doen, namelijk stukjes redigeren, organiseren
en schrijven voor het wijkblad. Dat is eigenlijk
net zoiets als het opruimen van je
boekenkast: elk boek moet opnieuw bekeken
en beoordeeld worden, en doorwerken,
vergeet het maar. Maar, gelachen heb ik wel.
Hopelijk komt u ook naar de Algemene
Bewoners Vergadering. Als u wilt kan ik nog
wat leuke fragmentjes doorgeven!

Els Bijlholt
redactie

Beste Buurtbewoners,

Voor u ligt de eerste uitgave van het
wijkblad in 2010, met een geheel nieuwe
voorkant. Voorbeeld van een leuk stuk
bewonersinbreng! De inzenders van de
prijsvraag betreffende dit onderwerp zijn
voor hun inspanning bedankt tijdens de

Nieuwjaarsreceptie in de Hunzeborgh,
alwaar hun inzendingen konden worden
bekeken.

We staan als bewonersvereniging aan het
begin van een jaar waarin een aantal
onderwerpen aan de orde zal blijven, u allen
inmiddels bekend. Dit zijn De Brugwachter,

van de redactie

Van het B.H.S. bestuur
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de UMTS mast, de Ringweg, locatie Tuinland
en de ontwikkelingen op Kardinge.
Al deze onderwerpen zitten in een fase
waarin overleg loopt en ze steeds meer vorm
krijgen. Er zal ongetwijfeld in het volgende
wijkblad weer het nodige over te melden zijn,
maar op dit moment zijn er weinig
ontwikkelingen ten opzichte van onze laatste
berichten in het decembernummer 2009.
Vermeldenswaardig is de poging van het
Comité LHS om samen met de BHS en de
Bewoners Organisatie Beijum een meerder-
heid in de gemeenteraad  mee te krijgen om
een bouwvergunning voor De Brugwachter
niet te verlenen. Hiervoor is een goede
presentatie gemaakt, waarin alle argumenten
tegen dit project nog eens objectief op een rij
zijn gezet. In diverse sessies worden
gemeenteraadsleden geïnformeerd en
verzocht om het plan te herzien, waarbij ons
voorstel is om bij een heroverweging een
groter gebied te bekijken, waar een gebouw
als dit wel goed in te passen zou kunnen zijn.* 

Eind januari en februari worden overleg-
momenten gepland om over de UMTS mast

en de Ringweg van gedachten te wisselen
met de betrokken instanties.
Ons streven is om ook u dit jaar te informeren
over deze onderwerpen en we zullen ons best
doen om uw betrokkenheid waar mogelijk te
vergroten. Zo kunt u een oproep lezen om
actief deel te nemen aan een wijkschouw in
het voorjaar, waarna we de gemeente kunnen
vragen om bepaalde zaken aan te pakken die
naar onze mening onvoldoende aandacht
krijgen.

Tijdens onze ALV, vanaf nu Algemene
Bewoners Vergadering genoemd, deze keer
begin april gepland, kunt u ook van ons horen
hoe we uw belangen proberen te vertegen-
woordigen.Wees welkom!

Met vriendelijke groet,

Toon Garritsen
Voorzitter BHS

* laatste ontwikkelingen pagina 18

Een nieuwe jas!
Mooi, hè? Als redactie zijn we best een beetje trots op de nieuwe omslag van het wijkblad,
maar alle eer komt natuurlijk Maarten Neeb toe. Deze 17-jarige wijkgenoot is de man achter
het ontwerp dat samen met negen andere inzendingen bij de redactie binnenkwam in het
kader van de wedstrijd die we vorig jaar uitschreven. In het vorige nummer berichtten we al
over de selectieprocedure. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Hunzeborgh op 3 januari
mocht Maarten zijn prijs van € 250 in ontvangst nemen. Ook enkele van de andere
ontwerpers waren aanwezig en ontvingen van de BHS een bedankje met een kadobon. Wat
daarbij opviel was dat er veel jonge mensen hadden meegedaan. Leuk om vast te stellen dat
het wijkblad zoals dat zo mooi heet onder álle lagen van de bevolking leeft!

De redactie
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Op dinsdag 6 april wordt vanaf 20.00 uur in de Hunzeborgh de Algemene Bewoners
Vergadering gehouden van de Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh (BHS).

De agenda voor deze vergadering wordt door een flyer en op de website van de BHS circa
2 weken van tevoren bekendgemaakt. De relevante stukken, zoals de jaarrekening en het
jaarverslag van 2009, zullen dan te vinden zijn op de website van de BHS:
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Wij hopen op een grote opkomst, want wij zijn benieuwd naar uw mening met betrekking
tot het reilen en zeilen van onze wijk. U bent allen als bewoners van deze wijken van harte
uitgenodigd.

Het bestuur van de BHS

UITNODIGING
voor de Algemene Bewoners Vergadering van de 

De Hunze / Van Starkenborgh

Beste wijkgenoten,

Zitten jullie ook al te dromen van een
zonnige Koninginnedag met een vrolijke
vrijmarkt, zingende kinderen en vele
gezellige attracties? Wij werken hard om het
programma rond te krijgen en hopen jullie
dromen waar te maken! We hebben alleen
nog één wens die we graag in vervulling
zien gaan: we zijn op zoek naar vrijwilligers!
Om er een feestelijke dag van te maken die
op rolletjes loopt, hebben we hulp nodig:
veel hulp. Heb jij zin om ons op 30 april een
paar uurtjes te helpen (je kunt zelf aangeven
op welke momenten of dagdelen je
beschikbaar bent), meld je dan bij ons aan.
Vul vandaag nog het aanmeldingsformulier
in! Na je aanmelding, ontvang je tzt van ons
informatie over waar en wanneer je
verwacht wordt.

Veel handen maken licht werk! We hopen dat
je ons wilt helpen!

Meld je aan via
hunzeoranjecomite@hotmail.com of via onze
website (http://hunzeoranje.tk).

Groetjes!
het Hunze Oranje Comité
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Voor al uw - onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- glasservice
- wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
2 JAAR, DAN BETAALT U

SLECHTS 6% BTW!

9731 KD Groningen
Tel. 050 - 5425651
fax 050-8532185

Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl
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Burgerschouw vrijwilligers gevraagd
Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Groningen de openbare ruimte aan de hand
van het BORG, het 'Beheerplan Openbare Ruimte Groningen'. In dit beheerplan zijn de
kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de verschillende elementen van de openbare ruimte
horen te voldoen. Stadsbeheer en Milieudienst stemmen hun planning en werkzaamheden
af op het BORG.
De resultaten worden jaarlijks beoordeeld in een zgn. 'schouw' door medewerkers van
Stadsbeheer en burgers.

Evenals vorig jaar wordt er een schouw gehouden door bewoners zelf, de burgerschouw. Het
resultaat van de schouw wordt gerapporteerd aan de wethouder. Het gemeentebestuur
bepaalt dan de aanpak en de prioriteiten. Die komen in het uitvoeringsprogramma voor het
volgende jaar.

Met de burgerschouw hebben we veel positieve ervaringen. Daarom gaan we er graag mee
door. Wij vragen vrijwilligers die vanaf medio mei tot eind juni 2010 een stukje stad willen
beoordelen aan de hand van de Borg-criteria. Dat houdt het volgende in:

· Meedoen aan de informatie- en opleidingsdag in mei.
· Het lopen van een schouwroute in koppels van twee. Tijdbeslag maximaal 12 uren in de

periode 15 mei - 30 juni 2010. In eigen buurt of elders in de stad. Met uw voorkeur wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden.

· Beoordeling tijdens de route op standaardformulieren, eventueel aangevuld met eigen
opmerkingen.

· Desgewenst ook welkom bij de evaluatiebijeenkomst in november 2010.
· Deelname wordt 'beloond' met een bescheiden onkostenvergoeding.

Als dit u aanspreekt en als u zich hiervoor vrij kunt maken, nodigen wij u graag uit voor deze
burgerschouw 2010. Uiteraard kunt u ook andere kandidaten benaderen als u wilt.
Graag uw reactie vóór 15 april aan Annette Bats (T 367 85 64) of 
Leen Criens (T 367 84 53, h.criens@roez.groningen.nl) van Stadsbeheer.

Peter Homan (ROEZ, Stadsdeel Noorddijk)
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LenteKriebels is de jaarlijkse schoon-
maakactie in de gemeente Groningen.
Buurtbewoners, leerlingen en docenten van
basis- en voortgezet onderwijs, leden van
verenigingen en (sport)clubs vegen dan
samen meer dan hun eigen stoepje schoon
en ruimen het zwerfvuil op. Vorig jaar staken
meer dan drieduizend Stadjers gezamenlijk
een aantal uren de handen uit de mouwen.
Het gevolg: een schonere stad én een leuke
dag samen met buurtbewoners, sport-
vrienden, collega's of klasgenoten. Leer je
elkaar meteen wat beter kennen, leuk toch!?

Doen jullie mee? De actieperiode is van 7
t/m 24 april 2010.
Nieuw zijn de zwerfvuilacties tijdens het
'ZUSJE van LenteKriebels' (speciaal voor
scholen) in de week van Nederland Schoon:
van 15 t/m 20 maart 2010.

Aanmelden voor (één van) beide acties
kan vanaf 1 januari via
www.groningen.nl/lentekriebels

Hunze's got talent
Na het succes van SBS komt de meest diverse
talentenjacht van Nederland nu ook naar Van
Starkenborgh en De Hunze! Voor 'Hunze's Got
Talent' zijn we op zoek naar nieuw talent. Het maakt
niet uit wat je kan. Kun je buikdansen? Goochelen?
Of misschien leeuwen temmen? Alle kinderen
kunnen zich nu aanmelden voor deze zoektocht naar nieuw talent in onze wijken!
Hunze's Got Talent biedt op 30 april hét podium aan iedereen uit De Hunze of Van Starkenborgh in
de basisschoolleeftijd die denkt met zijn of haar talent het publiek te kunnen vermaken. Dat mag
solo, maar ook in een groep. Niets is te gek, als het maar bijzonder is! 

Surf nu naar: http://hunzeoranje.tk voor meer informatie en inschrijven. Wees er snel bij want 
29 april 2010 sluit de inschrijving en vol=vol!
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In deze rubriek interviewen we bijzondere
ondernemers in de wijk die ondanks financiële
onzekerheden toch voor een eigen bedrijf
kiezen.
In dit nummer gaan we langs bij Petra van
Kalker, die al ruim 30 jaar met passie beeldend
kunstenaar is.

Kom je uit een kunstenaarsfamilie?
Niet echt. Mijn vader werkte bij de politie en
mijn moeder ging na de MULO ook aan het
werk. Heimelijk had ze wel graag de
kunstacademie willen doen, maar in die tijd
was dat onmogelijk. Ik heb een tante die
beeldhouwer is en een oom die op latere
leeftijd is begonnen met schilderen.
Voor mij en mijn 2 jaar oudere zus was het
echter volstrekt duidelijk: we wilden naar de
kunstacademie. Ik zei vroeger altijd tegen
mijn ouders: “ ik word tekenaar of ik word
niets”. Mijn zus heeft de weg voor me
vrijgemaakt. Zij mocht niet en ik ben gegaan.
Ik heb mijn toelatingsexamen gedaan en ben
begonnen. Later heeft mijn zus zich bij me
gevoegd.

Na de kunstacademie direct exposeren en
je werk verkopen?
Dat was niet echt de tijdsgeest.“Commercieel
denken” waren vieze woorden. Als je verkocht
had werd je bijna met achterdocht bekeken.
Toen ik op de kunstacademie kwam was ik
een bleu meisje uit een klein Gronings dorp
dat van tekenen en grafische technieken
hield. Ik had niet echt een eigen mening en
heb pas door de studie heen geleerd om mijn
eigen stijl te volgen. Ook de verkoop van mijn
werk heb ik moeten leren. De allereerste
werken die ik heb verkocht waren tijdens

mijn afstudeertentoonstelling. Daarna ben ik
vrij snel de toen nog bestaande BKR-regeling
ingegaan. Hier heb ik gebruik van gemaakt
tot de regeling werd afgeschaft. Ondertussen
ben ik wel altijd blijven exposeren en werk
verkopen.

Kun je van de Kunst leven?
Nee, zeker toen niet. Ik heb een opleiding tot
arbeidstherapeute gedaan en bij o.a. de Van
Mesdagkliniek en Dennenoord gewerkt. Ook
heb ik bij een aantal kunstencentra les-
gegeven. Daarnaast heb ik ook achter de bar
gestaan en nog vele andere baantjes gehad
om rond te komen. De huidige kunstwereld is
een stuk commerciëler dan vroeger, er wordt
nu veel zakelijker met kunst omgegaan.

Op zoek naar eeuwige roem en rijkdom?
Als ik dat al had, dan ben ik dat nu zeker kwijt.
Ik ben geen snelle babbelaar die haar werk de
markt op kan praten. Een eigenschap die in
de kunstwereld niet onbelangrijk is als je
beroemd en rijk wilt worden. Ik ben er trots
op dat ik mijn eigen stijl heb vastgehouden.
Als ik maar kan werken dan ben ik gelukkig.
Natuurlijk is het fijn als je werk gewaardeerd
en verkocht wordt. Maar uiteindelijk draait
het om het plezier dat je hebt in je werk.

Waar ben je momenteel mee bezig?
Ik ben nu bezig met het maken van lampen. Ik
bewerk papier, beschilder het en verwerk
hierin verschillende papieren materialen. Dat
idee is ontstaan toen ik gevraagd werd
kerkramen te beschilderen in het kader van
de kruiswegstaties met Goede Vrijdag. Het
effect van gekleurd papier met het licht dat
door de ramen scheen was zo betoverend dat

Ondernemers in de wijk 
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het me inspireerde om daar mee door te
gaan.

In de catalogus van Petra's laatste tentoon-
stelling lees ik dat haar werk omschreven
wordt als 'poëtisch figuratief', 'een reis
waarvan de eindbestemming niet bekend is'.
Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik vind de
lampen prachtig en wil ze wel allemaal

kopen. De prijzen variëren van 80 tot 200
euro.

Nieuwsgierig geworden? Voor meer
informatie of een kijkje in Petra's atelier aan
de Rietveldlaan 13, bel: 050-541 20 31 of kijk
op www.inzien.spaces.live.com

Lidy Bosker

K i jk  ook op www.tax ispaark aar t .n l
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Serious request

Serious request, u kent het waarschijnlijk nog wel. 3 Dj's in een
glazen huis, mensen geven geld door een brievenbus voor een goed
doel. Deze keer was dat muskietennetten om malaria te voorkomen.
Ik heb zelf ook wat gegeven en ben toen op de radio en tv geweest
en heb met 1 van de dj's, Gerard Ekdom gepraat!!
Toen bedachten Stefan, Julia, Justin en ik om te gaan collecteren
in de wijk. Veel mensen vonden het een leuk idee en gaven geld.
Heel erg bedankt daarvoor. 
De zussen van Justin en mij, Maaike en Pascalle hebben dat ook
gedaan. Zij hebben € 168 ☺ opgehaald en wij € 132 ☺. Toen hebben
we het geld heengebracht en ze waren er erg blij mee!
Later, toen de dj's het huis uit mochten, was er iets te zien op het
stadhuis, een heel mooi soort filmpje waarin ze onder andere lieten
zien hoeveel er was opgehaald en dat was ook op tv te zien.
Nogmaals mensen bedankt! 

Carlijn Veenstra
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Presentator Hunze's
got Talent glijdt uit

Drama in Groningen: de beoogde presentator van
de nu al legendarische talentenjacht Hunze's got
Talent, is tijdens het sneeuwruimen uitgegleden.
De bekende Groninger had toegezegd de kleine
talentjes in Van Starkenborgh en De Hunze goed
te begeleiden tijdens de live optredens op 30
april. Het Hunze Oranje Comité is naarstig op
zoek naar een nieuwe presentator. Gerard Joling
schijnt benaderd te zijn, maar twijfelt nog. Wie
helpt het HOC uit de brand?

De nieuwe talentenjacht in Van
Starkenborgh en De Hunze is
nu al spraakmakend! Volgens
uitgelekte berichten belooft de
show die op 30 april 2010
gehouden wordt, een mega-
succes te worden. Uit betrouw-
bare bron is vernomen dat
presentator Gerard Joling
serieus overweegt om de

overstap te maken van
Hilversum naar
Groningen. Ook jurylid
Patricia Paay schijnt al
in het hoge Noorden te
zijn gesignaleerd.
Overweegt zij ook een
overstap? Of was zij
met andere redenen in
Groningen? U hoort
het binnenkort van
ons!

NU AL SPRAAKMAKEND! Michael Jackson 
in Groningen?

Er zijn mensen die beweren
dat Michael Jackson nog in
leven is.
De King of Pop zou zijn
gesignaleerd in De
Hunzeborgh. Op internet
zijn beelden verschenen
van een kleine Michael die
druk aan het oefenen is op
de moonwalk. Een woord-
voerder van Jackson zou
verklaard hebben dat het
gaat om een look-a-like die
mee wil doen aan de
talentenjacht Hunze's got
Talent. Fans houden
sindsdien de wacht bij de
Hunzeborgh om een glimp
van hun held op te vangen.

GESPREK VAN DE DAG

De komende talentenshow
Hunze's got Talent blijkt het
gesprek van de dag te zijn
in de wijken Van
Starkenborgh en De Hunze.
Huisvrouwen dromen
hardop van hun doorbraak
als zangeres en vaders
oefenen hun aria in de hoop
als een tweede Paul Potts
te worden ontdekt. Helaas:
aan de show Hunze's got
Talent mogen alleen
jeugdige talenten
deelnemen. Mocht u dus
verdachte geluiden horen
bij uw buurman of
buurvrouw: waarschuw ze
dan even…
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor

particulieren en ondernemers 

T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl     
www.budgetadvocaat-jans.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

P raktijk (voor)
S teun (bij)
S toornissen (in)
S likken
S tem
S praak
T aal
!

Logopedie Praktijk

Wicherlink



15



16





18     

De bouwaanvraag voor De Brugwachter is op
26/1/2010 ingetrokken. Oorzaak van deze
koerswijziging is het afnemend draagvlak
voor de 70 meter hoge woontoren bij de
Gerrit Krolbrug. Het besluit is genomen 
na overleg tussen de Gemeente, Woning-
corporatie Lefier, het Wessel Gansfort College
en bewoners van De Hunze en Van
Starkenborgh. Met deze beslissing worden
ook alle lopende procedures gestopt.

De partijen hebben afgesproken om verder
na te denken over de ontwikkeling van de
locatie. Er komt tevens een nieuw
bestemmingsplan.
Applaus voor het Comité LHS, de BHS en alle
andere betrokkenen! 

Namens de redactie en BHS
Els Bijlholt

Woontoren De Brugwachter gaat niet door!

Sinds 13 december jl. rijden de streekbussen
van Qbuzz door onze wijk. Na een korte
voorbereidingstijd is het toch gelukt om deze
datum te halen.
De bussen (Mercedes-Benz) zijn geheel nieuw
en in rood/grijs uitgevoerd. Het nieuwe

materiaal is door het merendeel van de
reizigers goed ontvangen.
Zie hiernaast de foto die op 13 december is
gemaakt.

Wim Bruins 

Groen wordt rood/grijs
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In december 2006 meldde de Gezinsbode
dat IN van plan was een hoogbouwcomplex
neer te zetten onder de titel 'De Brug-
wachter'. Deze aankondiging leidde in onze
wijken tot grote commotie: pal naast het
Wessel Gansfort zou een torenflat van 75
meter verrijzen, het groene gebiedje moest
een tapijt van steen en beton worden.
Verontruste wijkbewoners richtten in
januari 2007 daarom een comité op met de
naam 'Leefbaar De Hunze Van Starken-
borgh' (LHS).

Het comité begon actief. Het zorgde er voor
dat honderden zienswijzen werden in-
gediend op het stedenbouwkundig plan. Er
volgde een handtekeningenactie die door
meer dan 1.000 bewoners werd onderte-
kend. Bij een ballonnenactie - waarbij
onbedoeld meteen de windhinder in het
gebied werd aangetoond - werd een petitie
aangeboden aan wethouder Frank de Vries.
Sinds september 2007, toen in de gemeente
werd besloten dat er een aanpassing moest
komen in het stedenbouwkundig plan, is het
naar de wijk toe stiller. Zo nu en dan duiken
persberichten over de zaak op in het
Dagblad en voorvrouw Maria Hintzbergen
komt op OOG-TV om zaken toe te lichten.

Inmiddels is er voor 'De Brugwachter' een
bouwvergunning aangevraagd. Voor de
redactie hoog tijd om eens te kijken hoe het
gaat met het comité LHS. Ik bel Jannes
Kremer op, een van de prominente leden van
het comité. Bij de woorden 'Leefbaar De
Hunze Van Starkenborgh' kucht hij wat
ongemakkelijk. De naam is destijds aan-
genomen omdat er even niets beters 

voorhanden was, maar was bepaald niet de
mooiste keuze. Het comité blijkt spring-
levend te zijn. Jannes nodigt me voor de
volgende avond uit om een presentatie bij te
wonen van de laatste inzichten en
standpunten rondom De Brugwachter
speciaal voor de verschillende raadsfracties,
in de hoop hen te bewegen nieuwe stand-
punten in te nemen.

Terwijl in de grote zaal van de Hunzeborgh
wordt 'gezumbaad', is een gezelschap van
politici, wijkbewoners en wijkraadbestuurders
samen in de kleine zaal. Na een goede kop
koffie presenteert Maria Hintzbergen in een
zeer uitgebreid gedocumenteerde lezing de
stand van zaken van De Brugwachter tot nu.
In 2008 is het stedenbouwkundig plan
aangepast en goedgekeurd door de ge-
meenteraad. Vanuit dat plan is nu de
bouwvergunning aangevraagd. Het comité
ziet bij die aanvraag een aantal knelpunten.
In het kort:
- Er is een windonderzoek geweest naar de

effecten van hoogbouw op de locatie. Het
onderzoek heeft effecten voor fietsers niet
meegenomen. Het onderzoek laat zien dat
juist de kruising Ulgersmaweg/Heerdenpad
de meeste windhinder zal hebben.

- De verkeerssituatie zal voor fietsers
ingrijpend veranderen. Het trottoir voor het
Wessel Gansfort gaat verdwijnen voor een
grotere keerlus. Aan het Heerdenpad
komen de ingangen van zogenaamde
grondgebonden woningen.

- De parkeernorm is naar beneden bijgesteld
tot 1,3 auto per woning in plaats van 1,6 in
het oorspronkelijke plan. De verdiepte
parkeerkelder is in de bouwaanvraag een

De Brugwachter vs. Bewonersparticipatie
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parkeergarage op maainiveau geworden
met een hoogte van 5 meter.

- De gemeente hanteert de norm dat er vanaf
30 meter van het kanaal niet gebouwd mag
worden in verband met veiligheid vanwege
het vervoer over water van gevaarlijke
stoffen. De woontoren staat dichterbij dan
30 meter.

- De ecologische vernieuwing in het plan is
beperkt. De sloot en bosschages achter het
Wessel Gansfort blijven behouden. Naast
een duiker onder het fietspad wordt niets
nieuws toegevoegd.

- Het oorspronkelijke spraakmakende ont-
werp is in de aanvraag veranderd in
architectuur van een wat eenvoudiger snit:
een kaarsrecht betonblok.

Het comité meent dat er voldoende aanleiding
is om de bouwvergunning te weigeren. Het
vindt dat er een visie moet komen op een
groter gebied: namelijk de inrichting van de
Ulgersmaweg, Oosterhamriktracé en de Van
Simmerenlocatie.

Na anderhalf uur cijfers, grafieken, feiten en
locatieplattegronden zijn de aanwezigen
onder de indruk. Deze groep mensen gaat
zeer gedegen te werk. De raadsleden beloven
één en ander mee te nemen in hun
besluitvorming. Na afloop spreek ik nog na
met Jannes aan de bar van de Hunzeborgh.

Ik heb een zeer indrukwekkende presentatie
gezien. Jullie hebben niet stil gezeten. Maar
wat houdt het comité nou precies in?
Het comité bestaat op dit moment uit zes
buurtbewoners en we zijn nu drie jaar bezig.
Het comité heet Leefbaar, omdat wij niet in de
eerste plaats tegen zijn. Wij zijn niet tegen
bebouwing op de locatie van de brug-
wachterwoning. Wij zijn voor een haalbaar
plan, ingepast in een grotere omgeving. We

waken er voor om als NIMBY's te worden
neergezet. Wat wij willen is wat de gemeente
nu betitelt als bewonersparticipatie: mee-
denken over de plannen in een wijk.

Jullie hebben een behoorlijk staaltje
bewonersparticipatie gegeven. Er wordt
serieus naar jullie geluisterd, maar als ik zie
wat daar voor nodig is. De presentatie die
jullie gemaakt hebben met het verzamelde
feitenmateriaal vergt enorm veel tijd en
vooral ook enorm veel expertise en kennis.
Is de lat voor bewonersparticipatie eigen-
lijk niet veel te hoog?
Die lat ligt hoog en er zitten heel veel uren
werk in, maar het gaat om onze leefomgeving
en gaat ons direct aan. De Hunze/Van
Starkenborgh is een wijk met veel hoog-
opgeleiden. We zijn dus -gelukkig- in staat om
op deze manier te werk te gaan. Het leidt er
ook toe dat er serieus naar ons geluisterd
wordt, dat we gewaardeerd worden, zelfs dat
we mondeling gelijk krijgen. Het frustrerende
is, dat er tot nu toe geen resultaat is. De
plannen blijven ongewijzigd. De gemeente
noemt De Brugwachter een hoofdpijndossier,
maar vindt dat bewonersparticipatie
sindsdien verbeterd is. Ik heb het vermoeden
dat dat helaas schijn is. Als voorbeeld noemt
men graag de Tuinlandlocatie. Daar zijn alle
buurtbewoners enthousiast voor het
gepresenteerde plan, dan is participatie
natuurlijk eenvoudig, maar als belangen
uiteenlopen dan gaan dingen toch nog
steeds over de stroeve weg.

Jullie proberen nu de raadsfracties te
informeren over de concrete inhoud en
gevolgen van bouwen op deze locatie en
hen te overtuigen plannen te wijzigen.
Kunnen de wijkbewoners binnenkort ook
weer acties van jullie verwachten?
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Zeer zeker! We willen de bewoners en fietsers
middels ludieke acties betrekken in het
gevaar van de windhinder die zal ontstaan op
het Heerdenpad. We blijven alert en
doorgaan. We hopen nu dat de bouw-

vergunning niet doorgaat, maar gaat het wel
door, dan houden we nog niet op, want ik
denk dat we hier een heel sterk punt hebben.

Paul M. Borggreve

In de eerste week van 2010 werd De Hunze
bezocht door twee gigantische bananen. Bij
het Heerdenpad naast het Wessel Gansfort
prijkte er één en een tweede op het
middenterrein ter hoogte van de Granpré
Moliereweg. Het was een groot raadsel wat
deze bananen hier te zoeken hadden. Was het
een ode aan de Velvet Underground van hun
beroemde album met Nico? Ging het om een
pleidooi om in 2010 meer fruit te eten?
Onderzoek leerde dat niet alleen De Hunze
met een invasie van bananen te maken had,
maar heel Groningen. Vanaf 5 januari kregen
de bananen opeens onderschrift:
www.debvanbanaan.nl. Deze website toonde

allerlei bananen in allerlei standen, maar ook
een stripje dat onmiskenbaar de hand van de
striptekenaar van De Hunze verried: Hans
Huisjes. De redactie belde hem op om te
vragen of hij misschien achter het raadsel zat.
Hans ontkende elke betrokkenheid. Hij
beweerde dat hij een anonieme opdracht
ontvangen had.

Vrijdagavond 8 januari werd opeens onthuld
wie er zo dol was op de gele boogvrucht: het
bleek te gaan om het Christen Democratisch
Appel dat Groningen wil behoeden voor
financiële uitglijders. Een nobel streven,
zeker in een tijd dat de stad gebukt ging
onder geglibber en gladde stoepen door
sneeuw en ijs.

Paul Borggreve

Appel en Banaan
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'Waar blijven ze nou?', dacht u misschien
terwijl uw auto eigenwijs een andere kant
op glibberde dan waar u naar toe wilde of
terwijl u met de fiets aan de hand door de
sneeuw ploeterde. In december en januari
werden we (al dan niet blij) verrast met een
hoeveelheid sneeuw zoals we dat jaren niet
meer meegemaakt hebben. Behalve de
spreekwoordelijke pret leverde dat even zo
spreekwoordelijke overlast op. Wie moet
stoep en straat eigenlijk begaanbaar
houden? De gemeente? Uzelf? Weet de
gemeente eigenlijk wel dat we bijna
ingesneeuwd zijn? Met deze en enkele
andere vragen de gemeente maar eens

benaderd hoe dat zit. Om de openingsvraag
te beantwoorden, de gemeente strooit en
veegt volgens een vast schema. Busroutes
en 'wijkontsluitende' wegen voor auto en
fiets hebben daarbij de eerste prioriteit. Hoe
dat schema er uit ziet en welke wegen en
straten 'in de route' zitten kunt u zelf
bekijken. Vanaf de pagina met links op onze
wijksite www.dehunzevanstarkenborgh.nl
sturen wij u door naar de juiste pagina van
de Groninger Milieudienst. Chauffeurs van
de strooiwagens rijden strikt volgens de
route. Het startsein voor het strooien volgt
op de informatie die wordt ontvangen van
Meteoconsult en niet meer zoals dat

Waar strooien ze nou?
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vroeger nog gebeurde na een melding van
bijvoorbeeld de politie. Op grond van de
voorspellingen van Meteoconsult is vrij
precies te bepalen wanneer en waar
strooien nodig is, met als pluspunt dat er
ook preventief kan worden gestrooid zodat
het niet eens glad wórdt.
Een paar feiten. Als Groningen letterlijk 'de
volle laag' krijgt, zijn er zo'n 40
medewerkers van de Milieudienst in touw,
met 24 grote en 10 kleine strooiwagens. Het
strooisel is een mengsel van zout en
calcium. Dat plakt beter aan de weg dan
alleen zout, zodat het niet verwaait voordat
het verkeer het over het gehele wegdek
uitrijdt. Daarmee is de hoeveelheid terug-
gebracht van 21 gram per vierkante meter
naar 7 à 10 gram. Een verandering waar de
Milieudienst ook mee te maken heeft  is het
toegenomen aantal auto's. Tegenwoordig
staan er bijvoorbeeld vaak auto's langs de
Berlageweg geparkeerd aan de kant van
het middenveld. Dat maakt het schuiven bij
een dikke sneeuwlaag nogal lastig: de weg
vrijmaken betekent de geparkeerde auto's

opsluiten achter een sneeuwmuur.
In de meeste woonstraten wordt er niet
geschoven of gestrooid. Bent u zelf nog
verplicht uw stoep sneeuwvrij te houden?
Nee, die bepalingen zijn uit de plaatselijke
verordening geschrapt. Onder andere
omdat handhaving kosten met zich
meebrengt. Maar het is natuurlijk wel een
leuke geste naar postbode, krantenjongen
en de buurvrouw-met-kinderwagen om de
ergste rommel aan de kant te vegen. Deze
sneeuwperiode maakten bewoners van
enkele straten er gewoon een gezellig
veeg-evenement van met als afsluiting het
gezamenlijk heffen van een glas glühwein.
Gedeelde problemen zorgen zoals
gewoonlijk voor de nodige saamhorigheid.
Maar stel dat u uw straat niet meer in of uit
kunt omdat u stuit op een enorme muur
van stuifsneeuw? Voor dergelijke uitzonder-
lijke gevallen kunt u het beste contact
opnemen met de Milieudienst via telefoon-
nummer 3671000.

Hans van Leeuwen

Fietsendiefstal  !!! Bewoners opgelet !!!
Wie overkomt het niet. Veel bewoners van de
wijk worden ermee geconfronteerd dat zijn
of haar fiets wordt gestolen. Wil je op de fiets
stappen, fiets weg. Wat een ergernis. Is de
fiets verzekerd, dan blijft de schade beperkt,
maar toch..., het is gebeurd. Denk je dat de
fiets veilig staat voor of achter de woning.

Al eerder is de wijk geconfronteerd met
diefstal van fietsen. Al twee keer is een dader
aangehouden. Nu blijkt er weer iemand
actief te zijn in de wijk. Ik wil u dan ook

vragen om goed op te letten op personen
die zich verdacht ophouden. De diefstallen
vinden hoofdzakelijk plaats in de avond- of
nachtelijke uren.
Indien u iets ziet kunt u mij gerust mailen.
Het gaat mij dan om het signalement van de
persoon, met name de schoenen die de
persoon draagt.

Hieronder volgt iets over fietsendiefstal
algemeen:
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Mocht uw tweewieler onverhoopt worden
gestolen, doe dan aangifte. Niet dat er dan
onmiddellijk een grootscheeps onderzoek
wordt ingesteld, maar het vergroot wel de
kans dat u uw fiets terugkrijgt.

Als de politie een fietsendief weet aan te
houden, blijkt dikwijls dat de verdachte
meerdere diefstallen op zijn geweten heeft.
Op dat moment worden er andere aangiftes
bij gepakt om te kijken of de verdachte daar
mogelijk ook mee te maken heeft. Heeft u
geen aangifte gedaan, dan is het terugvinden
van uw fiets overgeleverd aan louter toeval.

Afwijkend
Regiopolitie Groningen is succesvol bij het
boven water halen van gestolen fietsen.
Regelmatig worden dieven op een gestolen
ros van straat geplukt. Aan de hand van een
aantal kenmerken zien dienders vrij snel of
een fiets gestolen is. Vooral bij nieuwe en
duurdere fietsen kan, door bijvoorbeeld een
afwijkend slot, worden geconstateerd dat het
niet pluis is met het vehikel. Gelukkig kan de
fiets in de meeste gevallen worden terug-
gegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Stal uw fiets, waar mogelijk, in een afgesloten
schuur(tje). Ook is het is erg belangrijk dat uw
fiets is voorzien van een deugdelijk slot en
van een ingegraveerde postcode en huis-
nummer. Tip: gaat u verhuizen, laat dan de
rijwielhandelaar een kruis door de oude
postcode zetten en de nieuwe gegevens er
onder. Ga niet zelf zitten krassen. Dat maakt
een fiets onnodig verdacht.

U als buurtbewoner ziet en hoort veel meer
dan wij weten. We hebben u nodig in de
strijd tegen de stelers en helers van fietsen.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat diefstal
van fietsen wordt teruggedrongen. Een ge-
zamenlijke aanpak voor een betere leef-
baarheid.

Wat vraagt de politie specifiek van u hierin:

Indien u een vermoeden heeft dat iemand in
de omgeving zich bezighoudt met fietsen,
schroom niet uw buurtagent te bellen, die
een onderzoek kan instellen.

De buurtagent
Cor Kremer

Vanuit mijn raam zag ik ze staan, de noeste
DSW-werkers in hun kleurige pakken. Met
belangstelling volgde ik hun verrichtingen.
Als meelevende bewoner wil ik altijd graag
weten wat er zoal op dat veld gebeurt.
Tenslotte is de door de Gemeente ingestelde
bewonersparticipatie er niet voor niets.
Vooral als de dienst Gemeentewerken via
DSW bij een aktiviteit betrokken is kom je
nogal eens  voor verrassingen te staan.

De heren bevonden zich ongeveer ter hoogte
van de schommels en de kleine speeltoren. Na
ampele beraadslaging ging men met een
ijzeren staaf en een moker het grasveld te lijf.
Met vier man tegelijk werd op die manier de
een na de andere betonnen trottoirband uit
het gras gewurmd. Nooit geweten dat die
dingen daar in de grond zaten. Maar wacht
eens, plotseling snapte ik het doel van die
activiteit: ze waren de Jeu de Boulesbaan aan
het slopen! Verbijsterd keek ik toe. Alweer een
kostbare ouderenvoorziening minder, bedacht
ik spijtig. Eerst Tuinland weg en nu dit…

Van de baan…
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Een belangrijke mogelijkheid tot sociale
recreatieve activiteit voor (het steeds groeiende
aantal) ouderen werd hier zonder blikken of
blozen de grond uit geboord… Kan dat
zomaar? Ik repte mij met camera naar de
ramplocatie.
De DSW-mannen bevestigden bereidwillig
mijn bange vermoedens. Onze kostbare
enigszins verdiept gelegen Jeu de Boulesbaan
werd in opdracht van de Gemeente letterlijk
met de (omliggende) grond gelijkgemaakt.
Daarvoor zou de harde gravellaag eerst nog
worden gefreesd en later afgedekt met aarde.
Daarna zou er natuurlijk gras worden in-
gezaaid. Inmiddels is de klus volledig geklaard.
De Jeu de Boulesbaan is zogezegd volledig
van de baan. Toch jammer en ook onnodig
volgens mij.
Toegegeven, er werd natuurlijk weinig of geen
gebruik van gemaakt. Maar wie had nou last
van die baan? Hij hoefde niet eens gemaaid te
worden. Waarom moest hij opeens zomaar
verdwijnen? Is er eigenlijk wel overleg ge-
voerd met belanghebbenden of tenminste
met het BHS-wijkbestuur? Wat voor a-sociaal
beleid schuilt hier eigenlijk achter? Bepaald

geen oplossing voor het dreigende hang-
ouderenprobleem.

Als u op een eerstkomende zomeravond een
aantal ouderen- met-ballenset vertwijfeld
zoekend rond ziet lopen over het veld, dan
weet u nu wat daarvan de reden is.
Hoezo bewonersparticipatie? 

Hans Huisjes 

Naschrift. Volgens de heer Homan,
stadsdeelbeheerder Noorddijk, berust het
weghalen van de Jeu de Boulesbaan in de
Hunze op een misverstand. Het was de
bedoeling dat alleen overbodige zandbakken
zouden worden opgeruimd. Men is deze keer
dus iets te voortvarend geweest. Wanneer
echter meerdere mensen gebruik willen
maken van een Jeu de Boulesbaan, zal deze
opnieuw worden aangelegd. Daar staat de
heer Homan garant voor.
Een verzoek hiertoe kan men tot medio maart
richten  aan p.j.homan@ROEZ.groningen.nl
Dus, ouderen en overige Jeu de Boules-
liefhebbers in onze wijken, verenigt u!!! 



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.

In de wijk Van Starkenborgh dragen de straten
de namen van bekende (regionale) voet-
ballers. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt
dat hier vroeger de voetbalvelden van het Van
Starkenborghcomplex lagen en menig voet-
balclub hier heeft getraind of wedstrijden
heeft gespeeld. Is het toeval dat juist in deze
door voetbal geïnspireerde omgeving de van
voetbal bezeten familie Bouwman woont? Tijd
om aan te bellen bij de familie Bouwman in de
Klaas Buist (1928-1999, bekende linksback van
GVAV) laan.

Bewuste keuze deze wijk?
Welnee, legt Redmer Bouwman uit. Ik heb het
zelfs moeten opzoeken wie Klaas Buist is.

Hoe ver gaat de liefde voor voetbal terug?
Ver. De vader van mijn opa en misschien nog
wel verder. Als klein jochie ging ik al met mijn
opa naar het Oosterparkstadion. Met de
GADO-bus vanaf Delfzijl (waar we toen
woonden) naar het Oosterparkstadion om
naar de wedstrijden van FC-Groningen te
kijken.
Prachtig, ik was direct verkocht.
Mijn vader voetbalde toen bij WEO Wolden-
dorp en kon vaak niet mee omdat hij zelf
moest voetballen.
Zelf ben ik bij Neptunia begonnen bij de F-jes
toen ik 7 jaar was. Ik ben nog steeds lid van

Neptunia, maar ben vanwege een knie-
blessure gestopt met voetballen.
Nu projecteer ik mijn passie voor voetbal op
mijn twee zonen Pepijn van 8 jaar en Victor
van 5 jaar. Beide voetballen inmiddels bij GVAV
Rapiditas. Pepijn zit in de F-jes en Victor bij de
Puppy's.
Toen Pepijn 4 jaar werd heb ik hem op zijn
verjaardag meegenomen naar zijn eerste
voetbalwedstrijd van FC-Groningen, toen nog
in het Oosterparkstadion. Ik wilde hem graag
de kans bieden om nog een wedstrijd in dat
stadion te zien. Net zoals ik vroeger direct
enthousiast was, werd hij dat ook. Hij wil nu
het liefst mee naar alle wedstrijden. Zijn
broertje gaat ook al dezelfde kant uit.

Wat doet een voetbalfamilie?
We kijken veel voetbalwedstrijden op de
televisie. Verder gaat de hele familie mee als
Pepijn wedstrijden heeft, inclusief de kleine
tweelingzusjes van twee jaar die vol
enthousiasme hun broer aanmoedigen. De
meiden worden aangestoken door hun broers
en schoppen zelf ook al regelmatig tegen een
bal. Redmer voorziet  dat het niet lang meer
zal duren of de zusjes willen ook op voetbal.
Verder hebben we samen met een stel vrien-
den een seizoenkaart voor FC-Groningen. Dit
dateert al uit de periode dat er in het
Oosterpark werd gevoetbald. We zouden er
nog wel een kaart voor de familie bij willen
maar daar is een (lange)wachtlijst voor.
Gelukkig heeft het kantoor waar ik werk een
sky-box en vaak ook nog extra kaarten, zodat
Pepijn en Victor mee kunnen.
Uiteraard zijn er de nodige discussies in huize
Bouwman over favoriete clubs en spelers. Mijn
jongste zoon is voor Ajax en Liverpool en de
oudste gaat helemaal voor FC-Groningen.
Deze strijd gaat door tot in de slaapkamers,
waar beide jongens onder respectievelijk
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Liverpool en FC-Groningen dekbedden slapen.

Gaat dit het hele jaar door?
Eigenlijk wel. We hebben nu een winterstop
omdat de velden met deze sneeuw niet
bespeelbaar zijn. Maar eerlijk gezegd zijn de
jongens er wel klaar mee en willen ze graag
weer beginnen.
Ook met de planning van onze vakanties kijk
ik stiekem of er op dat moment geen
wedstrijden worden gespeeld. Met week-
endjes weg houd ik daar altijd rekening mee.

Wat zijn je grote voorbeelden?
Vroeger, toen ik zelf voetbalde waren dat
Paulo Maldini (AC Milan) en natuurlijk Marco
van Basten.
Nu zijn bij de jongens Marcus Berg
(momenteel HSV) en Granqvist van FC-
Groningen favoriet. De laatste woont hier
trouwens in de wijk. Suarez is zeer populair

bij mijn jongste zoon maar wordt door de
oudste juist gezien als overloper omdat hij de
FC verruilde voor Ajax.

Een profcarrière voor je zoons? 
Zij zien dat zeker zitten. Ze geloven er beide
in dat er een professionele carrière voor hen
in het verschiet ligt. Ik vind echter het plezier
in voetballen veel belangrijker. Voetballen is
een prachtige sport waar je nooit genoeg
van krijgt of je nu zelf voetbalt of als
supporter een wedstrijd aanmoedigt, beide is
genieten.

Glibberend over het ijzige fietspad fiets ik
terug naar De Hunze. Als totale voetballeek
heb ik deze avond bijzonder veel geleerd.
Misschien toch maar eens naar de Euroborg?
Als ik tenminste kaartjes kan bemachtigen.

Lidy Bosker
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Wat een winter
De regelmatige bezoekers van ons
buurtcentrum hebben het natuurlijk al lang
in de gaten. Het pad aan de Hunzekant is
vanaf de kerstvakantie in gebruik door de
jeugd. Het is een heerlijke helling om met je
slee vanaf de glijden! Al vanaf het begin is er
een springschans gemaakt door van de
eerste sneeuw een mooie bult te bouwen.
Niet alleen de jeugd heeft er dagelijks plezier,
ook veel papa's en mama's gaan met de
allerkleinsten mee de helling af. Wat een pret
geeft dat, al weken achter elkaar.
Gevolg is wel dat het pad inmiddels is
veranderd in een spiegelgladde helling.
Vooral de laatste meters omhoog zijn voor de
gemiddelde fietser of wandelaar niet meer te
gebruiken. Gelukkig is er ook een pad vanaf
de parkeerplaats omhoog. Toch mooi dat we
in onze wijk een eigen heuvel hebben waar
je in zo'n winter vanaf kunt sleeën!

Voetbal
Ja, 2010 is weer een voetbaljaar. In juni begint
het WK voetbal. Nederland is ingedeeld in
een poule met Denemarken, Japan en
Kameroen. Voor zover de vaste activiteiten
het toelaten kun je in de Hunzeborgh weer
genieten van de wedstrijden op een groot
scherm, plus natuurlijk de gezelligheid die

hoort bij het met z'n allen kijken naar een
potje voetbal! We hopen dat het weer net
zo'n feest wordt als de andere jaren tijdens
de EK's en WK's.

Natuurlijk organiseren we in het voorjaar ook
weer de inmiddels bekende workshops. Op
vrijdag 9 april 2010 de workshop sieraden
maken onder leiding van Maaike Blekman.
Kijk voor de andere workshops regelmatig op
de website.

In het activiteitenoverzicht achter in dit
wijkblad tref je informatie over de eerste
helft van 2010. 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 buurtcentrum Hunzeborgh!

Maria Hintzbergen
Voorzitter buurtcentrum Hunzeborgh

wwwwww..ddeehhuunnzzeevvaannssttaarrkkeennbboorrgghh..nnll
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Contactpersonen Hunzeborgh:

Maria Hintzbergen voorzitter tel. 542 48 48

Rineke Boonstra penningmeester tel. 542 57 21

Marga Bergsma bestuurslid, activiteiten tel. 542 52 57

Jannes Kremer secretaris tel. 541 85 41

Marco Schuiling bestuurslid tel. 549 49 76

Edwin Heidanus +

Titus Horneman beheer tel. 549 94 00 (Hunzeborgh)

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

De afgelopen winterperiode zijn er diverse
sjaals en, heel opmerkelijk, een paar groene
kinderlaarzen en een paar bruine gevoerde
laarzen blijven liggen.
De eigenaren kunnen deze op maandag-
morgen, dinsdag of vrijdagmiddag op
komen halen.

Met vriendelijke groet,
De Beheerder

GEVONDEN 
VOORWERPEN IN DE
HUNZEBORGH

WK VOETBAL 2010
IN DE HUNZEBORGH

WEDSTRIJDEN VAN HET

NEDERLANDS ELFTAL

OP GROOT SCHERM!!!
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GEVRAAGD

Gevraagd: ervaren oppas voor de

vrijdagmiddag van 12.00 uur tot

16.00 uur, tel. 06 -19 33 83 30 

Gevraagd: ervaren schoonmaakster

voor 3 uur per week, tel. 050 - 571 94

71 (na 18.00 uur)

VERLOREN

Heeft iemand een bos sleutels

gevonden ? Er hangt een rood leren

hangertje aan met "lïef"erop.

Ongeveer 4 sleutels: fiets, huis,

schoolkluisje, etc. Is waarschijnlijk in

De Hunze verloren.

Heel graag een telefoontje naar: 06

18809074 of  06 27171012.

PRIKBORDJES

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 zes
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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Vrijdag 19 maart 
en 16 april

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!!!!!

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

SIERADEN-WORKSHOP

door Maaike Blekman 

Vrijdag 9 april 2010 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 T 542 52 57

6 maart en 3 april  2010
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.
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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


