
jaargang 20  |  nr.2  |  april 2010





1

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

April 2010
Jaargang 20, nr. 2

Wijkblad De Hunze /
Van Starkenborgh is een
tweemaandelijkse uitgave van
Bewonersorganisatie De Hunze / 
Van Starkenborgh
Secretariaat B.H.S.
Merkelbachstraat 20
9731 LM  Groningen
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

www.hunzeborgh.nl

Els Bijlholt (hoofdred.)tel. 5494374
Paul Borggreve tel. 5412031
Lidy Bosker tel. 5719471 
Hans van Leeuwen tel. 5417982

De redactie ontvangt graag reacties
op de inhoud van het wijkblad.
U kunt deze sturen naar Els Bijlholt,
Rietveldlaan 17, 9731 MJ  Groningen
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl 

Voor plaatsing moeten naam en adres
vermeld worden.

Plaatsing is voorbehouden aan 
de redactie. Overname van 
artikelen is toegestaan mits 
voorzien van bronvermelding.

wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl

PD Graffic Support, Groningen
info@pdgs.nl

Scholma Druk, Bedum

bhs

Het volgende nummer zal  25 juni 2010 verschijnen.
Kopij graag voor 30 mei 2010  inleveren

MELDPUNT STADSBEHEER TEL. 3678910

MELDPUNT OVERLAST TEL. 5875885

BUURTAGENT COR KREMER TEL. 5871787 OF 06-11345307

KLACHTEN OVER BEZORGING TEL. 5411827 OF 5494374

Reino Houwen
penningmeester
Tel. 5423314

Toon Garritsen
voorzitter
Tel. 5411827

Arie Herwig
secretaris
Tel. 5420357

Eelke Wiersma
bestuurslid
Tel. 5416848

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

het bestuur

Gastcolumn  .................................................................. 2

Van de redactie  ............................................................ 3

Wijksite: meer leven in de digitale brouwerij........... 3

Vrijwilligers gezocht voor Koninginnedag................5

Bewonersparticipatie vs. UMTS-mast ....................... 8

EsosDos, geen kunstjes maar Maatwerk ................ 10

Kinderpagina...............................................................12

Bouwplan Tuinland gaat los! ....................................13

Stark & Hunze ............................................................16

Razende reporter ontspant zich.............................. 18

Lentekriebels in De Hunze: Gedicht op Gewicht.....19 

Vrijheid vieren: 16 april en 5 mei............................. 20

Hunzeborgh-nieuws … .............................................. 22



2

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

Wat kan een mens zichzelf toch belazeren! 
Alleen de gedachte aan alle goede voor-
nemens waaraan je uitvoering gaat geven
maakt je op voorhand al blij met jezelf. “Wat
ben ik toch bijzonder, dat ik deze uitdaging
aandurf: alleen alcohol drinken in het weekend
en dan ook nog niet meer dan 2,5 glas wijn/bier
op een weekenddag. En het weekend begint
pas op zaterdag, niet - zoals voorheen het geval
was - op donderdagavond (want omdat je op
vrijdag niet naar je werk gaat, begint het
weekend altijd al op die dag). Ik zal laten zien
dat ik echt niet afhankelijk ben, ik drink
voortaan 's avonds gewoon een kopje thee. Dat
ik vroeger neerkeek op al die braverikken, die
het wijndrinken manhaftig afsloegen, vergat ik
gemakshalve.
En dan: het eeuwige gezeik rondom die lijn, dat
zou nu ook voorgoed afgelopen zijn.Voortaan
zou ik in mijn eetpatroon uitgebalanceerd te
werk gaan. Geen crashdiëten meer, maar een
weloverwogen beslissing telkens als ik een hap
in mijn mond wil stoppen. Echt denken: “wil ik
dit, is dit eten waar ik behoefte aan heb, heb ik
hoofdhonger of buikhonger?”.
Dan natuurlijk de hele zomer, ja, al vanaf de
eerste lentedag, gekleed in de mode die
totnogtoe buiten perspectief bleef (want: alleen
voor de spichten onder ons). Wat een
schitterend vooruitzicht, ook ik zou mee
kunnen doen met rokjesdag, ingevoerd door
de helaas overleden Martin Bril, maar altijd al als
dag bestempeld waarin ik niet thuishoorde
(rokjes?,benen zichtbaar? Dat nooit!) .
En als je toch bezig bent met eten, dan kan een
derde goede voornemen er best bij, het roer is

eigenlijk al om. Daarbij hoort ook biologisch en
duurzaam verantwoord eten, minstens twee
keer per week een vleesloze dag en op de niet-
vleesloze dagen (waarvoor een gruwelijk
woord is uitgevonden: vleesverlater) alleen
biologisch scharrelvlees. Niet van AH, maar van
de Groene Weg. Trouwens, groente natuurlijk
ook biologisch, en geen witte rijst en pasta,
maar alles in volkoren varianten. Dat past weer
heel goed bij dat afvallen, want daarna heb je
geen honger meer.
Eigenlijk hoorde bij bovenstaand lijstje nog een
aanvullende lijst (Plan B) met een keur aan
goede zaken: vaker op bezoek bij mijn moeder,
meer naar het theater, niet meer alleen maar
kinderfilms gaan zien in Mustsee, maar met
echtgenoot naar Images (twee vliegen in één
klap: goed voor je relatie en voor je cultureel
bewustzijn), menulijstjes maken voor de hele
week en die koppelen aan de boodschappen-
lijst. Alle foto's afdrukken en in mooie mapjes,
het hele gezin betrekken bij vakantieplannen in
plaats van je eigen zin doordrijven, wekelijks
een gezinsvergadering organiseren ….. Een
schier onuitputtelijke lijst aan goede voor-
nemens lag in het verschiet.

Het is nu eind maart, terwijl ik dit schrijf (op
woensdag) drink ik mijn tweede glas (niet
biologische) wijn, eet ik een bak chips leeg en
de avondmaaltijd bestond uit een pizza van AH,
gevolgd door chocolade mousse. Dat rokje
hangt in de kast (rokjesdag is al geweest).
Need I say more??

Wijndrinker

Goede voornemens revisited
Gastcolumn
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Eindelijk: niet meer de sneeuwschuiver voor
de grijp, de enorme bak met handschoenen
kan uit de gang, de sjaals van de kapstok, de
deken en pakjes drinken met koekjes uit de
auto, de sneeuwlaarzen terug naar de plaats
waar ze thuishoren, genoeg zout bij de Albert
Heijn, de fiets gewoon weer kunnen
gebruiken zonder dat de versnellingen zijn
vastgevroren, de rondslingerende autoruit-
krabbers uit het zicht, een meivakantie
plannen in een tent, het vogelvoer niet meer
in grote hoeveelheden in de tuin. Zo zijn er
zoveel dingen anders nu het weer lente is.
Het is des te meer genieten na zo'n winter als
we deze keer hadden. “Vroeger” ging de
kwakkelwinter bijna naadloos over in de

lente: dit is veel leuker. En lente is ook:
Koninginnedag. Zoals u in dit wijkblad ziet is
het weer hét evenement in De Hunze. Bij ons
thuis worden al weer weken allerlei spullen
opzij gezet om te kunnen verkopen. Dat we
meestal met meer terugkomen dan we heen
brengen vergeten we nu even. Het is feest en
ik moet het niet wagen om te opperen dat
we misschien alvast vrijdag 30 april op
meivakantie kunnen, want dan kijken mijn
kinderen me niet meer aan.
Ik wens u een fijne lente en tot ziens op het
grote veld op 30 april !

Els Bijlholt
redactie

Van de redactie

Dit wijkblad is het officiële communicatie-
kanaal tussen de Bewonersorganisatie 
De Hunze / Van Starkenborgh (BHS) en de
bewoners van beide wijken. Informatie over
wat er speelt in de wijk en wat  voor ons
wijkbewoners van belang is, komt bijna als
vanzelf op je deurmat terecht, daar hoef je
niets voor te doen. Een wijkblad heeft wel
beperkingen. Door de relatief lage
verschijningsfrequentie kan het niet altijd
even actueel zijn. Soms zijn er al weer nieuwe
ontwikkelingen terwijl het jongste nummer
net uit is. Bovendien is de ruimte in het blad
niet onbeperkt.
Www.dehunzevanstarkenborgh.nl,
de nieuwe wijksite, biedt de oplossing. De
site bestond al een tijdje maar veel te
beleven viel er tot nu toe niet. Daar willen de

BHS en de redactie verandering in brengen.
We plaatsen op de site actuele berichten en
zetten bovendien alle informatie over
ontwikkelingen rond projecten zoals de
Tuinlandlocatie en de Ringweg aanpas-
singen bij elkaar. Je vindt er binnenkort ook
een overzicht met nuttige adressen en links.
Zo moet de site een online naslagwerk gaan
worden voor allerlei zaken die het wonen en
leven in onze wijken aangaan. Het is een
verlengstuk van de wijkkrant en dezelfde
redactie gaat over de inhoud.
De website is nog in ontwikkeling. Het
uiterlijk gaat aangepast worden van
bruintinten naar wat vrolijker kleuren. Enkele
weken geleden viel de site ten prooi aan
onverlaten die de servers van onze provider
kraakten, waardoor alle aanpassingen

Wijksite: meer leven in de digitale brouwerij
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(inclusief de back-ups) verdwenen waren. De
site is weer helemaal opgebouwd en we
maken nu ook onze eigen back-ups. Hoe
vaak we wat zullen toevoegen aan de site
hangt mede af van het aantal bezoekers. En
die aantallen hangen op hun beurt weer af
van het feit of de site een beetje levendig
wordt gehouden. Om deze kip-ei situatie te
doorbreken denken we aan bijvoorbeeld een
wijkblog. Bijdragen van wijkbewoners zijn
van harte welkom. Organiseer je bijvoorbeeld
een evenement in de wijk, dan bestaat de
mogelijkheid dat op de site aan te kondigen.
De site is ingericht met Joomla!, een content
managementsysteem dat het eenvoudig
maakt artikelen, foto's, etc. te publiceren.

Heb je ideeën voor de inhoud, of ben je
bedreven met Joomla! en lijkt het je leuk 
bij te dragen aan de wijksite, mail de  redactie
op wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl.
De ontwikkeling en het beheer van de site
volgen uit het 'convenant met de
wijkorganisaties' van de gemeente. Doel is
het contact tussen gemeente, wijkbewoners
en de bewonersorganisaties via de digitale
weg te stimuleren. Zie ook de website
mijnwijk.groningen.nl.

Hans van Leeuwen
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Het Hunze Oranje Comité heeft veel plezier gehad bij het voorbereiden van het
programma voor Koninginnedag in de wijk (bekijk hiervoor de oranjepagina's midden
in het wijkblad!). Maar het uitvoeren van het programma kunnen we natuurlijk niet
alleen. We hebben dus hulp nodig deze dag: veel hulp! Niet alleen voor de verkoop,
maar ook voor het opbouwen en afbreken hebben we nog veel mensen (sterke
mannen) nodig. Vindt u het ook belangrijk dat de kinderen in onze wijken
Koninginnedag dicht bij huis kunnen vieren, meldt u zich dan aan als vrijwilliger! U
kunt ons al helpen door bijvoorbeeld een uurtje koffie te schenken! Aanmelden kan
via ons e-mailadres hunzeoranjecomite@hotmail.com (geef even aan hoe laat u iets
wilt doen) of via onze website http://hunzeoranje.tk/.

Zonder vrijwilligers 

kan het feestprogramma 

niet doorgaan!

Hartelijke groet en tot 30 april!
Het Hunze Oranje Comité 

Vrijwilligers gezocht voor
Koninginnedag

PS: Om de verschillende
activiteiten op 30 april goed te
kunnen aankondigen, zijn we
nog op zoek naar een
megafoon.Wie wil zijn of haar
megafoon een dagje aan ons
afstaan? 
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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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Eind 2005 lanceerde T-mobile samen met de
gemeente het plan om in het stukje groen
bij de weg naar Bedum een UMTS-mast te
plaatsen. De gemeente, die van het Rijk de
opdracht heeft om locaties te faciliteren
voor zendmasten van mobiele providers,
was bereid hartelijk mee te werken. Wat
bedoeld was als een een-tweetje, een
bouwaanvraag via de roemruchte artikel 19
procedure (een procedure waarin
vrijstelling werd verleend om af te wijken
van het bestemmingsplan) met een snel
geschreven motivatie dat de locatie een
'anoniem gebied' is, kwam lelijk terecht.
Vanuit de De Bazelstraat en
Noorderhoogebrug werd een werkgroep
opgericht om zich teweer te stellen tegen
het bouwplan. De werkgroep ondervond
veel weerstand. Uiteindelijk was een gang
naar de rechter noodzakelijk. Gemeente en
T-mobile kregen het lid op de neus: de
rechter stelde de bewoners in het gelijk. De
bouwlocatie is niet anoniem, van het
bestemmingsplan mag niet zomaar worden
afgeweken.

Eind 2009 leek het circus rondom de UMTS
weer opnieuw te beginnen. T-mobile
herhaalde de wens voor een bouwaanvraag
en toonde zich blijkbaar niet bereid met
bewoners om tafel te willen. In een mail die
voorgelezen werd tijdens het werkbezoek
van B&W aan de wijk zag T-mobile in hen
niets anders dan lastige NIMBY's. De vraag is
wat ditmaal de opstelling van de gemeente
is.

Op 4 februari werd er in de Hunzeborgh een
avond belegd over de zaak. Uitgenodigd

waren: de werkgroep, de BHS, stads-
deelcoördinatie en T-mobile. T-mobile
wenste niet aanwezig te zijn. De werkgroep
zat al met paperassen en actiebereidheid
gewapend, maar dat bleek niet nodig te zijn.
Van stadsdeelcoördinatie was Irma Zijlstra
afgevaardigde.
Zij maakte meteen duidelijk dat de
gemeente geleerd heeft van haar fouten: 'In
het verleden heeft de gemeente zich
getoond als een veelkoppig monster.
Afdelingen die langs elkaar werken en veel
te snel beloftes hebben gedaan met
slordige onderbouwingen.' 
De bouwaanvraag kan de gemeente op dit
moment niet honoreren, omdat die niet
strookt met het bestemmingsplan. De
locatie is provinciaal gebied. Daarin zijn
masten boven de 25 meter niet toegestaan.
De gemeente is hard bezig met een nieuw
bestemmingsplan waar het weiland en
Noorderhoogebrug onder zullen vallen: het
bestemmingsplan 'lintbebouwing'. Dit plan
is dermate complex dat het waarschijnlijk
pas in 2013 gereed zal zijn. Binnen dat plan
zou een bouwaanvraag bekeken en getoetst
kunnen worden en daarin moeten natuurlijk
ook de bewoners betrokken worden.
Bijna verbijsterd over zoveel begrip en goed
bestuur haalde de werkgroep opgelucht
adem. De gemeente Groningen wil graag
met haar bewoners praten, uitleggen en
overleggen, een heel andere houding dan T-
mobile, waarvan voorzichtig opgemerkt
werd dat 'ze moeite hebben met
communiceren', wat enigszins vreemd is
voor een bedrijf dat telefonie verkoopt. De
slotsom was dat de gemeente niet
gecharmeerd is van haar eigen optreden in

Bewonersparticipatie vs. UMTS-mast
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het verleden, dat ook zo niet meer wil en
daarbij helemaal niet gecharmeerd is van de
opstelling van T-mobile.

Als wijkbladredactie wilden we natuurlijk
graag ook commentaar horen over deze
zaak van T-mobile. Tijdens het overleg op 4
februari wensten de aanwezigen mij daarbij
veel succes… Het verbaasde mij dan ook
dat ik naar aanleiding van schriftelijke
vragen een zeer uitgebreide mail terug-
kreeg van T-mobile met toch een heel
andere kijk op de gang van zaken. Geen
NIMBY's of onwillige bewoners, maar een
keurig overzicht wat in de loop der jaren is
gebeurd. Een aanvraag eerst voor de
Brugwachterlocatie, door de gemeente
verwezen naar de Winsumerweg, de
rechtszaak uitspraak door de rechter 
(1 november 2007), vervolgens een verzoek
van de gemeente aan T-mobile om een
nadere onderbouwing waarom zij juist daar
een mast willen. Vervolgens bijna twee jaar
stilte en dan:
'Op 3 november 2009 zijn we benaderd
door de heer Van Gent van de gemeente
Groningen, die de zaak vlot wilde gaan
trekken. Hij gaf aan dat hij in overleg zou
gaan met de wijk en vroeg ons de eisen te
formuleren waar een locatie - dus ook een
alternatieve locatie - aan dient te voldoen. Er
is een uitvoerige mail gestuurd, met daarin
duidelijk beschreven de eisen waaraan een
alternatieve locatie dient te voldoen. De
heer Van Gent heeft deze mail kennelijk
integraal doorgestuurd naar de bewoners
ter plaatse….'
T-Mobile wilde graag bij het overleg zijn,
maar alleen als er alternatieve locaties op
tafel zouden komen. Er zijn volgens de
gemeente geen alternatieve locaties en na
overleg is T-Mobile niet gekomen.

T-Mobile betreurt dat de interne mail aan
Leo van Gent is doorgezonden naar de
bewoners. Het bedrijf wijst er op dat zij zich
altijd aan de daarvoor bestemde ver-
gunningsprocedures houdt, zeer uitgebreid
communiceert met de gemeente, waar
nodig en zinvol extra informatie-
bijeenkomsten organiseert met experts en
dat juist in de zaak van deze UMTS-mast
'overleg is gevoerd met de bewoners'.
Het telefoonbedrijf heeft overigens niet
uitzonderlijk veel haast met de mast, maar
hoopt wel dat 'de bewuste locatie eerder zal
kunnen worden ingevuld'. Dat zal dan
liggen aan het enigszins cryptische
'vlottrekken' door onze stadsdeel-
coördinator Leo van Gent.

Zie voor meer: www.debazelstraat.nl

door Paul M. Borggreve 
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In de 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 Training &
Adviesbureau EsosDos!

EsosDos, geen kunstjes maar Maatwerk!

Wie zijn EsosDos?
Yolanda Nolden en Anneloes Drees steken
spontaan de vinger omhoog. Wij! Wij vormen
samen EsosDos. EsosDos is Spaans en staat
voor “die twee”. Anneloes is afgestudeerd als
Maatschappelijk werkster aan de Hanze-
hogeschool Groningen en heeft daarna een
opleiding tot professioneel trainer gevolgd.
Yolanda is afgestudeerd als Personeels-
manager aan diezelfde Hanzehogeschool
Groningen. Yolanda geeft aan dat ze na haar
studie nog vervolgstudies heeft gedaan op het
gebied van arbeidsbemiddeling, team-flow en
professioneel trainerschap.
Tijdens onze samenwerking bij het UWV
ontstond een klik en een gezamenlijke visie op
leren en ontwikkelen binnen organisaties. We
zagen dat er vaak te weinig aansluiting was
van trainingen op de daadwerkelijke
praktijkbehoefte van de werknemers. Vanuit
dat perspectief zijn we een opleiding gaan
volgen tot professioneel trainer. Bij het UWV
konden we onze opgedane kennis direct
testen in de praktijk en diverse trainingen
geven. Vanuit deze ervaringen groeide bij ons
het verlangen een eigen onderneming te
starten. Yolanda vult aan, we zijn samen gaan

werken omdat we zo verschillend zijn. Onze
overtuiging is dat twee meer horen, zien en
weten dan één. Wij vullen elkaar aan en
houden elkaar scherp.

Waarin onderscheiden jullie je in deze
(over)volle markt van Training en
Adviesbureaus?
Organisaties, medewerkers en dus mensen
inspireren om het beste uit zichzelf te halen is
onze grootste drijfveer! 
Tijdens onze opleiding tot trainer hebben we
ons gespecialiseerd in Team Flow. Hierbij moet
je denken aan trainingen in het kader van
teamontwikkeling, waarbij we creatieve
werkvormen inzetten om mensen en
organisaties wakker te schudden. Samen-
werking en teameffectiviteit staan hierbij
centraal. Het (leren) omgaan met verschillen en
het waarderen van elkaars kwaliteiten vinden
wij een belangrijk onderdeel van
teamvorming. Wij hebben de overtuiging dat
een team “in flow”meer plezier in werken heeft
en daardoor betere resultaten boekt.
De kracht van onze trainingen zit in een
persoonlijke aanpak. Al onze ontwerpen en
activiteiten kenmerken zich door originaliteit
en creativiteit. Daarbij stellen we resultaat
centraal, we zoeken oplossingen die
aansluiten bij de vraag.

Ondernemers 
in de wijk 
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Dus nu de markt op. Hoe pak je dat aan?
Anneloes vertelt dat ze momenteel in gesprek
zijn met een aantal grote landelijke
trainingsbureaus, waar ze hun specialisatie
Teambuilding aanbieden. Verder hebben we
veel contacten met overheidsbedrijven. Ook
zijn we de onderwijsmarkt aan het verkennen.
Yolanda merkt op: we zijn het eerste jaar
vooral bezig geweest met de rand-
voorwaarden. Praktische zaken als een goeie
website (www.esosdos.nl), visitekaartjes,
inschrijven bij de Kamer van Koophandel,
moeten nu eenmaal eerst goed geregeld zijn.

Kun je een voorbeeld geven van een training?
Bij Teambuilding starten we met een zorg-
vuldige inventarisatie van het bedrijf en
kijken we waar het betreffende team nu staat
en waar het naar toe wil. Vanuit deze analyse
maken we een programma, wat natuurlijk
nauw samenhangt met budget en tijds-
planning. We trekken nooit een programma
van de plank. Bij de vele trainingen die we
hebben verzorgd waren nooit twee
hetzelfde. We doen geen “kunstje” maar
leveren maatwerk.

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?
We hebben zojuist een workshop Spelen met
Talenten gegeven. Hierbij gaan de deelnemers
in spelvorm op zoek naar hun eigen talenten.
De respons was zeer positief, deelnemers
gaven na afloop aan echt iets met de gedane
inzichten te kunnen. Kijk daar doe je het
uiteindelijk voor, zegt Yolanda.
Andere trainingen die wij geven zijn:
conflicthantering en loopbaanoriëntatie.

Wat kosten jullie?
Natuurlijk zijn we onbetaalbaar, lachen de
dames! Maar zonder gekheid, dat hangt geheel
af van de training, de duur, het aantal
deelnemers, kortom het gehele traject. Om
meer over onze tarieven en werkwijze te
weten te komen nodigen we een ieder uit
contact met ons op te nemen!

Anneloes Drees 06 - 16 04 50 50
anneloes@esosdos.nl
Yolanda Nolden 06 - 24 51 86 09
yolanda@esosdos.nl
of kijk op www.esosdos.nl

Lidy Bosker

K i jk  ook op www.tax ispaark aar t .n l
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Alle beetjes helpen: kinderen blijven Haïti helpen

Carlijn, Justin, Noar, Senna en Jim hebben na de aardbeving in Haïti geld ingezameld
voor de mensen daar. Ze hebben dat gedaan door lege flessen in te zamelen in onze
wijk. Alle mensen die flessen en geld hebben gegeven: bedankt!
De kinderen hebben een bedrag van 55 euro en 30 eurocent opgehaald!!!!
We hebben dit gestort op een girorekening van de Stichting Haïti Project, een
kleinschalig project in Haïti.

Lente
Eindelijk: Lente! Niet te geloven dat we een paar weken geleden
nog door de sneeuw liepen te ploeteren. Toen kon ik het me echt
niet voorstellen, maar nu is er weer een stralend zonnetje,
fluitende vogels en overal bloemen! Naast alle voordelen van het
weer (warm, zonnig, weinig regen) betekent het ook weer dat het
niet zo heel lang meer duurt tot de zomervakantie! Oké, ik weet
dat het nog een paar maanden duurt, maar toch! Volgende week
maandag begint de vierde, en laatste, periode weer. Die laatste periode valt altijd wel
mee, vooral omdat je een proefwerkweek hebt. Ja, je moet wel proefwerken maken en
leren maar daar staat weer tegenover dat je maar iets van twee uur op school hoeft
te zitten. Trouwens, de laatste twee weken doe je sowieso bijna niks op school (als je
al naar school moet). Daar komen al die vrije dagen nog bij: Koninginnedag, Pasen,
Bevrijdingsdag enz.  
Voor sommige is de laatste periode juist de zwaarste van allemaal. Dat geldt voor de
mensen die het hele jaar ongeveer niks hebben gedaan op school, voor bijna elk vak
onvoldoende staan en de helft van de tijd er überhaupt niet waren. Die moeten dat
dan allemaal weer in zien te halen, wat voor hun natuurlijk extra vervelend is met het
mooie weer nu. Maar voor de rest: geniet lekker van de lente! (Koninginnedag,
Pasen, meivakantie enz.)

Daniëlla (15)
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Bouwplan Tuinland
gaat los!
Er staat inmiddels een echt bouwbord op de
Tuinland locatie en als het goed is zal ook de
website www.thuisintuinland.nl allerlei infor-
matie bieden, waaronder artist impressions
van het bouwplan. Hierbij alvast een paar
voorbeelden van de diverse typen woningen.

Els Bijlholt

Thuiszorg Groningen start op 20 april 2010 
in Groningen de cursus Onvergetelijk! 
Dé geheugencursus voor 60 plussers
De cursus wordt gehouden aan de
Veldspaatstraat 368  in Groningen van 09:30 tot
11:30 uur. Veel mensen vinden van zichzelf dat
ze vergeetachtig zijn. Vooral oudere mensen
merken dat ze sneller dingen vergeten in
vergelijking tot vroeger. Onderzoek onder 2000
mensen laat zien dat bijna de helft van de
mensen ouder dan 50 jaar zichzelf
vergeetachtig vindt. Ongeveer één op de tien
mensen die zichzelf vergeetachtig vindt
ondervindt hiervan zeer veel hinder waardoor
het dagelijks leven wordt bemoeilijkt.

PROGRAMMA
De geheugencursus bestaat uit 6 groeps-
bijeenkomsten. Onderwerpen die tijdens de
cursus aan de orde komen:
• Het normale geheugen
• Ouderdomsvergeetachtigheid en dementie
• Zelfvertrouwen en 'veel gestelde vragen'
• Externe geheugenstrategieën
• Interne geheugenstrategieën.

Voor meer informatie en aanmelding kunnen
belangstellenden tijdens kantooruren contact
opnemen met het cursusbureau van
Thuiszorg Groningen via 050-5241732 of via
onze website www.thuiszorggroningen.nl.
Na aanmelding neemt één van de
cursusleiders telefonisch contact met u op om
u te informeren over de geheugencursus en
om informatie te krijgen over uw situatie.
Aanmelding kan tot één week voor aanvang
van de cursus. Plaatsing gebeurt op volgorde
van aanmelding. Bij voldoende deelnemers
gaat de cursus van start.

Thuiszorg Groningen is gestart als het Groene
Kruis en heeft al meer dan 100 jaar ervaring
met zorg thuis: professioneel, betrokken,
vertrouwd en altijd in de buurt. Zo zorgen de
3.700 deskundige medewerkers ervoor dat
ruim 10.000 mensen zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving kunnen blijven wonen, 24
uur per dag en zeven dagen per week.
Thuiszorg Groningen heeft ruim tien jaar het
kwaliteitscertificaat ISO-HKZ.

Dé geheugencursus voor 60 plussers



14

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

BEKKENBODEMTRAINING / 
BEKKENINSTABILITEIT

BEHANDELING VAN CHRONISCHE 
PIJNKLACHTEN

HKZ-GECERTIFICEERD
Verwijzing niet noodzakelijk

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ  Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl

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

Logopedie Praktijk

Wicherlink
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Kun je tot rust komen, zittend op een
overspannen bank? Wel op de expositie 'Een
Gedicht en een Bank' in de tuin van Galerie &
Paviljoen Van Starkenborgh aan de
Winsumerweg, vlak achter de molen van
Noorderhoogebrug. Een met stroken rubber
beklede bank is één van de meer dan 30
opgestelde exemplaren in het kader van een
door de Stichting Baksteen uitgeschreven
tuinbank ontwerpwedstrijd. Kunstenaars uit
Nederland, Duitsland en Frankrijk lieten zich
inspireren door gedichten bij het ontwerp. De
resultaten daarvan zijn te lezen, te
bewonderen en te bezitten tot en met 3

oktober. Origineel, onverwacht of on-
praktisch? Het oordeel is aan de bezoekers. Zij
bepalen wie zich winnaar mag noemen, de
stemformulieren liggen klaar. De galerie en
tuin zijn open van woensdag tot en met
zondag, van 13:00 tot 17:00 uur. In het
weekend is bovendien het theehuis geopend.

Kijk op onze wijksite
www.dehunzevanstarkenborgh.nl op de
startpagina voor een impressie van de
opening op 20 maart.

Hans van Leeuwen

Razende reporter ontspant zich
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Elk jaar organiseert de gemeente de
schoonmaakactie LenteKriebels. In de maand
april gaan Stadjers van alle leeftijden en
gezindten de deur uit om de Stad netjes op te
ruimen voor het voorjaar: het zwerfvuil dat
her en der is opgetast wordt enthousiast te lijf
gegaan. Vele wijken zijn vertegenwoordigd in
deze actie en dit jaar is De Hunze daar ook bij.

Gewapend met vuilniszak en grijper zal
dichter Paul M. Borggreve het equivalent van
zijn eigen gewicht (momenteel 81 kg bij 1,74
m) in zwerfafval uit de bosschages van De
Hunze en omgeving gaan verzamelen. Voor
elke kilo afval vervaardigt hij een dichtregel.
Het afvalruimen begint op dinsdag 13 april
2010 om 14:00 uur aan de Rietveldlaan 13 te
Groningen.

Zwerfvuil is onlosmakelijk verbonden met het
hedendaagse consumentisme. Vaak lijkt het
dat de mens alleen een 
economische waarde heeft in zijn rol als
consument. Die rol gaat ons ook wel heel
gemakkelijk af. Je kunt geen krant opendoen,
geen tv aan, geen bushokje voorbij lopen of
je wordt verleid dingen te kopen: gadgets,
prullaria, hebbedingetjes maar vooral ook
snacks, frisdranken, snoeprepen en
ongezonde snelle happen. Juist de laatste
geven de meeste overlast: blikjes, flesjes,
scherven, wikkels, papiertjes, kartonnetjes en
zakjes. Consumentisme maakt niet altijd
gelukkig. Te veel aan bezit maakt achteloos
voor de mooie dingen, het teveel aan snoep

leidt tot een nationale epidemie aan
overgewicht en vervuilde plantsoenen.

Paul M. Borggreve is een typische
doorsneeconsument: midden dertig,
Hollandse jongen, een paar kilo's te zwaar. Hij
is daarbij ook dichter: een wezen dat het liefst
in groen lover verkeert en schone lucht
ademt. Voor LenteKriebels 2010 van de
gemeente Groningen wil hij zijn eigen
aandeel als consument aan het
zwerfvuilprobleem weer opruimen. Voor elke
kilo lichaamsgewicht ruimt hij een kilo vuilnis
op. Tot slot rest er dan, hopelijk, minder afval,
een volledig gedicht van 81 regels: 'Het
Gedicht op Gewicht' en een slankere poëet.

Het 'Gedicht op Gewicht' zal vrijdag 7 mei
2010 om 14:30 uur worden gepresenteerd in
de wijkpost Noorddijk, Parkallee 96
(Kardinge). In versvorm belicht Paul
Borggreve hierin de weg van afval naar
afvallen. Het eerste exemplaar zal
stadsdeelbeheerder Peter Homan in
ontvangst nemen.

door Paul M. Borggreve

Lentekriebels in De Hunze:
Gedicht op Gewicht
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Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog hier in Nederland werd
beëindigd, reden voor een extra feestelijk
programma. En niet alleen op 5 mei, maar
ook op 16 april. Want dat is de dag waarop
Groningen werd bevrijd.

Op 16 april, vanaf ongeveer 13.00 uur, zullen
genodigden en leerlingen van obs De
Tweemaster en het Wessel Gansfort College
bijeenkomen, met als startpunt de
Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg. De
scholieren houden hier een presentatie over
het thema herdenken en vieren. Aansluitend
worden de speciaal geplante bomen op het
voorterrein, het zogenaamde maple leaf-
eiland, voorzien van een bijpassend wapen-
schild. En als derde onderdeel wordt het
zadenproject afgerond.Weet u nog? Zo'n drie

jaar geleden was er een grote zadenactie
waarbij de esdoornzaden,die het Canadese
ministerie van Landbouw had gestuurd, over
instellingen en burgers van de stad werden
verdeeld. Dat was een geweldige ge-
beurtenis. Van de ingeleverde stekken zijn
een aantal mooie exemplaren uitgezocht en
deze zullen op 16 april als afronding van het
project worden geplant.

Het ochtendprogramma op 5 mei wordt
verzorgd in samenwerking met de gemeente
Leek.
Om 10.00 uur is er een bijeenkomst met
genodigden en belangstellenden in de
Stefanuskerk, met onder andere veel muziek
en een lezing over een van de kinderrechten;
de viering wordt vanaf ongeveer 11.00 uur

Vrijheid vieren: 16 april en 5 mei
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voortgezet in het Bevrijdingsbos. En daar is
ruimte voor nog veel meer belangstellenden!
Het belooft weer een feestelijke gebeurtenis
te worden. En ook dit jaar zijn er Canadezen;
er zijn twee veteranen te gast in
Ruischerbrug. Wat er allemaal staat te
gebeuren noem ik niet, kom zelf maar kijken!
U bent van harte uitgenodigd.

Wat minder algemeen bekend is, is dat de
stichting Bevrijdingsbos op 5 mei ook een
middagprogramma heeft: elk jaar wordt een
feestelijke middag aangeboden aan drie
seniorencentra. Dit jaar zal dat zijn in Bernlef,
Gabriël Woonzorgcentrum en Veldspaat
Wonen en Zorg. Ook hier weer muziek, zang
en een korte toespraak en: natuurlijk een
boomplanting. Veel mensen kunnen niet
meer naar het bos, dus wordt de boom daar
gebracht, met een herinneringsschild.

Het Bevrijdingsbos is te vinden achter
Lewenborg, in het voormalige dorp
Noorddijk, op de hoek van de
Noorddijkerweg en de Oude Stadsweg. Op
het voorste plein is een plateau waarop de
regimenten worden genoemd die Groningen
hebben bevrijd. In het water daarachter staat
het Vrijheidssymbool.
Langs het pad dat naar het achterste plein
voert, staan de 10 kinderrechten in reliëf te
lezen op grote brokken steen. Het bos is op 5
mei 1995 aangeboden als monumentaal
geschenk aan de bevrijders. Vanaf dat jaar
organiseert de Stichting Bevrijdingsbos
jaarlijks op 5 mei een programma met als
thema's vrijheid en kinderrechten.

Truus Schoonhoven
Secretaris Stichting Bevrijdingsbos
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Voorjaar
Tja, er leek geen einde aan te komen, deze
winter. Gelukkig brandde de kachel in de
Hunzeborgh. Soms een beetje te veel, dan
weer wat te weinig… Titus en Edwin van
beheer werden er bijna horendol van, al dat
draaien aan de knoppen en de thermostaat!
Het is vreselijk lastig om de beide zalen tegelijk
behaaglijk te krijgen, daarvoor moeten de
thermostaatknoppen precies goed staan. En
dan ook nog de hoofdthermostaat in de
keuken. De ene zaal staat pal op de wind, de
andere vangt juist veel zon. De isolatie is niet
denderend. Een hele puzzel. We proberen de
instellingen zo te maken dat bij alle activiteiten
de kachel op tijd aan gaat en automatisch
weer uit. Want ook wij willen energiebewust
zijn en vriendelijk voor onze portemonnee.
Mocht het toch te warm of te koud zijn, laat
dan even een berichtje achter voor onze
beheerders of stuur een mailtje naar
info@hunzeborgh.nl.

Kunst
Al enige jaren verzorgt Anneke van der Meer
schilderlessen in de Hunzeborgh. Op
woensdagochtend komen de kunstenaars in
spé hun schildervaardigheden oefenen.
Anneke heeft bijzonder leuke oefeningen om
de theorie over bijvoorbeeld perspectief,
kleuren of licht-donker in de praktijk te
oefenen. En zo zijn er al heel wat schilderijen
gemaakt. De cursisten exposeren hun werk
sinds half maart in de grote zaal van ons
buurtcentrum. Leuk om te zien! Dus wanneer

je weer in de Hunzeborgh bent, om te
gymmen, zumba-en, klaverjassen, zingen,
Gluren bij de Buren of zomaar, wees welkom
op deze eerste tentoonstelling van schilders uit
de buurt! 

Vrijwilliger gevraagd
Heb je wel eens een uurtje over en lijkt het je
leuk om mee te helpen in het buurtcentrum?
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die in het
bestuur mee willen denken over het reilen en
zeilen van de Hunzeborgh, maar liever nog zelf
de handen uit de mouwen willen steken bij het
regelen van activiteiten. Marga Bergsma heeft
te kennen gegeven dat ze graag het stokje aan
iemand anders wil overgeven. Haar sterke
kanten zijn vooral het in goede banen leiden
van bestaande activiteiten en het bedenken en
regelen van nieuwe activiteiten. Lijkt dit je wat
en wil je meer weten? Neem dan contact op
met Marga of met mij. Onze telefoonnummers
vind je hieronder.

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



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

OPROEP BESTUURSLID

Voel jij je betrokken bij de wijk, al haar bewoners en de Hunzeborgh?

Heb je energie en zin om wat voor anderen te betekenen?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Het bestuur van de Hunzeborgh zoekt 

een enthousiast en actief  bestuurslid
die het leuk vindt om bestaande activiteiten te begeleiden en nieuwe activiteiten te

ontplooien.

Het gaat vooral om:

Het onderhouden van contacten  met de vrijwilligers voor de kinderactiviteiten en 

het maken van een planning en het regelen van de barbezetting van de kinderdisco's.

Het plannen en ontwikkelen van workshops en eventuele nieuwe activiteiten.

Voor meer informatie kun je bellen met Maria Hintzbergen T 542 48 48 of 

Marga Bergsma T 542 52 57.
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Het is alweer een tijdje gelden dat je in
onze wijkkrant iets hebt kunnen lezen over
de jongste kinderschaakclub van de stad
Groningen: SC de Paardensprong. Menig
wijkbewoner vraagt zich misschien af of we
nog bestaan! Jazeker, we bestaan nog
steeds en hoe! 
De club heeft op dit moment 34 clubleden,
waarvan een heel groot deel jonger is dan
10 jaar. Met de uitbreiding van het ledental
moest er ook weer een nieuwe trainer
gevonden worden. Dat is gelukt. Anders,
vader van ons jonge clublid Jonas, is nu
ook trainer bij de club. Met hem erbij heeft
de club zes jeugdtrainers. Op de
clubmiddag, vrijdag van 16.15 uur tot 17.30
uur wordt training gegeven in groepjes.

Vanaf 17.00 uur schaken we voor de
interne competitie.

Vanaf de start van het seizoen doen onze
schakers mee met de Grand-Prix
toernooien die in de provincie worden
georganiseerd. Gemiddeld doen tien
schakers aan dergelijke toernooien mee en
winnen de kinderen heel veel prijzen. We
zien onze schakers ook steeds sterker
worden. De Noordelijke Schaakbond
(NOSBO) berekent aan de hand van de
toernooi uitslagen elke maand nieuwe
ratings (een sterkte cijfer). We zien een flink
stijgende lijn bij de meeste schakers die
aan toernooien meedoen.
Op 12 december organiseerde onze club

Clubnieuws SC de Paardensprong
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voor de tweede keer het FGH team-
kampioenschap (schakers geboren na
2000). In de Hunzeborgh werd gestreden
om de titel. Net als vorig jaar was ons
eerste team veruit het sterkste. Tweede
werd een team van SC Haren en derde
werd ons tweede team.
Inmiddels zijn er ook plaatsen voor
Nederlandse Kampioenschappen binnen-
gehaald. Bij de E jeugd (geboren 2000 en
later) heeft de NOSBO zes plaatsen
beschikbaar. Op 13 februari werd in het
Jannes van der Wal Denksportcentrum het
kwalificatietoernooi gespeeld. Onze club
sleepte drie plaatsen uit het vuur. Martijn,
Joep en Levi gaan op 2 en 3 april meedoen
aan het Nationaal kampioenschap in
Waalwijk.
Ook bij de E teams (zij schaken vier tegen
vier) groot succes voor de club. Ook dat
toernooi vond plaats in de Hunzeborgh, op
zaterdag 13 maart. Ons eerste team, Joep,
Martijn, Levi en Daan, werd ongeslagen
kampioen van Groningen en Drenthe. Voor
de club het eerste officiële kampioen-
schap! Ook het 2de team, Hugo, Ruben,
Kasper en Jonas, had succes. Zij werden
derde en gaan ook meedoen aan het NK.
Ieder jaar wordt er ook geschaakt tussen
de basisscholen in de provincie Groningen.
Vooraf worden locale voorronden
gespeeld. De Dom Helder Camaraschool
werd kampioen van de stad Groningen. In
het winnende team alleen schakers van SC
de Paardensprong. In het provinciaal
kampioenschap eindigde de school op een
fraaie tweede plaats. Op 20 maart wordt de
finale gespeeld. Het gaat dan tussen drie
scholen uit de provincie Groningen en drie
scholen uit de provincie Drenthe. De beste
scholen gaan naar het Nederlands

Kampioenschap Basisscholen.
In de Hunzeborgh wordt op zaterdag 17
april gespeeld voor NK plaatsen bij de
jongste groep. De club heeft veel schakers
in deze groepen en verwachten we meer
NK plaatsen.
Met het huidige ledental zit de club
helemaal vol, misschien dat er na de
zomervakantie een paar plekken
vrijkomen. Voor de wat oudere jeugd
zoeken we naar een andere tijd waarop zij
kunnen trainen en spelen. Deze kinderen
zitten op het voortgezet onderwijs. Het
leeftijdverschil met de allerjongsten wordt
te groot en de trainingsmethoden zijn dan
ook vaak anders.

De club is bezig met eigen clubshirts met
een nieuw logo voor de schaakclub.
Schakers die meedoen aan toernooien
gaan dat shirt dan dragen. Op deze manier
hopen we de teamgeest bij de schakers
nog meer te verhogen en zijn we op
toernooien duidelijk herkenbaar. Voor het
schaken in teams geeft dat ook iets extra's.
Op dit moment zit de club dus helemaal
vol. Wil je toch eens een kijkje nemen op de
club, je bent altijd welkom om eens de
sfeer te proeven. Loop gewoon eens
binnen op de clubmiddag. Lijkt het je leuk
om ook te gaan schaken, dan kunnen we je
op de wachtlijst zetten.
Kijk voor meer informatie op onze site:
www.scdepaardensprong.nl
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ERVAREN

SCHOONMAAKSTER

Ervaren schoonmaakster zoekt

werk in De Hunze, Van

Starkenborgh en Beijum.

Bel 050-3641265

BIOSCOOP, MUSICAL, ETENTJE

OF GEWOON EEN AVONDJE

WEG ZONDER KINDEREN?

Mijn naam is Mirte, ik ben 18 jaar

en ik heb veel ervaring met

(kleine) kinderen. Ik ben op zoek

naar leuke oppasadresjes voor 's

avonds of in het weekend.

Telefoonnummer: 06-39448702 

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 achtereen-
volgende nummers: 10 %, bij plaatsing in 
zes nummers: 15 % 
NIEUW: nu ook rubrieksadvertenties
mogelijk: max. 3 regels: € 10,- 
Uw advertentie of vragen over advertentie-
mogelijkheden kunt u mailen naar:
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl
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Vrijdag 
14 mei en 11 juni

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

29 mei en 26 juni
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.

TE KOOP
AANGEBODEN

Tafeltennistafel 
inklapbaar op wielen

Merk: Cornilleau Competition 540 blue
Professionele tafel van zeer hoge

kwaliteit, uitstekende spelprestaties.
Voor gebruik op competitieniveau.
Weinig gebruikt. Nieuwprijs  499,-
PRIJS: BIEDEN VANAF  200,-

Tafelvoetbalspel
Nog in goede staat, met gebruikssporen.

PRIJS: BIEDEN VANAF  50,-

Stuur een mailtje met je bod naar
info@hunzeborgh.nl
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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


