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Van de redactie
Na een klappertandkoude meivakantie is het
nu eindelijk zomers warm en onmiddellijk
gedragen mijn kinderen zich alsof a la minute
alle teugels los moeten: “Mag het badje buiten?
Waarom niet? Van jou mag nooit iets! Mag ik nog
een ijsje?” (de derde, by the way). ”Mijn slippers
passen niet meer, ik moet nu nieuwe!” Best lastig,
om zeven uur ’s avonds.
”Waar zijn de waterpistolen? Ik wil waterballonnen
maken!” Resultaat: een zeiknatte vloer, overal
gesprongen waterballonnen en een straat vol
met onduidelijke felgekleurde plastic flapjes.
”Mogen we barbecuen?” Nee, mensen uitroken
doen we al heel lang niet meer. Gevolg: “van jou
mag nooit wat!”

En het gekke is dat het als gisteren voelt dat ik
door de sneeuw ploegde, met de fiets aan de
hand slepend. De handschoenen liggen nog
steeds in hun mandje bij de verwarming trouw
te wachten tot de winter terugvecht en de
ijskrabbers liggen voor de grijp in de auto.
Maar elk jaar weer denk ik “ik ben niet geschikt
voor Nederland, van alleen de gedachte dat het
weer winter wordt krijg ik al een slecht humeur”.
Wat zou dat toch zijn?
Nog een paar jaar, dan zijn de kinderen groot
genoeg en vul ik mijn eigen aflevering ’Ik
vertrek’!
Els Bijholt

Jan Plezier 2010
Misschien heeft u het wel gezien, of moest
u zelfs wachten voor een openstaande
brug, wachten voor de Jan Plezier, een
rondvaartboot die in maart en april door het
noorden van het land voer met gasten van de
Zonnebloem.
Op 21 april was het noord-oosten van de stad
aan de beurt. Al weken waren de vrijwilligers
bezig om mensen uit te nodigen. We zoeken
naar mensen die door b.v. hun leeftijd of
handicap nauwelijks meer buiten komen en
voor wie een dagje weg een uitje is waar het
hele jaar naar wordt uitgekeken. Omdat de
Zonnebloem bezig is om in alle wijken van
de stad Groningen afdelingen op te zetten,
hadden de afdelingen gasten uit Beijum, De
Hunze, Van Starkenborgh, de Oosterparkwijk,
de Korrewegwijk en Lewenborg uitgenodigd.
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’s Morgens om negen uur kwamen van alle
kanten de taxi’s, busjes en personenauto’s bij de
Eendrachtskade om alle gasten te brengen. De
12 vrijwilligers zorgden dat alle gasten een plek
aan boord kregen. Het eerste deel ging door de
binnenstad van Groningen. De gasten worden
de hele dag verzorgd en verwend. Als de boot
nog voor de eerste brug ligt te wachten krijgt
iedereen koffie met cake. Later op de morgen
kan een drankje worden besteld, het advocaatje
met slagroom blijft favoriet.
Via het Reitdiep kwamen we op het van
Starkenborghkanaal. De bemanning zorgde er,
samen met het niet verplegende deel van de
vrijwilligers, voor dat het drie- gangen diner vlot
werd geserveerd. Om niet helemaal dezelfde
route als vorig jaar te hebben, gingen we nu
terug naar Groningen en kwamen we uit in
Hoogezand. Jammer was wel dat het niet warm
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genoeg was om aan dek te kunnen zitten. Maar
de organisatie had voor de gasten een tekening
waarin spreuken en gezegden verborgen zaten.
Fanatiek ging iedereen aan de slag. Degene
die de meeste spreekwoorden had gevonden
mocht een prijs uitzoeken. Ook alle andere
gasten kregen via een verloting een prijsje mee
naar huis. Na de thee en wederom een (sterk)
drankje kwamen we tegen kwart voor vijf weer
aan in het Eemskanaal. De eerste chauffeurs
stonden al te wachten om de mensen weer naar
huis te brengen.Gezien de vele lovende reacties
heeft iedereen weer een fijne dag gehad. Een

dagje om nog een poosje van na te genieten en
bijna iedereen weet het zeker:
Tot volgend jaar !!!
Misschien kan de Zonnebloem ook iets voor u
betekenen, of kunt u iets voor de Zonnebloem
doen. Neem gewoon een keer contact op met
Janny Heeringa, T 541 65 32.

Van het B.H.S. bestuur
Zo vlak voor de vakantie willen we u even een
update geven van de diverse ontwikkelingen in
onze wijk.We hebben eind mei onze tweejaarlijkse
ontmoeting gehad met Stadsdeelcoördinatie, de
gelegenheid om met mensen om tafel te zitten
die binnen de gemeente mede bepalen wat er in
de diverse wijken moet gebeuren. We hebben het
gehad over de reeds wat langer lopende projecten
die voor het merendeel nog steeds sluimeren en
elk moment actief kunnen worden. Tevens zijn er
wat operationele zaken aan de orde geweest.
Eerst de belangrijkste projecten:
UMTS mast: Het blijkt dat diverse telecombedrijven
nog steeds belang hebben bij een UMTS mast in
onze wijk. Ook KPN heeft zich bij de gemeente
gemeld, terwijl eerst T-mobile de enige aanvrager
was. Ondanks eerdere berichten is dit project
geen stille dood gestorven, maar kan er op
een willekeurig moment weer een aanvraag
gepubliceerd worden. De gemeente heeft
toegezegd bewoners hierbij te betrekken en
zich te houden aan het bestemmingsplan, dat

hoge masten in principe niet toelaat. De locatie
die al eerder in aanmerking leek te komen
(bij de Boterdiepsbrug) valt overigens onder
bestemmingsplan “Lintdorpen”, dus niet onder
ons bestemmingsplan!
De Noordzeebrug: De uitvoering van dit project
komt naderbij. De noodzakelijke vergunningen
zijn rond en binnenkort zal de gemeente weer
bijeenkomsten organiseren om bewoners op de
hoogte te brengen van plannen.
De Oostelijke Ringweg: Dit project wordt
momenteel in detail met betrokken bewoners
besproken en bevindt zich nog steeds in de
inventarisatiefase waar nog diverse alternatieven
besproken worden. Zodra diverse opties
zijn uitgekristalliseerd komt er een officiële
bouwaanvraag, waarop inspraak mogelijk is. Dit
traject van de upgrading van de ringweg zal
aansluiten op de werkzaamheden die momenteel
bij de afslag Lewenborg zijn begonnen.
Locatie Tuinland: De bouwplannen voor deze
locatie zijn gereed en potentiële klanten kunnen
reeds tot koop overgaan: er zijn mooie folders
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beschikbaar om een goede impressie te krijgen
van de uitvoering. Er wordt nog nagedacht over
de inrichting van het voormalige parkeerterrein,
waar het nieuwe bestemmingsplan voorziet in
dienstverlenende of maatschappelijke bedrijven
en mogelijk de bouw van garageboxen. Hierover
zal nader contact volgen met de klankbordgroep
die voor dit plan is opgericht.
BushalteOosterhamriklaan: Erzijndiversepogingen
gedaan om met de vervoersondernemingen
te bespreken of deze bushalte weer in gebruik
genomen kan worden, tot dusver zonder succes.
Er wordt nu contact gezocht met het OV-bureau
om helderheid te krijgen.
Bestemmingsplan De Hunze Van Starkenborgh:
Voor onze wijk is het bestemmingsplan bijgewerkt
en opnieuw ter inzage gelegd voor inspraak.
Het is een “conserverend” bestemmingsplan
dat meer de bestaande situatie vastlegt. Het
Industrieterrein ’Het Witte Lam’ en de Hornbach
locatie zijn toegevoegd. Wij hebben geopperd om
ook het Hunzebos toe te voegen en wij vroegen
ons af waarom ook het groen rondom het
Brugwachterwoninkje niet deel uit zou kunnen
maken van ons bestemmingsplan. Dit zullen wij
in een zienswijze officieel bij de gemeente onder
de aandacht brengen.
Waterbeheersplan: Het gehele gebied “Noorddijk”
krijgt te maken met een wijziging van de
waterhuishouding. De eerste fase begint in
het noorden van onze wijk met de aanleg van
een sloot langs de Beijumerweg. Doel is om
uiteindelijk schoon water uit het Damsterdiep ons
gebied in te laten stromen. Dit water is van een
betere kwaliteit dan dat in het Boterdiep, waaruit
momenteel de suppletie plaatsvindt.
Vervolgens hebben we nog wat tijd besteed aan
overleg over wijkbeheer.
Nogmaals hebben we gevraagd om in de
komende winter te overwegen om het stuk
Rietveldlaan, Crouwelstraat nabij het Wessel
Gansfortcollege in de strooiroute op te nemen.
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Ook hebben we aangegeven dat deze winter
is gebleken dat de fietsbruggen naast de
Korrewegbrug onvoldoende gestrooid werden
en met name de goten te glad zijn (niet voorzien
van antisliplaag). Daarnaast was het onderhoud
van groen een onderwerp, omdat vorig seizoen
nogal werd geklaagd over teveel groen (onkruid)
langs de straten en in plantsoenen. Eerlijk werd
aangegeven dat bezuinigingsmaatregelen ook
in de toekomst er toe zullen leiden dat mensen
toch wat vaker hun eigen stoepje zullen moeten
bijhouden… Twee keer per jaar wordt met de
borstelwagen een ronde gemaakt, wat inderdaad
bij groeizaam weer onvoldoende is. De bomen
langs de Rietveldlaan hebben voor het laatst in
bloei gestaan, want ze worden dit najaar gekapt
in verband met hun opkomende wortels en de
problemen met bestrating.
Wat staat er verder te gebeuren?
De tennisvereniging Van Starkenborgh in onze
wijk bestaat volgend jaar 50 jaar! Leden willen
dit graag groots vieren en hierbij ook onze wijk
betrekken. Het BHS bestuur vond dit een leuk idee
en heeft toegezegd om dit mede te faciliteren
door de vereniging te assisteren bij publicaties in
ons wijkblad en bij eventuele subsidieaanvragen.
Het belooft een groots evenement te worden
voor en door de wijk!
Voor tussentijdse ontwikkelingen en nieuws
raden wij u aan om ook onze website www.
dehunzevanstarkenborgh.nl te volgen. Deze
is volop in ontwikkeling en bevat steeds meer
nuttige informatie over de wijk en links naar
relevante informatie.
Rest mij om u namens het bestuur een goede
vakantie te wensen!
Groeten,
Toon Garritsen, Voorzitter BHS
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Een wijkfeest voor jong en oud!

Als ik de huiskamer binnenkom waar het Hunze
Oranje Comité bijeen is om Koninginnedag
2010 te evalueren, zitten de dames al vrolijk
lachend om de tafel. De nootjes staan op tafel, de
glazen zijn gevuld met rosé: het is hier gezellig!
Ik stel me voor aan Grettie Ben Ali, Maaike
Blekman, Karin Geurtsen, Martsen Maat, Rianne
Nuiver en Joanneke Smeenk en schuif aan.
Dit ziet eruit alsof jullie elkaar al jaren kennen!
Is dat ook zo?
Grettie: ‘Nee hoor, dat lijkt maar zo. Zelf ben ik
dit jaar pas aangeschoven omdat Joanneke mij
tijdens de vorige Koninginnedag vroeg of ik ook
zin had om mee te draaien. De anderen hebben
een jaar eerder al met elkaar Koninginnedag
2009 georganiseerd, toen nog met Carolien
Walters erbij. Voor mij is alles dus nog nieuw, maar
gelukkig is op basis van de ervaringen van vorig
jaar een geweldig draaiboek gemaakt, waardoor
ik makkelijk kon instappen.’
Hebben jullie het altijd zo gezellig met elkaar?
Rianne: ‘Eigenlijk wel. We kletsen en lachen wat
af tijdens onze vergaderingen. Als we net met de

van onze
verslaggever

voorbereidingen voor Koninginnedag beginnen,
zo in september, dan vergaderen we nog braaf
van acht tot tien, maar naarmate de tijd vordert
en Koninginnedag dichterbij komt, worden de
avonden langer en gezelliger. Maar dat komt
natuurlijk ook omdat er met de finish in beeld
steeds meer te doen is hoor!’
Hoe zien de voorbereidingen voor zo’n feestdag
er dan eigenlijk uit?
Karin: ‘Nou we beginnen meestal al vroeg met
het vastleggen van de attracties en podiumacts.
Op Koninginnedag wil namelijk iedereen wel
graag een springkussen, een zweefmolen, of een
goochelaar op een podium hebben. Vorig jaar
was alles nieuw voor ons, zoals Grettie al vertelde,
maar dit jaar wisten we al wat goed werkte en
wat we minder geslaagd vonden gaan. Wat goed
ging, besloten we te handhaven, wat minder
liep, hebben we geprobeerd te veranderen.
Ook hebben we geprobeerd een paar nieuwe
onderdelen in het programma te stoppen, zoals
dit jaar de survivalbaan en de vrolijke typetjes die
op het middenterrein de bezoekers vermaakten.´
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En dan? Als het programma rond is, dan zijn
jullie toch klaar?
Martsen: ‘Daar komt wel meer bij kijken hoor! Als
we een globaal plan hebben van wat we allemaal
zouden willen, gaan we eerst op zoek naar
sponsors en fondsen om het financiële plaatje
rond te krijgen. We hebben dit jaar weer een grote
subsidie gekregen van de gemeente Groningen,
uit hun fonds Goed Idee. Daarnaast verdelen we
de bedrijventerreinen die in en om De Hunze
en Van Starkenborgh liggen in drie gebieden
waar we dan in teams van twee langsgaan om
advertenties en andere vormen van sponsoring
te vragen. We moeten ons altijd wel even over
een drempel heen zetten. Het voelt niet echt leuk
om zo te lopen bedelen, maar we komen met een
vrolijk verhaal zo’n bedrijf binnen en dat werkt
gelukkig goed. Bovendien hebben we bedrijven
ook echt wat te bieden. Onze eigen vormgever
Aldo Nuiver maakt de speciale oranjepagina’s
in de wijkkrant heel mooi op, waardoor iedere
sponsor verzekerd is van een strakke advertentie.
Daar zijn we heel blij mee. En met al die vormen

van sponsoring die we krijgen natuurlijk: van
frisdrank beschikbaar gesteld door Albert Heijn
Meins tot dit jaar zelfs de hoofdprijs van Hunze’s
got Talent: een kinderfeestje bij Snow Limits
Groningen!’
Maar Rianne vertelde net dat jullie vooral in maart
en april druk zijn. Wat is er dan nog te doen?
Maaike: ‘In de laatste maanden zit inderdaad wel
een piek. Volgens mij zagen we elkaar in april
elke week wel een keer, toch dames? We zijn dan
bijvoorbeeld een avond bezig met het invouwen
van de oranjepagina’s waar Martsen het net
over had. Alle 1500 wijkkrantjes gaan dan door
onze handen. En we bereiden de loterij voor:
inventariseren of we genoeg prijzen hebben, de
prijzen nummeren, de snoeren met enveloppen
maken waar de lootjes in zitten. Dat is een hele
logistieke actie. Verder buigen we ons dan over de
praktische invulling van de dag: waar halen we op
30 april de stroom vandaan, hebben we genoeg
vrijwilligers om de broodjes knakworst enzo te
laten verkopen. Een heel gepuzzel!’
Vrijwilligers genoeg? Met zulke grote wijken
en zoveel bezoekers moet dat toch geen
probleem zijn?
Joanneke: ‘Was dat maar zo. Dat zouden wij ook
denken en dat denken we ook elk jaar weer
als we die stromen mensen zien die over het
middenterrein lopen. Daar moeten toch genoeg
mensen tussen zitten die best even een uurtje de
handen uit de mouwen willen steken om ervoor
te zorgen dat zo’n feestdag in de wijk kan blijven
bestaan. Maar het blijkt toch elk jaar een heel
gezoek. Dit jaar hebben we zelfs de suikerspin- en
popcornverkoop uitbesteed, omdat we vorig jaar
dus niet genoeg vrijwilligers konden vinden. Ja,
dat is wel jammer hoor. Vorig jaar hebben we nog
dapper een rondje langs huizen gemaakt, maar
dat leverde zo weinig respons op dat we dat dit
jaar niet meer hebben gedaan. Gelukkig zijn er
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op de dag zelf altijd nog wel mensen die willen
helpen, maar voor onze gemoedsrust zou het
gewoon heel erg fijn zijn als we van tevoren al het
rooster helemaal rond zouden hebben.’
Over hoeveel mensen heb je het dan ongeveer?
Karin: ‘We hebben ongeveer 10 mensen, sterke
mannen het liefst, nodig die ons ’s ochtends
helpen met het opbouwen van het terrein. Het
opbouwen van de kraampjes en het podium, maar
vooral ook het doortrekken van de stroomkabels
over de straat van de huizen aan de Berlageweg
naar het middenterrein en het versieren van
het terrein met ballonnen en slingers. Voor
het middagprogramma gaan we ervan uit dat
mensen ons een uurtje willen helpen. Even koffie
inschenken, ballonnen helpen opblazen voor
de ballonnenwedstrijd, toezicht houden bij de
attracties, dat soort dingen. Daar hebben we dan
zo’n 40 mensen voor nodig. Als mensen langer
dan 1 uur willen helpen natuurlijk minder. En tot
slot hebben we dan weer zo’n 10 mensen nodig
die met ons de boel weer afbreken, het vuilnis
verzamelen en ervoor zorgen dat rond 18.00 uur
het veld weer leeg is.’
Hoe kijken jullie nu terug op Koninginnedag 2010?
Rianne: ‘Ja geweldig! Alles is helemaal gelopen
zoals we dat gehoopt hadden! Het weer zat ons
’s ochtends nog wel wat tegen. Toen we elkaar

om 8 uur op het middenterrein in de regen
troffen, hadden we er een hard hoofd in dat het
nog goed ging komen die dag. Maar eigenlijk
hebben we niets te klagen gehad, zeker niet als je
dat vergelijkt met de rest van het land. ’s Middags
was het weer ouderwets druk en gezellig op het
middenterrein. Daar doe je het wel voor hoor,
voor die stralende kinderen! Dat is toch geweldig,
dat dat zo in je eigen wijk allemaal mogelijk is!’
Wat is voor jullie nu het leukste moment
op zo’n dag?
Joanneke:‘Voor mij het begin van de optocht! Dat
vind ik altijd zo’n mooi moment! Al die kinderen
in het oranje met verwachtingsvolle snoetjes.
Heel leuk.’
Martsen:‘Ik vind altijd het oplaten van de ballonnen
ook heel mooi. Voor ons is het een beetje dubbel.
Je bent blij dat de dag goed verlopen is, maar het
is ook jammer dat het allemaal alweer voorbij is.
Het gaat zo snel, zo’n dag, terwijl we er dus een
jaar druk mee zijn.’
Maaike: ‘Ach, eigenlijk is het allemaal heel leuk. Ik
verbaas me ook elk jaar weer over de vrijmarkt:
opeens schieten uit allerlei hoeken van de wijk
mensen met grote tassen te voorschijn en is het
veld binnen no time gevuld met kraampjes.’
Grettie: ‘Vergeet Hunze’s got Talent niet! Dat was
ook leuk!’
Ja, dat was nieuw hè, Hunze’s got Talent.
7
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Hoe kijken jullie daar op terug?
Grettie: ‘Helemaal nieuw was het idee natuurlijk
niet. Ook vorig jaar hadden we een Open Podium
op het programma staan, maar dat liep toen
helemaal niet. Er had zich toen geen enkel kind
aangemeld, terwijl wij er heilig van overtuigd
waren dat er zeker wel talent in onze wijken moest
rondlopen. Daarom bedachten we deze formule:
aansprekender en hopelijk herkenbaarder voor
de kinderen. En het werkte! We waren echt
aangenaam verrast door de vrolijke en goed
ingestudeerde acts die we op Koninginnedag
gezien hebben. Dit onderdeel houden we er zeker
in volgend jaar!’
Dus volgend jaar kunnen we weer op
jullie rekenen?
In koor: ‘ja hoor! We vinden het veel te gezellig
met elkaar. En heel leuk om te doen!’
Joanneke: ‘Maar dan wel met voldoende
vrijwilligers!’
Karin: ‘Ja, dat is wel belangrijk. Dat hebben we nu
wel als voorwaarde voor onszelf gesteld. Het moet
natuurlijk wel te doen blijven.’
Martsen: ‘Of we moeten nog meer uitbesteden.

Maar ja, daar worden de attracties enzo dan
wel duurder van. En dat is weer jammer voor de
kinderen.’
Maaike: ‘We gaan gewoon weer flink ons best
doen. Ik heb er wel weer zin in!’
Rianne: ‘Ik ook! Ook in rosé. Nog een glaasje doen,
dames?’
Het is geloof ik tijd om de leden van het Hunze
Oranje Comité gedag te zeggen en de dames
alleen te laten. Ik bedank ze nog maar eens voor
het geweldige kinderfeest in de wijk en druk
ze op het hart dat ik me zelf zeker beschikbaar
ga stellen als vrijwilliger volgend jaar. Dat is er
vast al één! Vergeet trouwens niet de prachtige
foto’s en filmpjes van Hans van Leeuwen op de
website van het Hunze Oranje Comité (http://
hunzeoranje.tk/) of van de wijk (http://www.
dehunzevanstarkenborgh.nl/) te bekijken, zo
kan iedereen nog eens nagenieten van deze
geweldige dag!
Hunze Oranje Comité

Lounge tuinmeubelen onderwerp van diefstallen
GRONINGEN – Afgelopen maand zijn er in het
oostelijk deel van de stad Groningen diverse
lounge sets uit tuinen ontvreemd. De diefstallen
zijn onder andere gepleegd in Beijum,
Lewenborg en De Hunze. Er zijn inmiddels een
tiental aangiftes gedaan.
Het gaat vaak om het type tuinmeubel dat
redelijk robuust en groot is. Het vermoeden
is dan ook dat de dieven gebruikmaken van
een vervoermiddel. De diefstallen worden
voornamelijk in de nachtelijke uren gepleegd.
De politie vraagt inwoners van het oostelijk deel
8

van de stad alert te zijn. De politie adviseert om
tuinmeubelen zoveel mogelijk uit het zicht te
plaatsen. Tevens is het advies om ze ergens aan
vast te maken of te beveiligen.
Indien iemand iets gezien of opgemerkt
heeft wat mogelijk verband houdt met deze
diefstallen, dan kunt u contact opnemen met
de Regiopolitie Groningen via het landelijke
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief ).
De buurtagent: Cor Kremer
Mail: Cor.Kremer@groningen.politie.nl
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Logopedie Praktijk
Wicherlink
P
S
S
S
S
S
T
!

raktijk (voor)
teun (bij)
toornissen (in)
likken
tem
praak
aal

BUDGETADVOCAAT JANS

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

voor
particulieren en ondernemers
T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

RUGSCHOLING
BEKKENBODEMTRAINING /
BEKKENINSTABILITEIT
BEHANDELING VAN CHRONISCHE
PIJNKLACHTEN
HKZ-GECERTIFICEERD

Verwijzing niet noodzakelijk

e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl
www.budgetadvocaat-jans.nl
Het eerste gesprek is
vrijblijvend en gratis

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

10
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Wie gooit er wel eens
bruikbare spullen
of kleding weg?
Wij halen het gratis 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.

kringloopbedrijf
” MAMAMINI”
Onze winst gaat naar goede doelen
Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307 ( let op: beperkte openingstijden! )
Tel: (050) 313 22 00
Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

11
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Scheiden is ook opnieuw beginnen
onderneming De ScheidingsMakelaar te starten.
Na ongeveer twee jaar heb ik me bij hen
aangesloten
en
de
basisopleiding
tot
scheidingsmakelaar gevolgd. Sinds april 2006 ben
ik gecertificeerd ScheidingsMakelaar.
Als scheidingsmakelaar begeleid je alles wat er bij
een scheiding komt kijken. Voorwaarde daarbij is
dat beide partners het eens zijn over de scheiding
en samen op de afspraken komen. Ik geef altijd aan
dat we echtparen begeleiden en geen“vechtparen.”
Ook is het belangrijk dat er vanuit beide partijen
open kaart wordt gespeeld en alles wat belangrijk
is op tafel komt. Geen verborgen agenda’s dus,
want dat belemmert het hele proces.
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek volgt
het eerste uitgebreide intakegesprek. Aan de hand
van dat gesprek wordt een stappenplan gemaakt.
Veelal gaan de eerste afspraken over zaken die de
kinderen en financiële zaken betreffen. Gemiddeld
duurt een totaal traject 12 weken.

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 in de wijk Van Starkenborgh
langs bij Marian Steenge, ScheidingsMakelaar van
beroep.
Wat doet een ScheidingsMakelaar?
“Misschien goed om eerst de achtergrond van mijn
beroep even toe te lichten”,begint Marian.
Ruim 6 jaar geleden is deze functie bedacht door
een aantal mannen. Eén van hen zocht hulp voor
de scheiding van zijn ouders en kon nergens
iemand vinden die van A tot Z de scheiding voor
zijn ouders kon regelen. Samen met twee vrienden
besloot hij dit gat in de markt te vullen en de
12

Zo kort?
Ja, als het een reguliere scheiding betreft kan dat
binnen die periode. Dan is de hele scheiding
geregeld, dus ook het indienen van het convenant
via de advocaat bij de Rechtbank. Dat laatste duurt
trouwens over het algemeen het langst.
Waarom wilde je ScheidingsMakelaar
worden?
“Ik werkte al heel lang als Justitieel Case-Manager
bij Bureau Jeugdzorg Drenthe. In tegenstelling
tot mijn beroep als ScheidingsMakelaar kwam
ik gedwongen bij de mensen thuis om zorg te
bieden. Veelal ging het dan om gedwongen uit
huis plaatsingen. Jarenlang heb ik mijn passie om
mensen te helpen vervuld maar ik wilde meer.
Ik heb altijd graag een combinatie van zorgverlening
met commerciële dienstverlening willen maken
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en dat kan in mijn huidige baan. Mijn ervaringen
als hulpverlener komen daarbij uitstekend van
pas. Zeker als het gaat om het sociale aspect, want
ook als ScheidingsMakelaar kom ik veel emoties
tegen. Mensen die gaan scheiden zitten vaak in een
emotioneel labiele periode, een scheiding heeft
veel impact op een mens! En op de kinderen! Soms
zijn ze boos, teleurgesteld, verdrietig en in de war.
Daar kun je niet omheen en het is ook goed om dat
bespreekbaar te maken. Pas dan kun je verder met
het proces.
Ook kan ik terugvallen op een enorm netwerk op
zowel commercieel als sociaal vlak. Van makelaar
tot
therapeut. Ik heb bijvoorbeeld goede
contacten met de Gemeente Groningen. Vaak
kan ik via deze contacten iets regelen voor een
urgentie betreffende de huisvesting. Vooral voor
(meestal de) vrouwen met minderjarige kinderen
die per direct een huurwoning nodig hebben is
dat van belang.”

te willen terwijl ze daar recht op hebben en het
vaak ook nodig hebben. Maar ook mannen die
nergens aanspraak op willen maken. Dat laatste
komt trouwens beduidend minder vaak voor.
Als ScheidingsMakelaar ben ik objectief en houd
ik de belangen van beide partijen in het oog.
In zo’n emotionele tijd is het prettig dat één
contactpersoon alles regelt.

Hoe word je een ScheidingsMakelaar?
Ik heb een basisopleiding gevolgd tot
ScheidingsMakelaar. Hierbij komen diverse
onderdelen aan bod op zowel sociaal en juridisch
vlak, alsook op financieel en fiscaal vlak.
Daarnaast volg ik regelmatig aanvullende cursussen
voor deskundigheidsbevordering. Ik wil daarbij
wel aantekenen dat ik geen jurist of bijvoorbeeld
fiscalist ben. Een reguliere scheiding kan ik van het
begin tot het einde regelen. Maar als er complexe
factoren meespelen zoals bijvoorbeeld bij een
eigen bedrijf, dan is het nodig een specialist in te
schakelen.

Wat kost een scheidingsmakelaar?
Een scheiding kent een totaaltarief.Voor dat bedrag
wordt de gehele scheiding,die gemiddeld 12 weken
duurt, geregeld. Daarnaast vind ik het belangrijk
om daar waar nodig ook na de scheiding, nazorg
te leveren. Uiteindelijk is een ScheidingsMakelaar
goedkoper en laagdrempeliger dan 2 advocaten
die door beide partijen worden ingeschakeld.

Waarom kiezen echtparen voor een
scheidingsmakelaar?
Ook al zijn echtparen het eens over het feit dat ze
willen gaan scheiden, toch komen er veel emoties
los. Hierdoor zijn ze vaak niet in staat om heldere
beslissingen te nemen. Vrouwen die vanuit een
schuldgevoel aangeven geen partneralimentatie

Bedenken echtparen zich weleens?
Vrijwel nooit. In de afgelopen jaren heb ik bij
ruim 300 echtparen bemiddeld. 98% Daarvan is
succesvol gescheiden. Van één echtpaar kreeg
de advocaat de akte van berusting niet terug, zij
bleken weer bij elkaar te zijn. Bij een aantal andere
echtparen heb ik geadviseerd eerst nog eens goed
naar de relatie te kijken en andere hulp te zoeken
in de vorm van relatietherapie. Maar in de meeste
gevallen weten de echtparen die bij mij komen
zeker dat ze willen gaan scheiden.

Kun je er van leven?
Jazeker! Vanaf het prille begin loopt het ontzettend
goed. Ik zit nu op het punt dat ik eigenlijk zou
moeten uitbreiden, maar daar voel ik nog niet
zoveel voor. Ik geniet volop van mijn werk en vind
het mooi dat ik mensen ondanks de moeilijke
situatie toch een stukje toekomst kan bieden.
Mijn twee meest onbeleefde vragen heb ik
uiteraard voor het laatst bewaard, maar gelukkig
heeft Marian met geen van beide moeite...

13
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Ben je met opzet in een Nieuwbouwwijk gaan
wonen?
Haha, nee zeker niet. Het klopt dat er juist in
nieuwbouwwijken veel gescheiden wordt, maar
dat was voor ons zeker geen reden om in Van
Starkenborgh te gaan wonen. We zochten al
geruime tijd naar een goede plek om wonen en
werken te combineren. Ook de bereikbaarheid
voor klanten buiten de stad Groningen was daarbij
belangrijk. Deze plek voldoet prima.

Ben je ervaringsdeskundige?
Gelukkig niet! Sterker nog, ik ben al ruim 25 jaar
samen met mijn man!
En we hebben samen 2 prachtige dochters.
Meer weten over De ScheidingsMakelaar?
Marian Steenge T 06-41 565 583
Kijk op www.scheidingsmakelaar.nl of mail
steenge@scheidingsmakelaar.nl

Waterstructuurplan in stroomversnelling
Een sloot is een sloot, toch? Misschien trekt hij je
aandacht als er een eend met jongen in zwemt.
Of ’s winters schaats je er wat op heen en weer.
Als het niet te veel gesneeuwd heeft tenminste.
Maar waar het water vandaan komt, welke
kant het op stroomt en óf het wel stroomt, daar
hebben we meestal geen idee van. Er blijkt echter
een hele plannenmakerij achter zo’n sloot of
greppel te zitten. Waterschap Noorderzijlvest is
verantwoordelijk voor het beheer van de sloten in
en rond onze wijken. En er gaat wat veranderen:
nu komt het water nog uit het Boterdiep, na de
aanpassingen volgend uit het Waterstructuurplan
Noorddijk uit het Damsterdiep.
Dat een mooie sloot bijdraagt aan een prettige
aanblik van de wijk klinkt logisch. Maar wat is een
‘mooie’ sloot? Kun je dat in getallen uitdrukken?
Indirect wel.De waterkwaliteit die flora,fauna,kleur
en geur bepaalt wordt onder andere uitgedrukt in
het stikstof- en fosfaatgehalte. De (toekomstige)
Europese normen schrijven een maximum van
respectievelijk 3 en 0,2 milligram per liter voor.
Met 3,15 en 0,57 mg/l zit het Boterdiepwater
daarboven. Dat wordt onder andere gevoed door
het Van Starkenborghkanaal. De waarden daarvan
beïnvloeden zou buitensporig zware ingrepen
vergen. Die hogere waarden zijn niet alleen maar
14

door de mens veroorzaakte vervuiling. Ook de
voedselrijke bodem in de aanvoergebieden
draagt daar aan bij.
Wat gaat het Waterschap doen? De eerste
plannen stammen al uit 2002, een nadere
uitwerking volgde in 2006. Nu wil het Waterschap
met de uitvoering beginnen. Op 18 mei werden
de plannen gepresenteerd. Er zijn drie fasen
waarvan in dit artikel alleen de eerste fase (2010)
aan bod komt. Daarin worden de ringsystemen
van Noorddijk en Beijum (waaronder de wijk De
Hunze valt) aan elkaar gekoppeld en dat weer aan
de Lewenborgsingel. De inlaat van het schonere
Damsterdiepwater is het gemaaltje aan de
Rijksweg bij Lewenborg. Als gevolg hiervan wijzigt
de stroomrichting. De sloot langs de Hunzedijk
die onze wijken scheidt stroomt nu van west naar
oost, na de aanpassingen is dat andersom. Het
water passeert onder andere een helofytenfilter.
Dat zijn de slingerende parallel gelegen sloten
met riet, onder aan de heuvel bij Kardinge. Het riet
doet het stikstofgehalte afnemen.
De belangrijkste ingrepen voor De Hunze:
1. Langs de Beijumerweg, aansluitend op de
bestaande sloot aan de noordzijde van de
Hunzedijk tot aan de bussluis, wordt de
bestaande greppel uitgediept tot een sloot.

Daarbij past het Waterschap het meest veilige
profiel toe, een helling van de kanten van
ongeveer 45 graden. De kans dat kinderen
onbedoeld te water raken (er ligt immers
een speelveld) en in de problemen komen is
daarmee het kleinst.
2. De bussluis gaat ongeveer een week dicht.
Er ligt zoveel ondergrondse infrastructuur
(o.a. elektra- en communicatiekabels) dat een
tunnel boren niet mogelijk is. De straat moet
helemaal open. Bussen zullen dus moeten
omrijden. Een exact omrijplan is nog niet
bekend.
3. Vanaf de bussluis tot aan de boerderijen in de

knik in de Beijumerweg wordt de waterloop
‘beduikerd’ zoals dat zo mooi heet, dat wil
zeggen voorzien van een watertunnel. Ook
daarvoor moet er gegraven worden wat enige
overlast met zich meebrengt.
Het Waterschap vraagt deze weken de
vergunningen aan en wil na de zomer starten
met de werkzaamheden. Plattegronden en meer
informatie over de plannen vind je op de wijksite
(zie elders in dit blad) in de rubriek ‘Wat gebeurt
er?’
Hans van Leeuwen
Contact Waterschap: www.noorderzijlvest.nl

Fietsroute Plus:
comfortabel en snel naar Bedum
‘Naar Groningen zal je bedoelen’, zeggen ze in
Bedum. Toegegeven, het aantal fietsende forensen
dat ’s ochtends vanuit Bedum en Zuidwolde
vertrekt zal waarschijnlijk dat vanuit Groningen
ruimschoots overtreffen. De provincie Groningen
en de gemeenten Bedum en Groningen willen
het fietsgebruik op deze route stimuleren
met een veiliger en comfortabeler fietspad.

Doel: minder ongevallen en 5 à 10 procent meer
fietsers.
Fietsroute Plus heet het project en het omvat
onder andere de volgende maatregelen: betonnen
verharding, verbreding tot 2,5 (éénrichting) of 3,5
(tweerichting) meter, en een afstand tot de rijbaan
voor het autoverkeer van bij voorkeur 6, maar
15
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minimaal 3 meter. Die afstanden zijn van invloed
op comfort maar ook op sociale veiligheid.
De projectgroep lichtte op 27 mei in het
Trefcentrum in Bedum de plannen toe. Een
ingrijpende maatregel is het aanleggen van een
rotonde aan de noordkant van het viaduct waar
de N46 (Eemshavenweg) over de Groningerweg
gaat. Fietsers zijn op deze en de andere rotondes
op de route zeker ‘in de voorrang’?(om in vaktaal te
blijven) Nee, het lijkt op zich logisch maar aangezien
op alle andere rotondes in de provincie fietsers ‘uit
de voorrang’ zijn wil de projectgroep daar niet van
afwijken. Eenduidiger en veiliger, dat wijzen ook de
ongevalstatistieken uit.
Het begin van de route (‘Nee, het einde’ werpen ze
in Bedum tegen) wordt gevormd door de kruising
bij de Boterdiepsbrug. Daar wijzigen in ieder geval
twee dingen: alle fietserstromen krijgen tegelijk
groen en daarbij gebeurt dat twee keer per cyclus,
waarmee de wachttijd voor fietsers aanzienlijk
korter wordt.

dat komend vanaf Bedum linksaf de wijk in wil
(waaronder ook wijkgenoten die net wat spulletjes
hebben ingeslagen bij de Hornbach) moet eigenlijk
wachten voor het verkeerslicht, dan de weg
oversteken en dan pas links de Boterdiepsbrug over.
Vrijwel niemand doet dat, de bocht direct om het
brugwachtershuisje heen is snel genomen. Menig
bestuurder komend vanuit Van Starkenborgh
kreeg al een stuip door plotseling opdoemende
tegenliggers op zijn pad. De vraag of voor deze
ongewenste situatie een oplossing komt kon de
projectgroep nog niet beantwoorden, er is eerst
nog overleg met de gemeente nodig.

Blijft er één lastig punt over. Het fietsverkeer

Hans van Leeuwen

Deze zomer biedt de projectgroep het plan aan
provincie- en gemeentebesturen aan. Afhankelijk
van de procedures starten de werkzaamheden
medio 2011 en is de Fietsroute Plus een jaar later
gereed.
Zie voor meer informatie de rubriek ‘Wat gebeurt
er?’ op de wijksite.
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Gedicht op Gewicht:
een gedicht over 81 kg zwerfvuil in 81 regels

Op een wat druilerige 7 mei 2010 is aan de
stadsdeelbeheerder van Noorddijk, Peter Homan,
het eerste exemplaar van ‘Gedicht op Gewicht’
uitgereikt in zijn kantoor in de wijkpost aan de
Parkallee.
Het ‘Gedicht op Gewicht’ is een gedicht van 81
regels over 81 kg zwerfvuil van Paul Marius
Borggreve.
In het kader van de jaarlijkse schoonmaakactie
LenteKriebels van de gemeente Groningen
heeft dichter Paul Marius Borggreve gewapend
met vuilniszak en grijper zijn eigen aandeel
van het zwerfvuilprobleem, namelijk zijn eigen
gewicht (momenteel 81 kg bij 1,74 m) in afval,
uit de bosschages van De Hunze en omgeving
verzameld. Voor elke kilo afval vervaardigde
hij een dichtregel. Het vuilruimen begon op
dinsdag 13 april 2010 om 14:00 uur aan de
Rietveldlaan 13 te Groningen en eindigde
al snel toen hij na 7,5 uur schoonmaken vijftien vuilniszakken bij elkaar had, die bij elkaar

96 kg wogen, vijftien kilo meer dan de bedoeling was. Paul deed onder meer aan: het
voormalig parkeerterrein van Tuinland, de
crossbaan en het Hunzebos, het middenterrein,
de multifunctionele speelkooi aan het Heerdenpad, de bosjes bij de tennisbaan en de bosschages aan de ringweg. De kroon spande de
multifunctionele speelkooi: tot bijna kniehoogte
ligt deze soms bezaaid met glaswerk en blikjes. De
bosschages bij de ringweg zijn helaas ook in trek
als illegale dumpplekken voor afval dat te groot is
voor de vuilniszak. De Hunze/Van Starkenborgh is
helaas rijk aan afval: er lag wel genoeg voor tien
forse bewoners meer.
Het verslag van deze actie is verschenen in
drukvorm. In het gedicht stelt Paul Marius
Borggreve vragen over de keerzijde van welvaart en consumentisme. ‘Gedicht op Gewicht’
is exclusief verkrijgbaar bij Ds. Pauls Verzendboekhandel: domineepaul.web-log.nl voor de
symbolische prijs van 81 ct.
Paul Borggreve
17
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(Niet) in de buurt: Bevrijdingsmuseum

In deze rubriek belicht Hans van Leeuwen bijzondere
locaties en bezienswaardigheden die zich niet ín
maar wel in de directe omgeving van de wijken De
Hunze en Van Starkenborgh bevinden.
Krap 10 minuten fietsen, zó dichtbij is het museum
van de stichting Canadian Allied Forces 1940-1945,
kortweg Bevrijdingsmuseum.
“Noem het vooral geen oorlogsmuseum”,
waarschuwt Heiko Ates, de man die in 1980 samen
met zijn vader voorzichtig begon een collectie
legervoertuigen en attributen aan te leggen. “Er is
niets moois aan oorlog, maar wel aan de bevrijding
van onze stad in april 1945 door de Canadezen.” De
collectie vertelt het verhaal. Een verhaal dat verteld
moet blijven worden om onze vrijheid op waarde te
kunnen schatten. Over de bevrijding lezen of horen
is één ding, echt levend wordt de geschiedenis
pas als het tastbaar wordt. En tastbaar is het zeker
met een omvangrijk geworden verzameling
gerestaureerde voertuigen, kostuums, modellen
en tal van zaken uit de periode van bezetting en
bevrijding.
Zo dichtbij en nog nooit van het museum gehoord?
Dat is niet zo heel vreemd. Het is begonnen als een
privécollectie. Deze stond aanvankelijk bij huis aan
20

de Pop Dijkemaweg. Vanaf 1995 konden vader
en zoon Ates een loods huren aan de Beckerweg.
De collectie bleef groeien, een tweede en derde
loods volgden. Bezoek met schoolklassen was
wel mogelijk, maar het stond hutje-mutje, van
een overzichtelijke opstelling was geen sprake.
Ondertussen stond er heel dichtbij een groot pand
leeg, aan de Ulgersmaweg, opgekocht door de
gemeente, maar zonder duidelijke bestemming.
Het heeft Heiko Ates de nodige overredingskracht
gekost de gemeente zover te krijgen dat hij de
collectie in dat pand mocht onderbrengen. 5 Mei
was het eindelijk zover. Na maanden noeste arbeid
met het opknappen van het pand, het maken van
een inrichtingsplan en de feitelijke verhuizing
kon burgemeester Peter Rehwinkel het museum
officieel openen.
Binnengekomen raakt de bezoeker meteen
overdonderd. Niet alleen door de omvang van
de collectie maar ook door de fraaie opstelling in
zorgvuldig gebouwde decors. Hier is serieus werk
verricht. Des te indrukwekkender als je bedenkt dat
het museum zonder ook maar één cent subsidie
draait. Dat zie je dan zeker terug in de entreeprijs?
Niet echt, de entree is namelijk gratis. Een kleine
donatie wordt natuurlijk altijd gewaardeerd, want
Ates wil onder andere nog een lesboekje voor
schooljeugd laten maken. Restauratie van de
voertuigen en andere spullen gebeurt door een
vaste groep vrijwilligers.
Het museum heeft o.a. een filmzaal, een zithoek
voor koffie, thee en dergelijke en de toiletten
zijn geschikt voor rolstoelers. Lezingen en rondleidingen zijn mogelijk. Adres: Ulgersmaweg 51. De
openingstijden zijn beperkt, voorlopig één dag per
weekend, van 13:00 tot 17:00 uur. Op de website
van het museum lees je welke dagen:
www.canadianalliedforces.com.
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Inventarisatieronde
Ringweg Oost
Wie over de Ringweg (N46) de kruising Lewenborg
/ Ulgersmaborg passeert ziet daar een dramatische
verandering. In de aanloop naar de aanleg van
een ongelijkvloerse kruising heeft een enorme
kaalslag plaatsgevonden. De plannen zijn definitief
en de aanleg begint na de zomervakantie.
De aanpassingen volgen uit het streven de
doorstroming op de Ringweg te verbeteren. Dat
gebeurt door de middenberm te versmallen, aan
beide zijden een rijstrook toe te voegen, waarvan
twee doorlopend en de meest rechtse een reeks in
elkaar overlopende in- en uitvoegstroken, en door
toepassing van ongelijkvloerse kruisingen.
En zo komen de aanpassingen letterlijk dichterbij.
Voor de kruising Beijum-Zuid / De Hunze is de
projectgroep Ring Groningen, waarin de Provincie
en Gemeente Groningen en Rijkswaterstaat
samenwerken, bezig de diverse opties te
bestuderen. En dat in een heel vroeg stadium al
met de direct aanwonenden om de tafel. Inmiddels
heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden
met drie hoofdvarianten als resultaat:
• Minirotondes aan zowel de Beijum- als de
Hunzezijde;
• Een half klaverblad;
• T-kruisingen, met aan de Beijumzijde
verkeerslichten. In deze variant zou de
mogelijkheid om vanaf de Berlageweg komend
linksaf te slaan komen te vervallen, omdat het
Heerdenpad daar ligt.
Tegenstrijdige belangen
Er zijn tal van complicerende factoren:de aansluiting
van de busbaan, die niet zomaar kan vervallen
omdat daar ook het landbouwverkeer langs wordt
22

geleid, de mast van de hoogspanningskabels die
niet verplaatst kan worden, het drukke Heerdenpad
waarvan het viaduct eigenlijk aan vervanging toe
is maar dat te allen tijde in gebruik moet blijven. De
hellingen naar dat viaduct die aan grenzen zitten
van wat nog comfortabel is en niet te vergeten
het geluid dat binnen de wettelijke marges moet
blijven. De opzet is dat het zelfs beter wordt dan
dat: de Ringweg zelf krijgt nieuw stil asfalt en de
overlast mag in ieder geval niet toenemen.
Wat in het belang van de één is, kan voor een ander
wel eens nadelig uitpakken. Rotondes zijn veiliger
(lagere snelheid) maar de verkeersstromen kunnen
niet op afstand beïnvloed worden (bus, brandweer)
zoals bij verkeerslichten. Een half klaverblad is
misschien comfortabeler maar neemt veel meer
ruimte in beslag dan een T-kruising en komt erg
dicht bij de huizen aan de Fossemaheerd. Het
vervallen van de mogelijkheid linksaf te slaan leidt
echter weer tot enig extra verkeer door de Granpré
Molièreweg en de Cuypersweg. Dat laatste is door
het BHS-bestuur bij de projectgroep aangekaart en
wordt nader onderzocht. De omhooglopende weg
zorgt mogelijk voor extra geluid. De projectgroep
studeert op de beste manier om meer geluid bij
de omliggende woningen te voorkomen. ‘Zomaar’
een geluidswal neerzetten is geen optie, de sociale
veiligheid (zicht op wat er gebeurt) komt dan in het
geding.
Termijnen
Voor de zomer is er nog een ‘brede info-avond’, na
de zomer starten de diverse procedures met begin
2011 inspraakmogelijkheid en eind van dat jaar
start van de werkzaamheden. Twee jaar later moet
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de aanleg zijn voltooid. De noordelijke aansluiting
van De Hunze op de Ringweg (reeds ongelijkvloers)
en de kruising met de Groningerweg komen later
aan de beurt.

Op de wijksite, in de rubriek ‘Wat gebeurt er?’
volgen we de ontwikkelingen op de voet.
Hans van Leeuwen

Volledige stremming rijbanen

Oostelijke Ringweg: reparatiewerkzaamheden periode 28 juni -12 juli 2010
In de periode 28 juni - 12 juli a.s. vinden er
grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan
de Oostelijke Ringweg plaats. De werkzaamheden
vinden afwisselend plaats op de oostelijke rijbaan
van de Oostelijke ringweg, dat is het gedeelte
vanaf het Damsterdiep richting Hornbach. Maar
ook op de westelijke rijbaan van de Oostelijke
ringweg, dat is het gedeelte vanaf de Hornbach
richting Damsterdiep. De werkzaamheden aan
zowel het oostelijke als aan het westelijk gedeelte
van de ringweg zullen telkens 5 nachten duren.
De werkzaamheden vinden telkens van 19.00
uur tot 06.00 uur plaats. Bij de uitvoering zal het
gedeelte van de ringweg waar gewerkt wordt
geheel gestremd zijn. Omstreeks 19 juni is bekend
met welke gedeelte van de oostelijke ringweg de
aannemer zal starten

het dichten van scheuren/gaten in asfalt,
asfalteringswerkzaamheden, het aanbrengen van
belijning, aanbrengen lussen. De meeste schade
bevindt zich op het kruisingsvlak. Hierdoor is het
noodzakelijk dat een gedeelte van de kruising
afgesloten wordt.
Voor meer informatie zie ook
www.ringgroningen.nl

In verband met de koopavond en de aanwezige
P + R, zal de kruising ter hoogte van Kardinge
op donderdagavond tot 21.30 uur open blijven
voor het uitgaande verkeer. In de week van 12
juli zal gedurende twee nachten de kruising N46
/ Groningerweg ter hoogte van de Hornbach
gestremd zijn.
Herstelschade winterse weer
De werkzaamheden hebben te maken met
de schade die het wegdek heeft opgelopen
tijdens het winterse weer begin 2010. Er vinden
diverse reparatiewerkzaamheden plaats zoals
23
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www.dehunzevanstarkenborgh.nl
blijft groeien

Op de wijksite valt steeds meer te lezen en te
bekijken. Zoals een terugblik op de geslaagde
Koninginnedagviering, foto’s en filmpjes. Wie weet
is jouw in het oranje gestoken zoon of dochter
ook nog in beeld? Nieuw zijn de rubrieken over
de recente ontwikkelingen rond de oostelijke
ringweg en het waterstructuurplan Noorddijk,
zie de rubriek ‘Wat gebeurt er?’ Een wijkoverzicht
met bijzonderheden per straat is in de maak.
Er zijn bovendien plannen om de website van
buurtcentrum De Hunzeborgh op te nemen in de
wijksite.
24

Nu één en ander op de rails staat is het tijd dat
ook de wijkbewoners zelf aan bod komen, met
onder andere een prikbord (kleine advertenties en
oproepjes) en een ‘zeepkist’ (opiniërende stukken).
Daarnaast kun je je abonneren op de digitale
nieuwsbrief. Het nieuws automatisch maandelijks
in je email, compleet met aanklikbare links.
Makkelijker kan het niet!
Wil je zelf ook een bijdrage leveren? Mail dan naar
webmasterbhs@dehunzevanstarkenborgh.nl.
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Weer groen!
Regelmatige bezoekers hebben zich de
afgelopen winter misschien afgevraagd waarom
het zo’n rommeltje was op de heuvel. Wij als
bestuur ook. Zonder overleg had de gemeente
besloten dat de tuin die twee jaar geleden
rondom de Hunzeborgh geheel nieuw was
aangelegd, toch niet voldeed. Nu was dat een
terechte conclusie. Vooral het kinderdagverblijf
had veel last van de stekende insecten die door
de nieuwe struiken werden aangetrokken. En
sommige van die struiken prikten, weer andere
droegen in het najaar aantrekkelijke bessen.
Allemaal niet zo handig bij een kinderdagverblijf!
Afgelopen najaar was deze nieuwe aanplant er
plotseling uitgetrokken en lag het spul de hele
winter her en der op de heuvel.
De nieuwe aanplant oogt een stuk strakker
en is, neem ik aan, kindvriendelijker. Gelukkig
ziet het er nu weer netjes uit. Het gras komt
langzaam op. Nu maar hopen dat het ook regelmatig wordt gemaaid zodat distel, weegbree
en paardenbloem wat minder welig tieren dan
voorheen.

“Beam me up..” ?
Het WK voetbal is in aantocht! Elke twee jaar
laten we, als het even kan, de wedstrijden van
het Nederlands elftal in de Hunzeborgh zien, op
een groot scherm. Hartstikke gezellig maar het
was tegelijk een heel gedoe. De hele opstelling
opbouwen en afbreken kostte veel tijd en soms
lag het scherm tussendoor op het podium in
de weg. Onze beamer voldeed niet meer aan
26

de eisen van deze tijd qua lichtopbrengst. En
de TV zat vastgeschroefd in de kleine zaal, maar
daar kun je niet alle voetbalfans kwijt. Tijd voor
verandering!
De afgelopen weken is er door een paar
vrijwilligers hard gewerkt aan een nieuwe
opstelling. Het moest multifunctioneel worden, want naast voetbalwedstrijden willen
we ook beter onderdak kunnen bieden aan
vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen e.d.
met presentaties of film. En makkelijk te gebruiken, ook in combinatie met de geluidsinstallatie van de grote zaal. De TV is verhuisd
van de kleine naar de grote zaal en er is een
nieuw scherm opgehangen dat zo gebruikt
kan worden. Alle denkbare aansluitingen zijn
aangelegd en ook snel klaar voor gebruik. En last
but not least… de beamer heeft een plekje aan
het plafond gekregen.
Wees welkom tijdens de voetbalwedstrijden op
groot scherm!

Nieuwe seizoen 2010-2011
Op 22 september start er weer een nieuwe
schildercursus van Anneke van der Meer.
Informatie en opgave via info@hunzeborgh.
nl. Achter in dit wijkblad tref je de nieuwe
data voor de kinderknutsel-middagen en de
kinderdisco’s. Alle vaste activiteiten worden
ook in het nieuwe seizoen 2010-2011 weer aangeboden. Er zijn nog geen nieuwe data bekend
van workshops, hou hiervoor onze website en
het wijkblad in de gaten.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
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onze beheerder Edwin. Hij is vertrokken wegens
het krijgen van een vaste baan elders in de stad.
Hij is (tijdelijk) opgevolgd door Hans Schreuder.
Momenteel doen Titus Horneman en Hans
Schreuder het beheer van de Hunzeborgh.

informatie of om je aan te melden voor een
activiteit.

In het activiteitenoverzicht achter in dit wijkblad
tref je informatie over de tweede helft van 2010.
Raadpleeg het meest actuele overzicht op onze
website. Bij elke activiteit staat een naam en
telefoonnummer vermeld; bel gerust voor extra

Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!

Informatie over de huurmogelijkheden is op te
vragen via ons emailadres info@hunzeborgh.nl

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

beheer

tel.

549 94 00 (Hunzeborgh)

Titus Horneman +
Hans Schreuder

Website: www.hunzeborgh.nl - E-mail: info@hunzeborgh.nl
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Clubnieuws SC de Paardensprong
Het voorjaar van 2010 was een drukke periode
voor de schakers van onze club. Bijna elke
zaterdag was er wel ergens een toernooi, zo
ook ons eigen toernooi. Afgelopen drie jaar
organiseerden we het in de Hunzeborgh,
waar slechts plaats is voor 40 spelers. Met 34
clubleden waarvan de meeste meedoen aan het
toernooi was de Hunzeborgh veel te klein, dus
weken we uit naar het Wessel Gansfort College.
In de school konden we gebruikmaken van 7
klaslokalen, aula en keuken. Ruimte genoeg om
veel schakers te ontvangen. Op 27 maart deden
maar liefst 103 schakers deel aan dit toernooi,
waaronder een delegatie van een schaakclub
uit Emden. Het toernooi werd een groot succes.
In 6 leeftijdscategorieën gingen 18 kinderen,
waaronder een aantal van onze club, met een
beker naar huis.
Een week later op 2 en 3 april speelden Joep
Scheerhoorn, Levi Nies en Martijn van Nimwegen
28

twee dagen op het Nederlands Kampioenschap
voor E spelers (geboren 2000 en jonger) in
Waalwijk. De jongens schaakten prima partijen
die vaak een uur duurden. Joep eindigde op
de 25e plaats van Nederland. Levi werd 26e en
Martijn legde beslag op de 29e plaats. Mooie
resultaten voor de schakers van de club!
Op 17 april werd in de Hunzeborgh gespeeld
voor plaatsen op de Pupillendag. Er werd
geschaakt in drie categorieën: F (geboren in:
2001), G (2002) en H (2003 en jonger). Bij de F
groep werd Hugo van der Molen knap tweede
en hij mag naar de Pupillendag. Bij de G’tjes
werd Levi Nies ongeslagen kampioen van
Groningen en Drenthe. Daan de Vetten werd
knap tweede. Beide schakers plaatsten zich
ook voor de Pupillendag. Bij de jongste groep
viel Jonas Hilwerda in de prijzen. Hij legde
beslag op de derde plaats en mag ook naar de
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Pupillendag, welke gespeeld wordt op 19 juni
in het Brabantse Oosterhout. Bij de G pupillen
was nog een vrijplaats te vergeven die ging
tussen twee clubgenoten: Huub Scheerhoorn
en Ward Schroor. De beslissingspartijen werden
door Ward gewonnen. Hij gaat dus ook naar
Oosterhout.
Zaterdag 22 mei stond in het teken van het NK
voor E teams. Deze keer hoefden we niet ver
te reizen. Het toernooi waarvoor 40 teams uit
het hele land zich hadden gekwalificeerd werd
gespeeld in het Willem Alexander Sportcentrum
in Zernike. Twee teams van onze club hadden
zich vanuit het NOSBO kampioenschap
gekwalificeerd voor een eerste en derde plaats.
Het eerste team, Levi Nies, Joep Scheerhoorn,
Martijn van Nimwegen en Daan de Vetten
eindigde na zeven ronden op een prachtige 9e
plaats. Team twee werd met Hugo van der Molen,
Kasper Mensink, Jonas Hilwerda en Jort en Niek
Schroor 26e. Deze plaats was conform de sterkte
van het team, dus ook een prima prestatie.
Het basisscholenkampioenschap werd dit jaar
gespeeld in Leiderdorp op zaterdag 29 mei. Het
team van de Dom Helder Camara School was

ingedeeld in een sterke poule met maar liefst 3
regionale kampioenen. Tot aan de laatste ronde
hield het team zicht op een derde plaats in de
poule met 6 scholen. Die derde plaats zou recht
geven aan een plek in de halve finale. In de
laatste ronde wist het team net niet te winnen
en zijn ze na een prachtige serie successen
uitgeschakeld.
De club heeft inmiddels een eigen shirt,
ontworpen door een van de ouders. Op toernooien spelen we nu altijd in onze shirts. Ook
leiders en trainers zijn dan herkenbaar.
Ronald van Nimwegen

K ijk o o k o p w w w . taxis p aarkaa r t .nl

29

D e H u n z e / V a n S t a r k e n b o r gh

PRIKBORDJES

TE KOOP
N
AANGEBODE
s 5270
TV Loewe Xelo eeld
edb
– 100Hz – bre
er 69 cm
Schermdiamet
ning,
, afstandbedie
eo
er
st
t,
Teleteks
ngen.
2 scartaansluiti

Prijs � 25,-

8

, T 050-542484

Albert Dijkstra

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 achtereenvolgende 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:
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl
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Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN
4 september, 2 oktober en 30 oktober
27 november (thema: Sinterklaas)
18 december (thema: kerst)
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

17 september,

15 oktober,
12 november en
10 december
Van 18.30 - 19.30 uur
voor de allerkleinsten
Van 19.35 - 21.00 uur
voor de kinderen t/m 12 jaar

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,Stuur een mailtje met je bod naar
info@hunzeborgh.nl
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ACTIVITEITEN BUURTCENTRUM HUNZEBORGH
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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

Looijenga

assurantiën
Berlageweg 62, 9731 LK Groningen
Telefoon (050) 541 56 52
www.looijenga.nl, info@looijenga.nl

