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Van de redactie
Gebruiksaanwijzing voor na de zomervakantie:
•

•

•

Delete alle mail die tijdens de vakantie is
binnengekomen. De Staatsloterij mailt
niet en de rest had kunnen weten dat
tijdens de vakantie niet gereageerd 		
wordt.
Haal een kapmes bij de Hornbach en
baan een weg door de tuin richting de
pruimenboom, die geheel omgeven is
door een paarse vijver (water met 		
drijvende pruimen).
Schaf onmiddellijk nieuwe schoenen
aan voor de kinderen: na de vakantie zijn
ze geheid uit hun schoenen gegroeid en ze
willen absoluut niet met sokken in
sandalen naar school (ook al is het
buiten 12°C en waait en regent het 		
constant). De dichte schoenen zijn 		
sowieso te klein.

•

•

•

•

•

Vergeet dat de tent uitgehangen moet
worden, zodat volgend jaar weer lekker
een nieuwe tent kan worden gekocht.
Maak van de pruimen en de van vorig
jaar overgebleven pakken geleisuiker
(kan echt wel, hooguit wat klonterig) 		
vele potten jam, die vervolgens niemand
wil hebben.
Doe qua bedtijden aan de cold-turkey
methode: als de kinderen gewend waren
om ’s avonds om half twaalf op bed te
gaan, dan sla je dat er echt niet in de 		
eerste week na de vakantie weer uit; dat
ze op school vervolgens zitten te slapen
voorkom je toch niet.
Heb niet de illusie dat de wegwerkzaamheden aan de Ring verleden tijd
zijn: door de overvloedige regenval is er
een achterstand van weken.
Vergeet alle goede voornemens die je

•

•

tijdens de vakantie maakte: 3 keer per
week sporten (of zwemmen, in mijn 		
geval) hou je hoogstens een week vol.
Denk niet dat het eten dat je uit het
prachtige, ideale Zuid-Europese land hebt
meegenomen hier te krijgen is, of zelf te
maken. Mijn zoon zoekt nog wanhopig
bij de Jumbo naar zijn favoriete koekjes
en pakjes Bongo drinken.
Begin vast met nadenken over de
volgende vakantie (herfst-, kerst-,
voorjaars-, zomervakantie, meerdere
antwoorden mogelijk).

Ik wens iedereen een goed jaar toe, met een
betere nazomer dan nu het geval is (denk aan de
tuin met de pruimenvijver) en kijk deze keer ook
eens naar de diverse oproepen die in dit wijkblad
worden gedaan. Word BHS bestuurder, help de
Hunzeborgh, schrijf voor de kinderredactie, of
collecteer voor MS !

Els Bijlholt
redactie

Van het B.H.S. bestuur
Door Toon Garritsen, Voorzitter
Nu de vakantieperiode er weer op zit en de
meeste mensen hun routines weer hebben
opgepakt wil ik de blik even op de toekomst
richten. Dit met name op het bestuur van de
BHS. Op dit moment bestaat het bestuur uit 5
leden, voor ons gevoel een minimum aantal
om de onderwerpen die de wijk aangaan te
behartigen en ook binnen het bestuur tot
overwogen stellingnamen te komen. Hiervoor
moet je binnen je bestuur kunnen ’sparren’
en hiervoor heb je meerdere mensen nodig.
Natuurlijk leunen we ook op bewoners in de wijk
2

die zich weer bezig houden met beheer van het
buurtcentrum ’de Hunzeborgh’, de organisatie
van de festiviteiten rond Koninginnedag, de
redactie van het Wijkblad etc…
Voor ons gevoel lopen contacten met bewoners
en gemeente goed, maar op dit moment lopen
we er tegen aan dat een drietal bestuursleden
graag het stokje wil overdragen aan andere
wijkbewoners, waardoor er dan ook op korte
termijn twee maar straks drie vacatures ontstaan
om toch op het aantal van vijf bestuursleden te
blijven.
We willen graag de tijd kunnen nemen om
een zorgvuldige overdracht te doen en
3
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vragen dan ook om mensen die begaan zijn
met het wel en wee van onze wijk en die een
bestuursfunctie ambiëren en betrokken willen
zijn bij ontwikkelingen die onze leefomgeving
beïnvloeden snel te reageren.
Dus: Nieuw bloed gevraagd om uw
bewonersorganisatie BHS met
enthousiasme te besturen!
We zoeken mensen die gemiddeld eens in de twee
maanden de reguliere bestuurvergaderingen
willen bijwonen om lopende zaken te bespreken
en daar af te spreken wat er zo al te doen valt.
Enkele keren per jaar zal er overleg zijn met
afdelingen binnen het gemeentebestuur
zoals: Stadsdeelcoördinatie, Wijkbeheer, de
Gemeenteraad en Ruimtelijke Ordening.
Daarnaast is er minimaal één keer per jaar een
Algemene Bewoners Vergadering waarin het
bestuur zich tegenover de leden verantwoordt
voor het gevoerde beleid.
Een bestuurslidmaatschap geeft u de gelegenheid
om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in
de wijk, om de gemeentepolitiek van dichtbij te

ervaren en om bestuurservaring op te doen. Zo
zijn er mogelijkheden om het secretariaat op te
pakken, met het financiële gedeelte aan de gang
te gaan of om de voorzittershamer ter hand te
nemen. Ook kunt u als algemeen bestuurslid
meepraten en eerst eens de kat uit de boom
kijken.
Kortom: Neem contact op en kijk of deze
uitdaging u aanspreekt.
Dit kan per e-mail of per telefoon bij elk van de
bestuursleden. De gegevens staan op blz. 1 van
dit wijkblad.
Groetend,
Toon Garritsen
Voorzitter BHS

Toch busvervoer in De Hunze en
Van Starkenborgh… Stadstaxi Groningen
De Stadstaxi rijdt in de stad Groningen als
aanvulling op de stadsbus.
De reizigers uit de wijken Ulgersmaborg,
Oosterhogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh,
Woonschepenhaven, Driebond, Euvelgunne,
Eemspoort, bedrijventerrein Winschoterdiep
en De Wijert-Zuid, waar geen of beperkt
lijngebonden openbaar vervoer is, kunnen zeven
dagen per week gedurende de bedieningsperiode
4

Vakantie in Nederland

van het openbaar vervoer gebruikmaken van de
Stadstaxi om naar een knooppunt van openbaar
vervoer gebracht te worden.
Stadstaxi rijdt uitsluitend van halte naar halte.
U belt uiterlijk een half uur voor de gewenste
vertrektijd met de Stadstaxi op nummer
0900-728 99 65 (lokaal tarief ).
Alle soorten OV-kaarten zijn geldig op de
Stadstaxi.

Vanzelfsprekend dekt de titel van dit artikel
niet de volledige waarheid, maar toch wel een
klein stukje. Ook diverse dagjes uit in Nederland
tellen.
Na een verblijf van drie weken in een ZuidEuropees land, waar het die weken niet heeft
geregend, wil ik mijn kinderen nu toch ook eens
laten zien waar Nederland sterk in kan zijn. Men
wil kanoën en wel op het Hogeland. Kanoën is
iets waarvan ze in dat Zuid-Europese land geen
kaas hebben gegeten en nu we terug zijn zullen
we ook.
Buienradar geïnspecteerd (volgens mij op het
moment de meest bekeken site van Nederland,
niet dat het helpt, trouwens). Het ziet er redelijk
uit, er wordt wel wat regen voorspeld, maar in
een hoeveelheid die te overzien is.
De volgende stap is het vinden van een geschikt
kanoverhuurbedrijf. Na even googelen komt een
kanoverhuurder uit Wehe den Hoorn uit de bus.

Ik besluit te bellen om kano’s te reserveren, want
in deze vakantieperiode zal het wel stormlopen.
Het duurt een poosje voordat ik de uitbaatster
aan de telefoon krijg: het zal wel druk zijn, denk ik.
De verhuurmevrouw reageert enigszins verrast
op mijn vraag of er nog kano’s beschikbaar zijn.
Ik zet de kinderen in de auto, de jongste heeft
een vriendje mee, zodat we met vier kinderen en
één volwassene zijn.
Onderweg geeft de thermometer aan dat het
21° C is. Voor Nederland een mooie temperatuur.
Na lang zoeken op de navigator – een fenomeen
dat niet alleen huwelijken redt, maar ook de nietkaartlezende-alleenrijdende-vrouw-zonderenig-richtingsgevoel tot grote avonturen krijgt
- wordt de kanoverhuurlocatie gevonden.
Werkelijk wel heel erg in de middle of nowhere,
maar dat mag de pret niet drukken. De twee
oudste kinderen nemen een tweepersoonskajak,
ik neem met zoon en vriendje van zoon een
5
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driepersoons Canadees. De lucht betrekt.
Onze routemogelijkheden zijn beperkt, en je wilt
toch het gevoel hebben dat je ergens heen gaat,
dus het dichtbijgelegen dorp (op 3,5 km afstand)
is de bestemming.
Na ca. 500 meter begint het te regenen. We
besluiten (of eigenlijk: ik besluit) om onder een
brug te schuilen, Daar hijs ik de kinderen in de
enige droge T-shirts die nu nog beschikbaar zijn
en we eten de gehele proviand op (bestaande
uit stroopwafels, pakjes drinken en natte
chocolade).
Het gaat net iets minder regenen en we (lees:
ik) besluiten verder te gaan. De beide jongsten
doen hun best, maar het riet trekt meer dan het
water en we belanden regelmatig in de wal,
de oudsten zijn al lang kilometers vooruit. We
hebben (nog) wind mee, overigens ook een wind
die snel aanwakkert. Net als de regen trouwens.
Na een klein uur ploeteren bereiken we het dorp
dat we als bestemming gekozen hadden. We zijn
zeiknat, de driekwart broeken van de kinderen
kleven aan de benen, de laatste droge shirts
zijn nu ook nat. De tenen kleuren blauw in de
slippers.
Het lukt om bij iets dat als een kanocamping
aangekondigd wordt, de kano’s vast te leggen.
De kanocamping is leeg, op één zielige, verlaten,
caravan na.
We (ik) besluiten naar het dorp te lopen en te
zoeken naar een winkel waar ze in elk geval
iets textielachtigs verkopen. Er blijkt alleen een
Coop te zijn die midden in een verbouwing zit.
De winkel lijkt op een garage met wat rekken,
waarin mismoedige dorpsbewoners ronddolen.
Ze hebben alleen maar sokken met het logo van
Groningen erop, dat is het enige textielachtige.
En een (ooit) witte badjas, in kindermaat 8 tot
10 jaar, alleen te verkrijgen met voldoende
spaarpunten van de bewuste supermarkt. Ik
werp al mijn moederlijke charmes in de strijd en
weet de badjas te bemachtigen, en wel zonder
6
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spaarpunten. Gewapend met acht paar sokken
(4 paar zwart, 4 paar wit) en één witte badjas
begeven we ons naar de plaatselijke kroeg. De
kroegbaas begroet ons met een vrolijk “hallo
kanoërs”, de rest van de aanwezige mannetjes
aan de bar kijkt ons verbijsterd aan.
We bestellen porties bitterballen en warme
chocolademelk en wachten tot het droog wordt.
Dat gebeurt niet, sterker nog, het gaat harder
regenen en waaien. Ik besluit de kinderen te
trakteren op een portie peptalk die z’n weerga
niet kent: iets over samen, en bikkels en stoer en
avontuur en later-zul-je-erom lachen.
Dan gaan we in colonne terug naar de kano’s.
Het is een bizarre stoet: voeten in slippers met
bijzondere sokken, voor de volledigheid zijn
dezelfde sokken ook maar als handschoen
gebruikt. Eén kind met een witte Coop badjas,
twee kinderen met van die eendagsponcho’s
die lijken op gekleurde vuilniszakken (had ik ook
nog mee, helaas in geel en rood). Als laatste in
de stoet loop ik zachtjes hikkend van het lachen
achter de meute aan.
Een beschrijving van de barre tocht terug
zal ik de lezers besparen, slechts een paar
trefwoorden: wind tegen, zeiknat, vluchtende
eenden, hozende regen en dappere kinderen.
Er wordt niet gezeurd (alleen binnensmonds) en
alleen het wuivende riet hoort mijn moppers op
kinderen die geen stuur kunnen houden. De reis
terug kost een klein uur, waarbij de discussies
vooral gaan over wie straks als eerste thuis onder
de warme douche mag.
De kanoverhuurmevrouw verklaart ons tot
megastoer (er blijken ook mensen te zijn die het
dergelijke verhuurders verwijten als het slecht
weer is). Wij klimmen in de nog warme auto en
weten weer waarom we willen emigreren naar
dat ene Zuid-Europese land.
Els Bijlholt
redactie
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BUDGETADVOCAAT JANS
voor
particulieren en ondernemers
T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

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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Ringweg: variaties op een thema
Waar blijft de vierde variant?’, vroegen enkele
bewoners van de Bakemastraat zich af. Dinsdag 15
juni kwamen op het kantoortje van de projectgroep
Ring Groningen aan de Grondzijl (industrieterrein
Ulgersmaborg) ongeveer 35 mensen bij elkaar.
Namens projectgroep Ring Groningen waren
dat mevr. Gregoire (communicatie), dhr. Postma
(provincie), dhr. Molenaar (architect Bureau
Noordeloos), dhr. Kerkhof (verkeersdeskundige
gemeente Groningen), dhr. Eggens (akoestisch
adviseur Noordelijk Akoestisch Bureau) en dhr. Buijs
(ontwerper). Uit Beijum enkele groepen bewoners
van o.a. de Fossemaheerd en Bottemaheerd
en uit De Hunze een drietal bewoners van de
Bakemastraat en uw verslaggever, ook namens het
bestuur van de bewonersorganisatie.
Doel van de avond: uitleggen op grond van
welke overwegingen tot de voorkeursvariant is
gekomen. Van de drie schetsen heeft de variant
met de rotondes volgens de projectgroep de
voorkeur. Eén en ander leidt uiteindelijk tot een
‘ambtelijk voorstel’ waarover het provincie- en
stadsbestuur een besluit moet nemen. De ‘echte’
inspraakprocedure volgt ook pas later. Zover is
het echter nog niet. In deze overlegfase worden
de direct aanwonenden al in een vroeg stadium
uitgenodigd kennis te nemen van de plannen en
hun visie daarop te geven.
Meepraten zinvol?
Daar doet de projectgroep ook iets mee. Of toch
niet? In het artikel op pagina 22 van Wijkblad
nummer 3 van dit jaar (ook online te lezen
op
www.dehunzevanstarkenborg.nl
onder
‘bewonersorganisatie’) werden drie varianten
vermeld. De bewoners van de Bakemastraat was
toegezegd dat er ook nog een combinatie zou
worden meegenomen: rotonde aan Beijumzijde,
T-kruising aan de kant van De Hunze. Die
8

rotonde zou namelijk wel heel erg dicht bij de
achtertuinen komen te liggen. De doelstelling
dat het geluidsniveau maximaal hetzelfde zou
zijn als in de huidige situatie lijkt niet haalbaar.
Het verkeer op de bestaande kruising is voor de
bewoners nauwelijks te horen, een rotonde zo
dicht bij de achtertuin móet volgens hen wel
tot een toename in geluid leiden en daarmee
afbreuk doen aan het woongenot. Een T-kruising
zou enkele meters verder weg liggen en ruimte
laten voor een geluidswal. Over die variant wordt
niet meer gesproken. Na enig aandringen besloot
de projectgroep na de zomer met de bewoners
om de tafel te gaan zitten om te zoeken naar een
oplossing.
Dat gebeurde op 17 augustus. Grote kaarten op
tafel met een schets van de geplande aanpassingen.
Tóch weer een rotonde? Jawel, maar in dit
nieuwe voorstel zijn de weg en rotonde een eind
opgeschoven. De rotonde ligt bovendien ‘uit de as’
van de weg; het middelpunt ligt nog iets zuidelijker.
Dat laat ruimte voor geluidwerende maatregelen.
De weg zal wat lager liggen dan het Heerdenpad
en er kan tussen fietspad en tuinen een wal en
begroeiing worden aangelegd. Een opluchting
voor de bewoners uit de Bakemastraat. Zij geven
aan in te zien dat de aanpassingen noodzakelijk zijn,
maar met dit voorstel hebben zij vrede. Een aantal
zaken moet nog nader worden onderzocht zoals:
de locatie van bushalte, de papier- en glasbakken
en de parkeerplaatsen bij het tennisveldje.

te maken met ingrijpende gevolgen zoals een
langdurige afsluiting. Dat heeft gevolgen voor de
busverbinding en de drukte richting de andere
aansluiting op de ringweg. Ook daarvoor worden

bijeenkomsten georganiseerd. Via dit Wijkblad en
de wijkwebsite houden we u op de hoogte.
Hans van Leeuwen

Herhaalde oproep!

Als het zover is
Er volgt dit jaar nog een bijeenkomst waarin het
definitieve plan bekend wordt gemaakt. Tegen
die tijd start ook de termijn voor de wettelijke
inspraakprocedure. Zodra gemeente en provincie
een definitief besluit hebben genomen start
het overleg met de uitvoerder. De wijk krijgt
9
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Wie gooit er wel eens
bruikbare spullen
of kleding weg?
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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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
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Requiem voor een boom

exemplaar van 1 meter hoog met kluit. Dat leek
hem wel leuk voor onze voortuin. Dus in januari
heb ik het boompje, een immigrant uit Veenendaal, geplant op dezelfde plek waar hij nu nog
steeds staat.’
En hoe ging dat dan de eerste jaren, had je
meteen een band met de boom?
‘Niet echt. Eigenlijk viel hij weinig op. Meestal
kom ik door de achterdeur naar binnen en dan
let ik niet zo op wat voor gebeurt. Eigenlijk
merkte ik pas met kerst 2007 dat er toch wel een
flink stuk hout voor ons huis stond. Ik heb hem
toen versierd met een lichtsnoer; zo’n lichtsnoer
gaat trouwens snel stuk. Het jaar daarop was hij
flink gegroeid tot aan de nok van ons huis. Dat
was wel een keerpunt. Met enige capriolen is
het mij toen gelukt om in de top een kerstster te
plaatsen. (daarvan is ook een foto op panoramio:
http://www.panoramio.com/photo/22852908).
Dat was een bekroning van een tijdperk. Het
huis, de boom en wij bewoners waren 18 jaar
samen.’

Onze wijk wordt bepaald door de mensen die
er wonen. De gemeente legt straten, lanen en
wegen aan, richt trottoirs, rijbanen en her en
der een plukje groen in, bepaalt architectuur
die in zijn tijd bon ton is. Daarmee is een wijk
niet af. Wie de straten van De Hunze en Van
Starkenborgh doorloopt, merkt dat het eigene
van onze wijk komt van degenen achter de gevels. Bij dat ene huis staat een Hummer voor de
deur, die heeft een Zen-tuin, daar is die bloemenstruik, verderop die aparte gevlochten
schutting ….
Een van de meest beeldbepalende elementen
aan de Granpré Molièreweg is ongetwijfeld de
grote Servische spar pal voor nummer 14. Een
woudreus van ruim 11 meter hoog. Al van enige
12

verte wuiven zijn takken vermoeide reizigers toe,
maar niet voor lang. Dit najaar zal de spar geveld
worden. De redactie van het wijkblad sprak met
Peter Imthorn, bewoner van nummer 14 en
planter van de naaldboom. Peter vertelt over zijn
boom en waarom hij vertrekken moet.
Hoe komt zo’n grote boom nou in zo’n klein
tuintje?
‘Twintig jaar geleden zijn wij hier komen wonen.
Het huis was net nieuw opgeleverd. De straten
waren nog kaal, de tuintjes leeg. Her en der slingerde er bouwafval, verder was er voornamelijk
klei. In die eerste winter bezochten mijn ouders
ons en het viel hen op dat er nog zo weinig
groen was. Het was net kerst geweest. Mijn vader
had nog zijn kerstboompje over, een bescheiden

hovenier hebben we besloten begin oktober de
boom om te halen. Het moet ook wel dit jaar gebeuren. De stamdoorsnee is nu 18,5 cm. Tot 20
cm is er geen vergunning nodig.’
Komt er een vervanger voor deze
Servische spar?
‘Nee, hij wordt omgezaagd, maar stronk en wortels blijven staan. Hij staat zo dicht op het huis
dat het ondoenlijk is die weg te halen. De stronk
kan natuurlijk wel gebruikt worden voor een pot
met bloemen of iets anders.’
Wie de Servische spar (Picea Omorika) nog in
volle glorie wil bezichtigen, heeft daarvoor tot
begin oktober nog gelegenheid. Wat daarna rest
zijn herinneringen en foto’s.

Paul M. Borggreve

Waarom wil je de boom nu kappen?
‘Deze spar groeit erg goed en het tuintje is klein.
Hij neemt al het licht uit de slaapkamer van mijn
dochter en reikt inmiddels ver boven het huis
uit. Eigenlijk probeerde ik hem in 2009 al kwijt
te raken. Ik heb de gemeente toen gemaild dat
zij mijn boom gratis als kerstboom konden meenemen. Daarop is niet gereageerd. Ik heb zelf
nog gepoogd opnieuw een ster in de boom te
hangen, maar hij was te hoog geworden. Toen
kwamen mijn vrouw en ik eigenlijk op hetzelfde
moment tot de beslissing dat de spar niet langer
kon blijven.’
Waarom is hij nog niet omgehakt?
‘Wat bijzonder is, is dat in de bovenste takken
een duif nestelt. We wilden eerst wachten tot de
vogel helemaal is uitgebroed. In overleg met de
13
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natuurlijk proberen ’in het voren te werken’ maar
dat lukt bij mij helaas niet. Gelukkig bedachten
mijn vrouw of mijn dochter ook wel eens een
leuke plot. Maar de hilarische blunders en
wantoestanden van gemeentelijke instellingen
in onze wijk waren, zijn en blijven mijn favoriete
inspiratiebron. Naast mijn echtgenote en mijn
dochter ben ik de dienst Gemeentewerken dan
ook erg dankbaar...ze hebben meerdere keren
de strip van de ondergang gered!

Stark & Hunze,
ruim 10 jaar jong!
door Hans Huisjes

Bij het opruimen van mijn boekenkast stuitte ik op een exemplaar van het wijkblad ‘DE HUNZE’,
uitgevoerd met een groen gekleurde omslag. Het bleek nummer 6 van jaargang 9 te zijn, dat in
december 1999 bij de bewoners van onze wijk werd bezorgd. Mijn nieuwsgierigheid won het van de
opruimdrift en ik ontdekte al gauw dat het hier een bijzondere uitgave betrof. Ten eerste was er een
vrijwel nieuwe redactie aangetreden, waardoor het wijkblad van een wisse ondergang was gered
(getuige het redactieartikel:’We gaan door!!’) en in de tweede plaats werd in dit nummer de eerste
aflevering van de nieuwe wijkstrip ‘Harrie Hunze’ gepubliceerd.
Tot mijn verbazing blijkt deze strip dus al langer dan 10 jaar te bestaan... Aan dit heugelijke feit kan
niet zomaar voorbij worden gegaan , dacht ik. De hoogste tijd voor een interview met de auteur/
tekenaar van deze wijkstrip, want voor je het weet, zit je op 15 jaar. Om de redactie, die het altijd erg
druk heeft met het vullen van de wijkkrant, (ik weet dat uit ervaring) een beetje tegemoet te komen,
besloot ik uiteindelijk mijzelf aan een diepte-interview te onderwerpen. Je moet toch wat...
En dus tref ik mezelf aan op mijn werkplek (zie
foto) waar de De Klerkstraat, wat de breedte
betreft, ongemerkt overgaat in het Van
Ravensteynpad.
Is het niet een beetje vreemd om jezelf te
interviewen?
Nee hoor, ik zie daaraan alleen maar positieve
kanten. Soms moet je zelf ook eens initiatieven
durven te tonen als anderen dat niet doen...
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Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat ik de redactie van ons wijkblad door
dit interview een hoop extra werk en zorgen
bespaar. Een bijkomend voordeel is dat ik
hierdoor de regie bij dit interview zelf in handen
houd. Ik kan mezelf zo gunstig neerzetten
als ik wil en kom wat dat betreft dus niet voor
onprettige verrassingen te staan.
Hoe kwam je eigenlijk op het
idee om een wijkstrip te maken?
Als elk kersvers redactielid wilde ik in 1999
natuurlijk ook allerlei nieuwe elementen in
ons blad inbrengen. Naast interviews met
wijkbewoners, verslagen en incidentele verhalen
over De Hunze was het mijn bedoeling om via
een strip allerlei gebeurtenissen en toestanden
in onze wijk vanuit een andere invalshoek te
belichten. Een soort columnconcept eigenlijk.

Is dat een beetje gelukt?
Nou, dat viel in de praktijk behoorlijk tegen.
Zoveel gebeurt er niet in De Hunze. Het
heugelijke feit dat er opeens een nieuwe wijk,
’Van Starkenborgh’ aan vast werd geplakt
veranderde hier niet veel aan. Behalve dan dat
het kakkerige vriendje van Harrie Hunze, Steven
Stark ging heten, waardoor ‘Stark & Hunze’
ontstond. Maar inhoudelijk bleef het tobben.
Voor een columnschrijver of striptekenaar/
cartoonist blijft Starkenborgh/Hunze een
probleemwijk: te saai en te statisch. Behalve
dan het vandalisme en de geluidsoverlast op de
jeugdhangplekken. Maar op den duur gaat zo’n
onderwerp ook vervelen.

Kun je daar misschien
ook een voorbeeld van geven?
Nou, bijvoorbeeld dat verhaal over die paaltjes
in het fietspad die zomaar ineens langdurig
verwijderd werden. Dat werd dus een leuke
vluchtroute voor gemakzuchtige automobilisten.
Toen de bewoners daarover gingen klagen, bleek
dat dit gedaan was omdat de gemeentelijke
strooiwagen er bij sneeuwval anders niet langs
kon. Het vreemde was dat niemand van de
aanwonenden zich kon herinneren dat er ooit
op dat stuk fietspad was gestrooid...Ik heb die
situatie gewoon omgedraaid. Harrie klaagt bij

Is het wel eens voorgekomen dat je vlak voor
de deadline met de handen in het haar zat?
Dat gebeurde natuurlijk vaak genoeg! Je kunt
17
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ik de striphelden in het kanaal liet
plassen, waarop ze prompt werden
geverbaliseerd door een overijverige
motoragent. Heel raar natuurlijk,
omdat het hier eigenlijk plassen in
een open riool betrof.

de gemeente dat hij en andere bewoners last
hebben van die belemmerende paaltjes. Verder
had je dan nog het vermalen van zwerfvuil
door de gemeentelijke maaimachines op het
recreatieveld, het opbouwbeleid voor woningen
(het plaatsen van schuurtjes op het dak), de
trekkerroute, het afvalbakkenbeleid en ga zo
maar door..
Dus geen ernstige misstanden..?
’t Is maar hoe je het bekijkt. Van de meeste
misstanden is vaak nog wel iets grappigs te
maken. Vooral als niemand meer weet hoe een
bepaalde situatie ontstaan is. Vaak berust zoiets
op misverstanden of miscommunicatie. Maar
soms is het ook botte onwil. Daar valt natuurlijk
weinig om te lachen.
Heb je daar ook een voorbeeld van?
De meest schokkende gebeurtenis voor mij
was dat tijdens een interview bleek dat de
woonschepen in het Boterdiep (en alle schepen
in de binnenstad) sinds jaar en dag niet op het
gemeentelijk riool waren aangesloten. Omdat de
nieuwe milieuwet voor het oppervlaktewater pas
in 2009 van kracht werd, had men het benodigde
geld maar voor andere doeleinden gebruikt.
Dat noem ik dus een milieudelict! Vandaar dat
18

Heb je vanuit de pers of van de
Gemeente ook reacties gehad?
Dat had ik eigenlijk wel verwacht.
Men beweert wel dat de wijkbladen
door het Dagblad v/h Noorden
worden gescreend. Maar daar heb ik
nooit veel van gemerkt. In ieder geval
maakte niemand zich hier kennelijk
druk om. Later hoorde ik dat er veel later wel
vragen in de Raad zijn gesteld over deze kwestie.
Maar beslist niet naar aanleiding van deze strip.
Daarna belandde de zaak kennelijk weer in de
la, want ondanks allerlei beloftes, lozen op dit
moment alle woonschepen hun viezigheid nog
steeds rechtstreeks in het oppervlaktewater. Wij
wonen dus anno 2010 aan een open riool! Ik
snap niet dat dat zomaar mag en kan!

‘Curaat ‘een tijdschrift in de Zorgsector. Verder
doe ik klussen voor het Nederlands Stripmuseum.
Ik heb meegewerkt aan de samenstelling van
exposities (o.a. met Frans Le Roux bij ‘het Theater
van Jan Kruis’), ik schrijf teksten voor catalogi
en ik zit in de redactie van het vriendenblad.
Daarnaast ben ik nog redactielid van ‘Inkt’, het
vakblad van Noordelijke illustratoren, de VOIC.
(Verenigde Oostindische Inkt Compagnie red.)
En dan probeer ik ook nog wat schilderijen
te maken voor mezelf. Ik doe dus genoeg en
zodoende blijft er veel liggen... moet je nog meer
weten?

meer over was voor de strip. Bij eventuele
plaatsing zouden er vier pagina’s bij moeten
komen. De redaktie heeft daar niet voor gekozen.
Daar heb ik me toen mokkend bij neergelegd. Bij
het volgende nummer hoefde ik daarom niets in
te leveren. Elluk nadeel hep se foordeel…Haha!
Hoelang ga je nog door met die strip
‘Stark & Hunze’.
Hoezo? Wat bedoel je daar eigenlijk mee???
Nou euh...,niets eigenlijk ...nou, eerst bedankt
voor dit gesprek hè...

Heb je enig idee hoeveel afleveringen je van
deze wijkstrip hebt gemaakt?
Eigenlijk heb ik geen idee. Maar ik heb wel een
stuk of vijftig in een map bewaard. Sommige zijn
gewoon verdwenen…
Heb je ooit wel eens een aflevering gemist?
Ja , maar buiten mijn schuld. Bij een bepaalde
uitgave van het blad bleek dat er geen ruimte

Ben je op dit moment nou professioneel
tekenaar of doe je het uit hobby?
Ik heb altijd les gegeven in beeldende vakken.
Na mijn vervroegde uittreding ben ik cartoonist
en striptekenaar geworden. Daar was tot nu toe
geen opleiding voor. Dus, je bent het of je bent
het niet…Meestal werk ik tegen een geringe
vergoeding, in de vorm van cadeaubonnen.
Maar voor het wijkblad doe ik het gratis. In die
zin is het dus hobby.
Wat doe je verder nog. Werk je ook?
We gaan toch niet cynisch worden hè? Ik zit
hier echt niet te niksen!! Zo af en toe maak ik
tekeningen in opdracht voor een bedrijf of een
politieke partij of illustraties voor boeken en
ik produceer een strip ‘Zuster Zorgdrager’ voor
19
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Nationaal MS Fonds zoekt 10 collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt 10 nieuwe
collectanten in Groningen voor de Nationale MS
Collecteweek in november.
“Tot nu toe zijn er 28 collectanten, maar dat is
niet genoeg om bij iedere voordeur aan te bellen”,
zegt Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het
Nationaal MS Fonds.
“Om bij alle 187.000 inwoners aan te bellen
moeten er eigenlijk ruim 500 collectanten zijn,
maar met 10 nieuwe collectanten zijn we al heel
erg blij.”
Het MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven
van mensen met Multiple Sclerose te verbeteren.

Dit doet zij door voorlichting te verstrekken,
activiteiten en vakanties te organiseren en
onderzoek te verrichten.
Jij hebt toch wel 2 uurtjes per jaar tijd of zit je
agenda al het hele jaar vol?
Meld je aan als collectant!
Het Nationaal MS Fonds collecteert van 22 t/m 27
november.
Wilt u meer informatie? Neem contact op met
Pamela Zaat, landelijke coördinatrice van het
Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is welkom.

Kunst-aanhuisroute
in De Hunze
en Beijum
Zaterdag 2 oktober en zondag 3 oktober 2010
stellen bijna dertig kunstenaars uit Beijum
en De Hunze hun atelier open voor publiek.
Van 13:00 tot 18:00 uur is iedereen van harte
welkom!
Groningen is een kunststad bij uitstek: er is een
museum, een kunstacademie, tientallen galeries.
Kunst is dichterbij dan sommigen misschien
denken. Ook De Hunze en Van Starkenborgh
tellen een aantal getalenteerde creatievelingen.
In het eerste weekend van oktober kunnen
nieuwsgierigen een kijkje in de keuken nemen.
De kunst-aan-huisroute in Beijum en De
Hunze wordt georganiseerd vanuit Pand 49,
de laagdrempelige galerie aan de Ypemaheerd
naast de Aldi in Beijum-Oost. Werken van alle
deelnemers zijn tijdens de open ateliers ook te
zien in Pand 49.
In De Hunze doen twee ateliers mee:
Carla Dirks aan de Bakemastraat 1. Carla
schildert en aquarelleert al sinds een jaar of
zeventien. Haar stijl is realistisch. Ze kan zich
zowel in olieverf als in de vluchtige aquarel
uitdrukken. Haar inspiratie is Italië. Dat kunnen
landschappen zijn, stadsgezichten, maar ook
Venetiaanse maskers. De atelierroute op 2 en 3
oktober is voor Carla een debuut naar een breder
publiek. Werk van haar is te zien op: artcarladirks.
blogspot.com
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Petra van Kalker, Atelier Inzien, Rietveldlaan 13, is
al langer bezig met een carrière in de kunstwereld.
In 1978 studeerde zij af aan de Academie
Minerva. Haar werk is poëtisch figuratief. Zinnen
en woorden zijn uitgangspunten in een reis die
eindigt wanneer een kunstwerk af is. Werk van
haar is te zien op inzien.spaces.live.com. In atelier

Inzien is als speciale gast aanwezig Marius de
Schaar, knipkunstenaar, met wortels in Ederveen:
marius.datkanikook.nl.
Meer informatie over de route vindt u op
www.atelierpand49.nl

Kijk ook op www.taxispaarkaart.nl
22
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Bibliotheekinformatie
September
Twee vernieuwde bibliotheekvestigingen!
Bibliotheek Hoogkerk is in een nieuw jasje
gestoken in een modern nieuwbouwpand waarin
naast appartementen, de Anne Frankschool
en de NOVO zijn gehuisvest. Dit heuglijke feit
wordt gevierd met een officiële opening op
donderdag 9 september. Bibliotheek Hoogkerk
is nu gevestigd aan de Jan Ensinglaan 29.
In Lewenborg gaat de bibliotheek verhuizen
en krijgt een nieuwe plek in Wijkcentrum Het
Dok, Kajuit 4. De officiële opening hiervan vindt
plaats op vrijdag 26 november.
In Hoogkerk kan men al een kijkje nemen, in
Lewenborg binnenkort. Kom gerust eens langs in
één van deze vernieuwde moderne vestigingen!

Oktober-november
Vier met ons
een beeldige
Kinderboekenweek!
Van 6 tot en met 16
oktober staat de Kinderboekenweek in het
teken van illustraties.
Samen met het Groninger
Forum,
Filmtheater
Images en het Kunstencentrum heeft de
bibliotheek een gevarieerd
programma
samengesteld!
24

• Raadselroute, filmvertoning The Fantastic
Mr. Fox en nog veel meer…

• Openingsmiddag (6+)
“Levende” boekfiguren in de bibliotheek,
Grote Illustratieshow met speedworkshop
schilderijtjes maken door het 		
Kunstencentrum, Raadselroute, lekkers en
nog veel meer!
• Wo 6 okt. 14.00-16.00 uur,
• Deelname: gratis
Alle vestigingen m.u.v. Bibliotheekpunten
Floreshuis, Treslinghuis en Confiance

• Floddertje ontmoet Geronimo door
		Opleiding Kunst, Theater en Media (6+)
De boekenhelden zijn op pad en komen
elkaar in allerlei situaties tegen. Vinden ze
		elkaar leuk? Het is te zien in deze voorstelling!
Za 9 okt. – 10.30 uur,, Bibliotheek Haren
Ma 11 okt. – 16.00 uur,  Bibliotheek De Wijert
Di 12 okt. – 16.00 uur,  Bibliotheek Lewenborg
Do 14 okt. – 16.00 uur, Bibliotheek Selwerd
Vr  15 okt. – 16.00 uur,  Bibliotheek Hoogkerk
Za 16 okt. – 11.30 uur,  Bibliotheek Beijum
Zo 17 okt. – 14.30 uur, Centrale Bibliotheek
Di  19 okt. – 16.00 uur, Bibliotheek Vinkhuizen
• Duur,: 30 min.
• Entree: gratis (op vertoon van 		
toegangskaartje)

• Animatie workshop (9+) –
Levende illustraties
Onder leiding van docent Kunstencentrum
Jelien Veenstra filmpjes maken over favoriete

Korting op lidmaatschap
Ouders of opa’s en oma’s die hun (klein)kind
lid maken tijdens de Kinderboekenweek en
zelf nog geen lid zijn, krijgen 50% korting op
een abonnement. Zij moeten daarvoor wel een
geldig legitimatiebewijs meenemen bij het
inschrijven.

www.kinderboekenweek.nl

boekfiguren.
Za 2 okt. – 11.30 uur, Bibliotheek Lewenborg
Zo 3 okt. – 14.30 uur, Centrale Bibliotheek
Ma 4 okt. – 15.30 uur, Bibliotheek De Wijert
Di 5 okt. – 15.30 uur, Bibliotheek Vinkhuizen
Do 7 okt. – 15.30 uur, Bibliotheek Selwerd
Za 9 okt. – 11.30 uur, Bibliotheek Hoogkerk
Ma 11 okt. – 15.30 uur, Bibliotheek Beijum
• Duur,: plm. 2 uur,
• Deelname: gratis (aanmelden is gewenst)

• Films kijken in ForumImages
Tijdens de Kinderboekenweek draaien er leuke
films zoals De GVR, Where the wild things are
en De Krokodillenbende. Kijk voor het 		
volledige programma op www.images.nu.
• Toegang: Kinderen € 6,- (met kortingsbon
€ 5,-),  Volwassenen € 8,80

Kaartverkoop en reserveren
De kaarten voor de activiteiten in de Centrale
Bibliotheek zijn verkrijgbaar bij de portiersbalie.
Telefonisch en per e-mail reserveren kan ook:
050) 368 36 83 of
portier@mijneigenbibliotheek.nl. Kaarten voor
activiteiten in de overige stadsbibliotheken,
bibliotheek Haren en ForumImages zijn ter
plekke verkrijgbaar. Woensdag 6 tot en met
zaterdag 16 okt.
www.kinderboekenweek.nl

Informatie
Voor volledige programma-overzichten, actuele
informatie en bibliotheekgegevens:
www.mijneigenbibliotheek.nl
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www.hunzeborgh.nl

Bedankt Marga
Afgelopen maand hebben we afscheid
genomen van Marga Bergsma als bestuurslid
van de Hunzeborgh. Vanaf 2003 is Marga zeer
actief geweest bij het buurtcentrum en was
zij o.a. de drijvende kracht achter de opzet
en organisatie van allerlei activiteiten. Als
vrijwilliger van het eerste uur bleek ze heel
goed in te kunnen schatten wat mensen leuk
vinden in ons buurtcentrum en werkte ze
met veel enthousiasme die ideeën uit. Geen
woorden maar daden, zogezegd. Kinderdisco’s,
knutselmiddagen, workshops, cursussen. Veel
van ons huidige programma is te danken aan de
inzet van Marga. Namens het bestuur, vrijwilligers
en deelnemers: Marga bedankt!
Marga blijft actief als vrijwilliger bij de
kinderdisco’s en ik weet zeker dat ze ook als
bezoeker of cursist nog vaak in de Hunzeborgh
zal blijven komen.
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Hans is een invalkracht en is inmiddels weer
elders aan het werk. Ook Titus Horneman zal
binnen enkele maanden waarschijnlijk ander
werk krijgen. Dat betekent dat de Hunzeborgh
opnieuw een nieuwe beheerder/assistentbeheerder zal moeten krijgen.
Het blijkt steeds lastiger om de aan ons
toegewezen beheeruren ook daadwerkelijk
te krijgen. De pool met mensen van Sociaal
Buurt Beheer (OCSW) wordt steeds kleiner en
subsidieregelingen worden afgebouwd. Voor
het goed functioneren van ons buurtcentrum
is het essentieel dat we overdag enkele uren
schoonmaak en beheer hebben. Hopelijk komt
er snel duidelijkheid en ondervinden onze
gebruikers en huurders niet te veel hinder van
deze situatie.

Welkom Ninke
Vanaf dit seizoen gaat Ninke Fennema een deel
van de taken van Marga overnemen. Ninke is het
eerste aanspreekpunt voor verhuur van de zalen
en voor incidentele activiteiten, workshops,
cursussen e.d. We zijn blij dat Ninke als vrijwilliger
bij de Hunzeborgh deze taken van Marga
overneemt. Ninke, van harte welkom!

E-mail problemen
Op de een of andere manier heeft onze provider
KPN iets gewijzigd, waardoor er sinds het
begin van de zomervakantie geen e-mail meer
binnenkomt in onze elektronische postbus.
We zijn nog niet achter de oplossing van dit
probleem. Op onze website staat het e-mailadres
vermeld wat de komende tijd gebruikt kan
worden. Mocht je de afgelopen periode een
e-mail hebben gestuurd en geen reactie hebben
gehad, mail ons dan a.u.b. opnieuw.

… en nog een wisseling
In het vorige wijkblad kondigde ik aan dat Hans
Schreuder het beheer tijdelijk kwam versterken.

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.
Achterin dit wijkblad staan de nieuwe data voor
de kinderknutselmiddagen 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.

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.
Informatie over de huurmogelijkheden is op te
vragen bij Ninke Fennema.
Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!

In het activiteitenoverzicht achter in dit wijkblad
tref je informatie over de tweede helft van 2010.

Contactpersonen Hunzeborgh:
Maria Hintzbergen

voorzitter

tel.

542 48 48

Rineke Boonstra

penningmeester

tel.

542 57 21

Jannes Kremer

secretaris

tel.

541 85 41

Marco Schuiling

bestuurslid

tel.

549 49 76

Ninke Fennema

verhuur, activiteiten

tel.

050-5425721 of 06-16342831

Titus Horneman

beheer

tel.

549 94 00 (Hunzeborgh)

Website: www.hunzeborgh.nl - E-mail: info@hunzeborgh.nl
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De laatste clubmiddag van het seizoen werd
een week vervroegd. In verband met het WK
voetbal werden op 25 juni tijdens een feestelijke
laatste clubmiddag de prijzen uitgereikt voor
de interne competitie. Martijn van Nimwegen
is de clubkampioen van het seizoen 2009-2010
geworden. Met een punt verschil bleef hij Levi
Nies voor. De derde plaats was voor Daniel Apol.
Elk jaar is er ook een prijs voor het talent van
het jaar. Dit jaar ging deze titeltrofee naar Jonas
Hilwerda.

Clubnieuws SC de Paardensprong
Bij het verschijnen van deze editie van de
wijkkrant is het nieuwe schaakseizoen 2010-2011
al weer een paar weken aan de gang. De eerste
clubmiddagen zijn achter de rug en het eerste
toernooi van het seizoen is al weer gespeeld.
Toch nog even een korte terugblik op de laatste
weken van het zeer succesvolle seizoen 20092010.
Op zaterdag 12 juni werd het laatste Grand-Prix
toernooi van het seizoen gespeeld. Vier schakers
vielen in de prijzen en in het totaalklassement
van de NOSBO Grand-Prix toernooien eindigden
vier schakers in de top tien. Levi Nies werd 8e,
Niels van Nimwegen 7e en Hugo van der Molen
werd heel knap 6e. De ereplaats was er voor een
van onze jongste clubleden, Jonas Hilwerda. Hij
eindigde op de 4e plaats en mocht een enorme
beker in ontvangst nemen.
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Een week later op zaterdag 19 juni deden vijf
schakers mee aan de Nationale Pupillendag in
Oosterhout. Ook op dit toernooi weer hele fraaie
successen van onze clubleden. Bij de jongste
groep speelde Jonas Hilwerda lange tijd mee
voor het kampioenschap van Nederland. Jammer
dat hij de beslissende partij verloor. Maar een
gedeelde 3e plaats is ook een fantastische score.
Bij de G groep (geboren 2002) waren we met
drie deelnemers goed vertegenwoordigd. In
deze groep deden 42 kinderen mee. Levi Nies
werd 12e en Daan de Vetten legde beslag op
de 15e plaats. Dit zijn dezelfde resultaten als
het jaar ervoor toen zij uitkwamen in de jongste
groep. Ward Schroor schaakt nog geen jaar
op de club en werd als beginner heel knap 28e
van Nederland. In de F groep scoorde Hugo van
der Molen 4 punten uit zeven partijen. Met dit
resultaat werd hij 20e van de 50 deelnemers.

De leeftijdverschillen binnen de club worden
jaarlijks groter. Ons jongste clublid is 6 jaar, de
oudste zit al op het Voortgezet Onderwijs en is
14 jaar. Reden voor ons om de oudste kinderen
een eigen clubuur te geven, doordeweeks op
een vroeg avonduur. Bij het schrijven van dit stuk
moet hierover nog beslist worden. Jullie lezen er
meer over in de volgende editie van deze krant.
Door het splitsen van de groep is er weer ruimte
voor nieuwe clubleden. We zijn met name op
zoek naar jongens en meisjes van een jaar of
6 die willen leren schaken. Natuurlijk zijn ook

oudere kinderen welkom op de club. Wil je
een keer komen kijken, dat kan! Je kunt vier
clubmiddagen op rij komen kijken of schaken
een sport voor je is. Loop gerust eens binnen op
de clubmiddag; vrijdags van 16.15 tot 17.30 uur.
Meer informatie vind je op onze website: www.
scdepaardenspronfg.nl of bel met een van de
contactpersonen. De gegevens staan op de site
onder contact.
Ronald van Nimwegen

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
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Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN

PRIKBORDJES
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Van 14.00 tot 15.30 uur in de Hunzeborgh voor alle kinderen van

Er is van alles te doen: verven, knippen,plakken, kleuren, figuurzagen en heel veel nieuwe dingen!
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4 t/m 12 jaar.

Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!!
Om de kosten van materialen te dekken vragen we een toegangsprijs van 1 euro.

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

Kinderdisco
in de Hunzeborgh!

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 6 t/m 12 jaar

Entree gratis
www.hunzeborgh.nl
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Looijenga

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

