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Van de redactie
Soms lijkt het net echt werk, zo’n wijkblad
maken. Is het vorige nummer net een paar
dagen daarvoor in de bus gevallen, moet je al
weer bezig met het fabriceren van een nieuw
blad. Ik moet er niet aan denken dat ik als
dagbladjournalist zou moeten werken, altijd
een hijgende deadline in je nek, altijd proberen
om je te houden aan het aantal woorden dat
je moet ophoesten. Vroeguh wilde ik journalist
worden, het soort dat constant en overal ideeën
opdoet en daar voortdurend leuk en met
kwaliteit over kan schrijven. Inmiddels accepteer
ik dat zoiets niet zal lukken, en klooi ik een
beetje aan in het vrijwilligersjournalistenwerk.
Ook leuk, houdt je van de straat. Over straat
gesproken: op het moment dat ik dit schrijf

hebben wij een straat en niet meer een laan, en
zal, met een beetje pech op het moment van
bezorgen van dit blad, de straat verworden zijn
tot een bak drijfzand. De regen is er al en als het
troittoir eruit getrokken wordt hebben we ook
het bijpassende zand. Misschien schrijf ik in
het volgende wijkblad wel opgewekt over de
nieuwe bomen, maar nu verkeer ik nog in een
extreme herfststemming, terwijl de bomen in
onze straat niet eens de kans hebben gekregen
op natuurlijke wijze hun blad te verliezen. Wat
kan een mens kniezen !
Els Bijlholt
redactie

Kaalslag in de Rietveldlaan
Totaal geschokt belt mijn dertienjarige
dochter mij op, tijdens werktijd. “Mam ! Ze
halen ze er allemaal uit, er blijft niets staan!”
Ik hoef niet te vragen wat ze bedoelt, want
op de achtergrond hoor ik een hels kabaal.
Een gebonk en gedreun, gemengd met zaaggeluiden.
Gelukkig waren we van te voren gewaarschuwd door een tamelijk alarmerende brief
van de Gemeente die de week hiervoor in de
bus viel. “De bomen in de Rietveldlaan worden
allemaal in één keer gekapt”…. “De aannemer
zorgt voor een noodvoorziening zodat u uw
voordeur kunt gebruiken.” Gruwelijke herinneringen uit mijn woonbootverleden drijven
naar boven. Een spekgladde loopplank, waarbij ik elke keer net niet in het water viel (mijn
gevoel voor balans is nihil).
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In het jaar voorafgaand aan bovenstaande
brief had de straat al diverse keren communicatie ontvangen en teruggegeven aan de
Gemeente: om te beginnen op 16 oktober
2009 toen negen bewoners uit de Rietveldlaan
bijeen kwamen tijdens een informatieavond
waarin – tot verbazing van de aanwezige
ambtenaren – eendrachtig werd besloten om
te kiezen voor de meest radicale oplossing van
het prunusprobleem. De trottoirtegels waren
in de loop van de jaren zover omhoog gedrukt,
dat de stoep leek op een achtbaan voor
kleine fietsjes. De tegels stonden in sommige
gevallen lekker met de punt omhoog.
De radicale oplossing bestond dus uit
het verwijderen van alle bomen en het in
gezamenlijk poldermodel kiezen voor een
nieuw type boom (Gleditsia Triacanthos
‘Sunburst’).
En nu, bijna een jaar later, valt de werkelijkheid
toch rauw op mijn dak: weg bijzondere laan,
weg bomen waar de kinderen met een beetje
geluk in konden klimmen, weg uitbundige

bloei in het voorjaar, waarbij de Rietveldlaan
leek op een Disneylandplaatje. Wat nu over
blijft is een kale, eng lichte, extreem brede
straat die gemaakt lijkt te zijn voor een hele
colonne vrachtwagens. Niets onderscheidends
meer. Wist ik vroeger bij welke boom ik moest
zijn, nu bieden de tot op het bot afgekapte
stronken geen houvast meer. Tot nog toe
heb ik mijn voordeur niet over een loopplank
hoeven te benaderen, dat gebeurt wanneer
alle bestrating eruit gehaald wordt. Dan wordt
het echt een kinderparadijs, alsof je in een
helemaal nieuwe woonwijk woont.
Gelukkig heeft de Gemeente ons beloofd dat
de nieuwe bomen voor het eind van het jaar
worden geplant.
Zullen we dan, in plaats van de nationale
burendag, een boomplantdag organiseren ?
Els Bijlholt
redactie
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Activiteitenplan B.H.S.
De Wijkbewonersorganisatie De Hunze / Van
Starkenborgh (BHS), verantwoordelijk voor de
uitgave van dit wijkblad, wordt gesubsidieerd
door de gemeente Groningen. De gemeente stelt
(gelukkig) niet zo maar een zak geld beschikbaar
met de mededeling ‘kijk maar of je er iets leuks mee
kunt doen’ en verlangt van de wijkorganisaties in
de stad een activiteitenplan waarin zij aangeven
welke activiteiten zij gaan ontplooien om invulling
te geven aan de doelstelling van de organisatie.
Zo valt in de BHS-statuten te lezen: “De vereniging
BHS stelt zich ten doel de belangen van de bewoners
van de wijken De Hunze en Van Starkenborgh
te behartigen in de meest algemene zin, dat wil
zeggen het bevorderen van een goed woon-, leef- en
werkklimaat in deze wijken.”
Op grond hiervan heeft het BHS-bestuur in de
vergadering van 16 september het Activiteitenplan
2011 opgesteld. Als u vindt dat bepaalde zaken in
dit plan ontbreken, neemt u dan contact op met
het bestuur: bestuur@dehunzevanstarkenborgh.
nl of bel naar één van de telefoonnummers voor in
dit blad. En als het u leuk lijkt zelf met onderstaande
zaken in de weer te zijn, het bestuur heeft spoedig
een aantal vacatures: zie nummer 4 van deze
jaargang van het Wijkblad.
ACTIVITEITENPLAN 2011
Ter bevordering van een goed woon-, leef- en
werkklimaat in de wijken De Hunze en Van
Starkenborgh worden door de BHS in 2011 de
volgende acties ondernomen:
• Het bestuur van de BHS zal circa tien keer een
maandelijkse bestuursvergadering houden,
waarin alle lopende zaken betreffende de
wijk en eventuele daaruit voortvloeiende
acties worden besproken. De redactie van
het Wijkblad / de website wordt bij deze
bijeenkomsten uitgenodigd, zodat de
4
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informatieoverdracht door middel van het
Wijkblad / de website naar de wijk via een zo
kort mogelijke route kan lopen.
Eén keer per jaar, en indien mogelijk
vaker, wordt een overleg gevoerd met de
stadsdeelcoördinatie Noorddijk waar een
uitwisseling plaatsvindt tussen het bestuur
en de gemeente. Daarnaast zal, indien daar
aanleiding voor is, contact en overleg, al dan
niet op individueel niveau, plaatsvinden met
bestuurders, ambtenaren en instellingen. Dit
is afhankelijk van de onderwerpen die in de
wijk spelen.
Ook publiceert het bestuur zelf artikelen
met als doel de wijkbewoners zo goed
mogelijk te informeren en te betrekken bij de
gebeurtenissen in de wijk.
Het bestuur van de BHS is eindverantwoordelijk
voor het Wijkblad en de website en draagt,
samen met de redactie, zorg voor de
continuïteit.
Indien nodig kan, al dan niet in samenwerking
met de gemeente, een bijeenkomst worden
belegd met bewoners over zaken die (een
deel van) de wijk aangaan.
Waar nodig en gewenst ondersteunt de BHS
groepen bewoners bij het verkrijgen van
informatie en/of bij het voeren van (bezwaar)
procedures tegen beslissingen die de wijk
aangaan.
De BHS werkt samen met (het bestuur van) De
Hunzeborgh om een goed welzijnsaanbod in
de wijk mogelijk te maken.
De BHS ondersteunt waar nodig het Hunze
Oranje Comité (HOC) zodat de viering van
Koninginnedag in 2011 doorgang kan vinden.
Overleg wordt gevoerd met het Comité De
Brugwachter (voorheen “Leefbaar de Hunze
en van Starkenborgh”) over de (mogelijke)

ontwikkelingen rond het terrein van De
Brugwachter en eventuele andere zaken
waarin het comité en de BHS belang hebben.

-

Zaken die in 2011 in ieder geval de nodige
aandacht van het bestuur zullen krijgen zijn:
Ruimtelijke ordening
- De mogelijke plaatsing van een UMTSzendmast nabij Noorddijk.
- Het volgen van eventuele ontwikkelingen
rond het terrein van “De Brugwachter”.
- De bouw op het terrein van Tuinland en de
mogelijke invulling van het belendende
parkeerterrein.
- Het bewaken van de ecologische zone langs
de Hunzeloop, teneinde deze waardevolle
groenvoorziening voor de wijk te behouden.
- De uitvoering van het Waterstructuurplan
Noorddijk.
Verkeer
- Het ophogen van de Noordzeebrug over het
van Starkenborghkanaal.
- Het volgen van, en daar namens de bewoners
invloed op uitoefenen op, de ontwikkelingen
rond de aanpak van de Oostelijke Ringweg.

De ontwikkelingen rond een mogelijke weg
door Koningslaagte. Dit ook in samenhang
met het vorige punt.
De opgeheven bushalte aan de Oosterhamriklaan en de bereikbaarheid van de wijk
door middel van openbaar vervoer.
Evaluatie van het strooibeleid met betrekking tot de doorgaande wegen in de wijk en
de Korrewegbrug.

Informatie, participatie en continuiteit
- Het verbeteren en makkelijker toegankelijk
maken van de website van de BHS, teneinde
de informatieoverdracht naar bewoners
te bevorderen en bewoners meer de
mogelijkheid te bieden te reageren op zaken
die hen aangaan en feedback te leveren op
standpunten en het functioneren van het
bestuur van de BHS.
- Het volgen van en, indien gewenst en mogelijk, actief meedoen met de discussie over
Bewonersparticipatie en andere (gemeentelijke) ontwikkelingen die de wijk aangaan.
- Het werven van leden voor de BHS, zodat
voldoende aandacht geschonken kan
worden aan bovengenoemde en andere
voorkomende aandachtspunten.

Een leasehond
Al jaren zeuren mijn kinderen (drie stuks) mij
de kop gek. “Mam, mogen we een hond, mam,
waarom niet? Wij laten hem echt uit, ook als het
regent.” “Maar dan kom ik toch gewoon tussen
de middag thuis, elke dag, heus waar.”
Nee, nee, nee, nee, nee! Honden zijn vies, ze
stinken, ze blaffen, ze poepen, ze mogen niet
in het vliegtuig, ze eten je arm, je moet ze bij
nacht en ontij uitlaten, ze willen altijd stilstaan
waar jij niet wilt stilstaan, er zijn er al veel te

veel, je kunt weer helemaal opnieuw beginnen
met opvoeden. Zo kan ik nog wel tien bezwaren
opnoemen.
Tot – volgende zomer – de oplossing kwam
aanlopen. We waren net bezig onze prehistorische Alpenkreuzer vouwwagen uit te
klappen toen vanonder het tentzeil een blafje
kwam. Ik dacht eerst dat mijn zoontje zich
ernstig verslikte, maar het bleek een hondje.
Zo groot als een teckel, onduidelijk ras, met
5

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

een overduidelijke hondenlucht. Maar toch: hij
bleek erg lief, dat moest zelfs ik als zelfverklaard
hondenhaatster toegeven. Aan het eind van de
dag keken we eens op z’n halsbandje; daarop
stond gelukkig z’n naam en adres. Het beestje
bleek ’Kip’ te heten: een ietwat bijzondere
naam voor een hond, die overduidelijk niets
weg had van z’n kakelende, eierenleggende
naamgenoot.
En zo hadden wij een leasehond. Al spoedig
bleek dat Kip zijn vaste adresjes in de wijk had,
en daar geheel zelfstandig naar toe huppelde
als hij daar behoefte toe voelde. Waarschijnlijk
net zulke onnozele mensen als wij, zodat
hij huizen en bijbehorende mensen als een
soort inloophuizen met gratis eten is gaan
beschouwen.
Als Kip vindt dat wij aan de beurt zijn, dan gaat
hij op het bankje voor het huis staan, blaft zijn
bescheiden blaf en kondigt daarmee aan dat hij
naar binnen wil. Hij weet dat wij, sukkels die we
zijn, bijna altijd eten in huis hebben. Droogvoer
blieft hij niet, maar gelukkig is het huismerk van
de Jumbo goed genoeg.
Soms is hij vele weken achter elkaar weg, zoals
6

afgelopen winter (geen wonder, je zult als hond
wel gek zijn). Toen de sneeuw een beetje was
weggesmolten verscheen hij weer.
Kippie is niet moeders mooiste: een orthodontist zou er een enorme kluif aan hebben, hij is
ook niet altijd de slimste. Als de bal richting
schutting gegooid wordt, dan knalt Kip evenzo
vrolijk rechtdoor tegen de schutting, om
vervolgens op vier poten vrolijk in de lucht te
springen.
Hij is lastig af te schudden: als hij onderweg
is naar ons huis en bemerkt dat je net op de
fiets zit om ergens naar toe te gaan, dan kan
hij enorm hard rennen om te proberen je te
weerhouden van dat doel.
Inmiddels kan ik nog steeds zeggen dat ik alle
honden vreselijk vind, maar voeg er nu aan toe:
behalve Kip.
NB: De ’echte’ baasjes van Kip hebben ingestemd met het artikel, maakt u zich geen
zorgen!

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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Vogelaarwijk?
In onze wijken heerst armoede. Ik doel daarmee
niet op het soort armoede waarover politici zich
druk maken of zouden moeten maken, maar een
armoede die ons op een andere manier raakt.
Opeens realiseer ik mij: ik mis een geluid in de
wijk. Ik hoor het al een tijdje niet meer, althans:
niet heel vaak meer. En dat terwijl ik, toen ik me
ergens eind vorige eeuw in De Hunze nestelde,
het altijd zo kenmerkend vond, een geluid dat
ik al gauw associeerde met ‘thuis’. Tie-tieuw,
tie-tieuw, tieuw-tieuw-tieuw! ’s Ochtends vroeg,
de halve wijk nog op één oor, schetterden de
scholeksters al vliegend hun kreet over huizen en
straten. Wat deden die scholeksters eigenlijk in
onze woonwijk? De scholeksters dachten vast het
omgekeerde: wat doen die mensen in ons broeden foeragegebied? Op vogelvisie.nl valt te lezen:
Het nest wordt gebouwd langs de kust, maar ook
verder landinwaarts en bestaat uit een eenvoudig
kuiltje waarin het vrouwtje ongeveer 4 eieren legt.
In steden bouwt de scholekster soms een nest tussen
de kiezels op een plat dak. Platte daken met kiezels
in overvloed hier. Maar ondanks dat dezelfde site
vermeldt dat de soort in aantal toeneemt, laten de
zwart met witte scholeksters met hun lange oranje
snavels zich hier niet meer vaak zien of horen. Met
één, twee generaties hadden ze het kennelijk wel
bekeken. En bij vernieuwing van het platte dak
komen de kiezels vaak niet meer terug…
Als ik erover nadenk mis ik eigenlijk nog veel
meer. Groenlingen (moest het opzoeken in
een vogelgidsje): alleen in het derde of vierde
jaar gezien. De merel die jarenlang op warme
zomeravonden bij mijn achterbuurman op de
dakrand zijn eigen Hunze’s got talent opvoerde,
hij zwijgt voor eeuwig. Het roodborstje, vroeger
elke winter een vaste gast in mijn tuin, nooit meer
8

gezien. Ook bijna nooit gezien (want meestal
verstopt in een heg) maar inmiddels ook nog
maar zelden te horen: de vrolijke trillers van het
winterkoninkje. Grote lijster? Ja, in de beginjaren,
maar ook al weer heel lang niet gespot. Goed
geïsoleerde huizen, tuinen die zijn ingezaaid met
klinkers en tegels en niet te vergeten een rijke
kattenpopulatie, het helpt allemaal niet echt. Dit
voorjaar dan toch een verrassing: na vijftien jaar
tsjilp-vrije tuinen doet opeens een mussenfamilie
mijn stukje van de wijk aan. Vader, moeder en
drie kwetterende koters. Leuk! Inmiddels zijn
er neefjes, tantes en vriendjes bij en kan je met
ongeveer 20 stuks spreken van een kleine kolonie.
Reuze gezellig dat voortdurende geruzie om een
stukje brood, graankorreltje of het beste plekje op
de schutting!
Ik ben geen serieuze kenner en al helemaal geen
typische ornato-dinges of hoe zo iemand ook
heten mag, die er met maf hoedje, dure verrekijker
en notitieboekje op uit trekt om de polifinario
te zoeken. Ik weet de koolmees, mus, ekster
en kraai, zo’n beetje de enige soorten die mijn
tuin aandoen (de laatste twee komen niet eens
verder dan dakrand of schutting), wel uit elkaar
te houden, maar daar houdt het eigenlijk mee op.
Toch betreur ik vogelarmoede in de buurt. Al het
gefladder en gepiep, gefluit en gekrakeel draagt
bij aan een prettige leefomgeving. In de stille
hoop dat iemand met verstand van vogelzaken
dit leest en misschien eens een artikel wijdt aan
hoe we ‘onze’ vogelsoorten kunnen terugkrijgen
of helpen, of dat iemand zelfs een nestkastenwerkgroep opricht, of … Wie pakt het op, wie
helpt onze wijken weer wat rijker te maken?
Dit wijkblad kan liefhebbers bij elkaar brengen:
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl
Dink
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THE STORY of

van 18 september 2010

Ongeveer in april dit jaar kwamen Joost en Helga
met kleine Mik op visite bij ons (Jeffrey, Regina
en de kids Christian & Alyssa). Zo kregen we het
erover dat we al meer dan 6 jaar hier wonen en
dat er de laatste tijd wel veel nieuwe mensen zijn
bijgekomen. Ondanks dat wij wel veel wandelen
met de kids en onze hond, zien we toch altijd
wel nieuwe gezichten en vraag je je af of ze hier
wonen en wie ze zijn.
Wij, nummer 23 en 26 hebben de stoute
schoenen aangetrokken en zijn vrijwel direct
gaan uitzoeken wat er nodig is om een
straatfeest te organiseren. Eerst zijn we gaan
inventariseren of en hoeveel animo er was en
welke datum geschikt zou zijn. Al snel hadden
we veel aanmeldingsformulieren in de bus. De
datum was bekend en de gemeente akkoord.
De ochtend stond in het teken van
voorbereidingen. De dames gingen alle
boodschappen doen, kadootjes voor de
kinderen en de mannen zorgden voor het zware
werk: de biertap, vaten en statafels. ’s Middags
hielpen er een aantal mensen mee met de
partytenten opzetten en wat tafels en stoelen
klaarzetten. De pret begon allemaal iets later
omdat het regende, maar toen het eenmaal
droog was, kwamen alle mensen. We begonnen
met kofﬁe en thee, de kinderen chocomelk
met een negerzoen en daarna werden ze
vermaakt met een speurtocht op zoek naar een
schatkist met kado’s. Als kennismaking gingen
de volwassenen speed daten met een aantal
vragen, wie ben je, waar kom je vandaan, wat
doe je voor werk. Elke 2 minuten schoven we
een stoel door, maar na een paar rondes was het
ijs gebroken en zaten we met z’n allen gezellig
te kletsen. De barbecue ging aan, ﬂesjes wijn

werden opengetrokken, biertjes getapt en het
werd 01.30 uur. We vonden het een geslaagd
straatfeest en naar aanleiding van heel veel
positieve reacties, volgend jaar weer!!!
Wie neemt het stokje van ons over?
Bijgaand een aantal foto’s (genomen door Hans
van nr 1).
Voor de aanwezigen dank jullie wel voor het
geslaagde straatfeest. En voor diegene die niet
zijn geweest, hopelijk tot volgend jaar en anders
tot ziens in de straat!
De organisatoren Joost en Helga van Eck van nr
26 en Jeffrey en Regina van Est van nr 23.
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Voor al uw - onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- glasservice
- wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
2 JAAR, DAN BETAALT U
SLECHTS 6% BTW!
9731 KD Groningen
Tel. 050 - 5425651
fax 050-8532185
Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl
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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
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(Niet) in de buurt:
Groninger Landschap

12

We wonen aan de rand van het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Wist u dat? Ik niet.
Totdat ik de opening van het bezoekerscentrum
van Stichting het Groninger Landschap in Noorderhoogebrug bijwoonde, de ‘Buitenplaats Reitdiep’, zoals de Stichting het noemt. Dat cultuurlandschap is het Reitdiepgebied dus, waar het
meanderende water lang geleden een open verbinding vormde tussen Stad en Lauwerszee. De
buitenplaats bevindt zich aan de Wolddijk, hele-

maal aan het randje van Noorderhoogebrug, in
een grondig verbouwde boerderij die vele generaties geleden bij het klooster Selwerd hoorde.
Naast die boerderij staat een potstal die onderdak biedt aan Groningse blaarkoppen. Nee,
dat is geen scheldwoord, het is een zeldzaam
koeienras. En wat een potstal is? Ga maar eens
kijken op de Buitenplaats hoe het werkt. Rond
de boerderij staan fruitbomen van oude en vaak
zeldzaam geworden rassen.

Die opening van de Buitenplaats vond alweer
een tijdje geleden plaats, op 25 juni. Rita Jansen, directeur van de Stichting Het Groninger
Landschap, Judith Lingenman van de Nationale
Postcode Loterij, Max van der Berg, Commissaris
van de Koningin Groningen en Rein Munniksma,

gedeputeerde provincie Drenthe, verrichten
gezamenlijk de opening nadat kinderen van basisschool De Heerdstee in het weiland naast de
boerderij een vermakelijke musical voor de 300
genodigden hadden opgevoerd.
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Daarna brak het moment aan het bezoekerscentrum uitgebreid te bekijken. Helder en ruim
opgezet, frisse kleuren. Centraal een groot cirkelvormig plateau in enkele niveaus. Het moet
een terp voorstellen. Bezoekers mogen er overheen lopen maar niemand durft de eerste stap
te zetten. Er worden ﬁlms op matglazen panelen
geprojecteerd, maar door het felle zonlicht dat
van buiten komt zijn ze niet echt goed te zien.
Misschien iets te veel nadruk op de vorm en wat
te weinig op de functie, want de informatie over
het gebied dat praktisch aan onze wijken grenst,
is meer dan interessant. Zoals de plannen om
oude waterlopen te herstellen (het plan ‘Laat het
Reitdiep weer kronkelen’) en het leefgebied voor
weidevogels te verbeteren.

Het Groninger Landschap richt zich met nadruk
op kinderen, want ‘kinderen zijn de toekomst’. Er
is een lesruimte waar zij in groepsverband en onder begeleiding proefjes kunnen doen. Het centrum wordt gecompleteerd met een winkeltje.
‘Buitenplaats Reitdiep’ is geopend iedere woensdag van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag en
zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Gedurende de
zomervakantie is het bezoekerscentrum ook op
donderdag geopend van 13:00 tot 17:00 uur. In
de winterperiode is het bezoekerscentrum tot
16:00 uur open. Adres: Wolddijk 103, 9738 AD,
Noorderhoogebrug (Groningen), telefoonnummer: 050 - 544 56 90.
Hans van Leeuwen
13
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In deze rubriek interviewen we bijzondere ondernemers in de wijk die ondanks ﬁnanciële onzekerheden toch voor een eigen bedrijf hebben gekozen. In dit nummer interviewt Lidy Bosker Suzanne
Postel, kunstenaar en ondernemer die onlangs aan de rand van de wijk De Hunze is komen wonen.

Ondernemer in de Wijk
Nu de verbouwing grotendeels achter de rug is
en de opening is geweest kan ik me weer volop
storten op het schilderen en de organisatie van
mijn volgende expositie. Mijn doel is om rond
de jaarwisseling hier mijn eerste expositie te
houden.

Posteliaanse Kunst
Aan de rand van het Boterdiep onder de Noordelijke Ringweg ligt het karakteristieke jaren’30
huis van kunstenaar Suzanne Postel. Veel mensen
herkennen dit huis vanwege de kleuren en
vormen, zegt Suzanne. Wij wonen hier sinds mei
dit jaar en genieten iedere dag van de rust en
ruimte. We hebben veel aan het huis opgeknapt
en hebben de oude schuur, direct naast het huis,
omgebouwd tot een hoog en licht atelier. Deze
is onlangs op feestelijke wijze geopend met live
muziek en champagne. Door die verbouwing en
de opening ben ik de laatste tijd iets minder actief
bezig geweest met schilderen. Wel ben ik vanaf
augustus gestart met het geven van schilderlessen
in mijn atelier. Voorheen gaf ik schilderscursussen
aan de Eendrachtskade in het pakhuis. Veel van
mijn oud-cursisten komen nu naar hier, naar de
Groningerweg 24.
14

Wat voor soort kunstenaar ben je en waar ben je
opgeleid?
Als je me in een vakje zou willen plaatsen val ik onder
het kopje “hedendaags ﬁguratief, expressief”. In de
krant is mijn werk ooit omschreven als Posteliaanse
kunst. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. Mijn
werk heeft inderdaad een heel eigen karakter. Het
is heel kleurrijk en betreft voornamelijk mensen. Ik
gebruik veel rode kleuren en werk meestal groot.
Ik ben in de jaren ’80 opgeleid door kunstenaars
als Mathijs Röling en Wout Mueler. Direct na de
Academie Minerva ben ik gaan exposeren. Door
een interview met Atie Dijkmeester voor een
kunstprogramma op de televisie kreeg ik al snel
veel aanbiedingen om te gaan exposeren in zowel
binnen- als buitenland. Op het hoogtepunt van
mijn roem ben ik samen met mijn gehele familie
- en partners - naar Frankrijk verhuisd om daar een
camping te gaan runnen. 11 jaar lang heb ik samen
met mijn familie keihard gewerkt om een prachtige
natuurcamping te realiseren in de Dordogne.
En dan nu terug in Groningen?
Tja, het ging toch kriebelen. Ik exposeerde wel,
maar de meeste tijd ging in de camping zitten. Ik
miste Nederland ook en wilde terug. Mijn familie
is gebleven en ik ben samen met mijn nieuwe
liefde Hugo teruggegaan naar Groningen.
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Terug in een gespreid bedje?
Absoluut niet! Ik kon gewoon weer opnieuw
beginnen. Mijn naamsbekendheid als kunstenaar
was na 11 jaar grotendeels verdwenen. Ik heb
vroegere netwerken gebeld, een atelier gehuurd
en een nieuwe collectie opgebouwd. Mijn eerste
expositie die ik na mijn terugkomst organiseerde
heb ik direct groots aangepakt. Bert Visscher
opende de expositie, er was een rode loper,
een live-band, champagne en enorm grote
boeketten bloemen. Dit heeft gelukkig voor veel
publiciteit gezorgd; kranten schrijven weer over
mijn werk. Langzaam maar zeker bouw ik weer
naamsbekendheid op.

duurt dat wel even, hoe gek dat ook klinkt.Vaak
moeten mensen eerst loskomen van allerlei
dwangmatigheden en vrij worden in hun hoofd
voordat ze scheppend bezig kunnen gaan.

Kunstenaar maar ook ondernemer dus?
Ja, maar wel in die volgorde. Vroeger werden
de belangen van de meeste kunstenaars door
galeriehouders behartigd. Je exposeerde en
iemand die een schilderij wilde kopen kocht
het bij de galeriehouder. Tegenwoordig komt
iemand op een expo, ziet je werk, gaat naar
huis en Googled je naam. Vervolgens zoekt hij
je gegevens op en staat bij wijze van spreken
de volgende dag op de stoep om iets te kopen.
Daarom heb je als kunstenaar je eigen website
nodig met informatie over je werk, prijzen, etc.
Het is trouwens voor de kunstkoper ook een
stuk goedkoper om kunst rechtstreeks via de
kunstenaar te kopen. Ik vind het ook belangrijk
dat kunst betaalbaar is en blijft. Daarom regel ik
zoveel mogelijk mijn eigen zaken. Natuurlijk ben
ik in de eerste plaats kunstenaar en pas daarna
komt de ondernemer.

Kan ik wolkenluchten leren schilderen?
Jazeker, kun je dat leren. Als jij dat wilt kan ik je
dat leren.

Hoe doe je dat?
Ik benader mijn cursisten individueel tijdens de
les en verdiep me in wat iemand wil. Na zo’n 4
tot 5 lessen wordt dat vaak duidelijk en daar ga ik
verder mee. Als er meerdere mensen in de groep
bijvoorbeeld een model willen schilderen, dan
regel ik dat. Ik geloof ook dat niets onmogelijk is,
maar richt me samen met de cursist wel op een
bepaald resultaat.

Suzanne begint me uit te leggen dat er een Donald
Ducklucht ontstaat als je wolken met alleen
blauw schildert. Ze vervolgt met een uitgebreide
introductieles over wolken schilderen, het juiste
kleurgebruik en de materialen.
Zwaar onder de indruk en geheel in de wolken
verlaat ik het prachtige huis van Suzanne. Ik ga
me zeker aanmelden voor een schildercursus, nu
alleen nog een moment vinden wanneer!
Meer informatie?
Atelier Postel Groningerweg 24
T. 06-10628040
www.suzannepostel.nl
info@suzannepostel.nl

Hoe zien jouw schilderlessen er uit?
Ik werk in groepen van maximaal 10 mensen.
Cursisten nemen hun eigen materialen mee en de
schildersezels staan klaar in het atelier. Belangrijk
bij het lesgeven is voor mij dat ik mijn leerlingen
de liefde voor de schilderkunst bijbreng. Soms
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Sport in de wijken
Wat gebeurt er zoal op het sportieve vlak in
onze wijken? Wordt er veel gesport, wat wordt
er aangeboden en welke sporten zijn populair?
Hebben we misschien topsporters in de wijk?
Redactielid Lidy Bosker probeert antwoorden te
vinden op deze vragen.
Trimzwemmen
Ineke van Beusekom coördineert al een aantal
jaren diverse zwemactiviteiten vanuit zwemsportvereniging TriVia. Op 3 locaties in Groningen
organiseert zij Trimzwemmen. Ook in het zwembad van Kardinge wordt op dinsdagavond (21.00
- 21.30 uur) en donderdagavond (19.30 - 20.15 uur)
volop gezwommen. Er is nog plek voor nieuwe
leden!
Wat is trimzwemmen?
Trimzwemmen is voor iedereen die kan zwemmen
en iets aan zijn conditie wil doen of zijn techniek
wil verbeteren. In groepsverband zwemmen we
baantjes en doen we verschillende oefeningen.
Hierbij gebruiken we diverse hulpmaterialen
als plankjes of een ﬂexi-beam (fel gekleurde
schuimplastic slang). Hiermee kun je bijvoorbeeld
goed de beenslag oefenen.
Ook geven we individuele begeleiding als mensen
daar behoefte aan hebben.
Belangrijk voor ons is dat mensen plezier hebben
in het zwemmen en ze hun eigen wensen aangeven. Er geldt geen maximumleeftijd. We hebben mensen van 16 en ook van 86 jaar.
Waarom gaan mensen trimzwemmen?
De belangrijkste reden is toch wel de verbetering
van de conditie. Ook krijgen we de laatste tijd
vaker ouderen die bepaalde zwemslagen willen
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leren die vroeger voor diplomazwemmen
niet gevraagd werden. Hierbij kun je denken
aan de borstcrawl, een zwemslag die voor de
huidige zwemdiploma’s vereist is. We hadden
laatst een opa met kleindochter die allebei voor
diploma-C gingen afzwemmen. Opa had bij ons
de borstcrawl geleerd.
Is er een bepaald instapniveau?
Zoals gezegd moet je wel kunnen zwemmen,
maar dat kan geheel op je eigen niveau. We
hebben een zeer gemêleerde samenstelling
per groep. De groepen zijn niet groter dan 25
deelnemers. Er is voldoende ruimte en tijd voor
individuele aandacht van de gediplomeerde
zwemleraar.
Wat kost het?
De kosten zijn bewust erg laag gehouden. We
vragen voor een jaar lidmaatschap € 140,-. Dit
is nog geen € 4,- per keer. Ook kun je eerst een
proeﬂes nemen om te kijken of het bevalt.

Je kunt je te allen tijde aanmelden. Op beide
avonden is er nog plek!
Meld je aan bij Ineke van Beusekom via
trimzwemmen@trivia.nl. Telefoon 050-4031680.
Meer weten over Trimzwemmen?
Kijk op www.TriVia.nl
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Schilderen en sieraden maken
In september zijn alle vaste activiteiten
weer van start gegaan. Voor jong tot oud,
sportief of creatief, er is van alles te doen in
ons buurtcentrum. Eind september is ook de
schildercursus door Anneke van der Meer weer
begonnen met vijf cursisten. Dat betekent dat
er nog wel een plekje vrij is voor een creatieve
buurtgenoot!
Op 19 november geeft Maaike Blekman weer
een sieradenworkshop. In de workshop legt
Maaike verschillende technieken uit waarna
de deelnemers zelf aan de slag kunnen. De
workshop is geschikt voor elk niveau, beginner
of gevorderd, iedereen gaat aan het eind van
de avond met een fraai zelfgemaakt sieraad
naar huis.
Kijk achterin dit blad voor informatie of opgave.
Ook bij diverse andere activiteiten is meestal
wel plek. Denk dus niet: “ach, dat is vast vol”,
of “misschien is het een vast kluppie waar ik
toch niet tussen kom…”. Je kunt een keer gaan
kijken en luisteren bij de repetities van het koor
op dinsdagavond of een keer meedoen bij de
ladiesgym op woensdag- en vrijdagochtend en
donderdagavond. Kijk in het activiteitenoverzicht
voor alle activiteiten, misschien zit er ook iets
voor jou bij!
Ideeën?
Heb je een mening over ons activiteitenaanbod,
mis je iets of heb je een goed idee? Laat het

18

ons weten. Stuur een mailtje (zie website www.
hunzeborgh.nl) of bel een van de bestuursleden.
We horen graag wat de wijk vindt van ons
buurtcentrum. Zou je graag als vrijwilliger
willen meehelpen in de Hunzeborgh? Extra hulp
is altijd welkom! Wil je eerst eens horen welk
vrijwilligerswerk er te doen is, neem dan met een
van de onderstaande bestuursleden contact op.
E-mailadres
We hebben nog steeds een probleem met
ons oude e-mailadres. Op onze website staat
het e-mailadres vermeld wat de komende tijd
gebruikt kan worden.
Seizoen 2010-2011
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
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!
Maria Hintzbergen
Voorzitter buurtcentrum Hunzeborgh
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www.hunzeborgh.nl

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.

542 57 21 / 06 1634 2831

Titus Horneman

beheer

tel.

549 94 00 (Hunzeborgh)

Bezoek onze website: www.hunzeborgh.nl

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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WORKSHOP KERSTDECORATIE
Vrijdag 17 december in buurtcentrum Hunzeborgh
van 19.30 tot 22.00 uur
Een Kerstdecoratie maken van verschillende decoratieve materialen:
mos, groen, dennenappels, enz. onder leiding van Jeannet de Haas.
Opgave en info bij Ninke Fennema,
tel. 542 57 21 / 06 1634 2831 of
via onze website www.hunzeborgh.nl
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Kinderfeest in de wijk op 30 april
“Welkom op het feestje voor de Koningin!” Met
dit motto in gedachten is het Hunze Oranje
Comité alweer druk bezig om het Oranjefeest
voor kinderen in de wijken De Hunze en Van
Starkenborgh te organiseren. Voor het derde jaar
op rij komen de dames van het HOC weer bijeen
om het programma door te spreken, de attracties
vast te leggen en de vergunningen aan te vragen.
We maken er weer een spetterend feest van!
MAAR!
We hebben vers bloed nodig! Want vanaf
volgend jaar halveert het Hunze Oranje Comité.

Daarom zijn we nu al op zoek naar mensen die
dit jaar al met ons mee zouden willen draaien
om de kneepjes van het vak te leren. Heb jij
hart voor kinderen en vind je het belangrijk dat
er op 30 april in onze eigen wijken een feest
voor kinderen is, dan zijn wij op zoek naar jou!
We vergaderen één keer per maand en hebben
altijd veel plezier. Interesse? Meld je nu aan
op hunzeoranjecomite@hotmail.com. We hopen
van je te horen!
Het Hunze Oranje Comité
http://hunzeoranje.tk/
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Wilt u adverteren
in dit wijkblad? Dat kan!

RUIL:
Klussen voor
overwinteren in
Andalusië.
eren in Andalusië

GRATIS overwint

Hunze) zoekt
Wijkbewoner (De
deze winterervaren klussers die
ssen in ruil voor
periode willen klu
atie in ons riante
gratis accommod
Spanje.
zomerhuis in Zuidcasadelaluz.eu
Info: kijk op www.
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?

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
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.

KINDERDISCO
in de Hunzeborgh!

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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ACTIVITEITEN BUURTCENTRUM HUNZEBORGH
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KIJK OOK OP WWW.TAXISPAARKAART.NL

Looijenga

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

