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Van de redactie
Denk je pittige kopij te hebben: “straatverlichting
laat bewoners De Hunze weken in het donker
leven”, “bomenplantdag niet gehaald”, wordt
je links en rechts ingehaald. Plotseling was
de straatverlichting weer aan (kunnen ze dan
niet even van te voren aankondigen dat ze de
lampen weer aan doen?) en stonden er weer
bomen in de Rietveldlaan. Ach, het levert in elk
geval weer wijze lessen op over het aanpassen
van je teksten aan de actualiteit, ook als je geen
dagbladjournalist bent.
En wie weet, op het moment dat u dit leest
kunnen er weer allerlei kleine en grote
drama’s zijn die vragen om een stukje.
Gelukkig is er dan onze fantastische website:
www.dehunzevanstarkenborgh.nl
waarop actueel nieuws, prikbordjes, telefoonnummers en alles wat een website interactief
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maakt. Op het moment dat ik dit schrijf
(eind november) worden de winkels weer
bestormd in de hoop de laatste sneeuwlaarzen,
sneeuwscheppen, strooizout en winterbanden
te bemachtigen. Een soort collectieve gekte
heeft zich van ons meester gemaakt: men denkt
dat winterbanden moeten, ook als je maar
twee keer per week in die auto zit, met een
gewone schop kun je niet sneeuwscheppen en
regenlaarzen deugen niet. In de winter denk ik
dan aan het moment dat ik deze zomer amechtig
van de hitte in het kinderbadje hing, en vreesde
voor de nacht, waar ik geen koelte kon vinden.
Zo heb je in elk geval altijd wat te schrijven !

Els Bijlholt
redactie
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Van het B.H.S. bestuur
Voor u ligt alweer het laatste nummer van uw
wijkblad in 2010. De donkere dagen zijn weer
aangebroken en het is tijd voor reflectie over
wat 2010 ons heeft gebracht en wat 2011 ons
brengen zal.
2010
Begin 2010 stond in het teken van de
Brugwachter. Het plan voor de flat is op grond
van goede argumenten vanuit wijkbewoners
uiteindelijk niet doorgegaan. Omdat er veel
onbegrip was over het voornemen om een
dusdanig hoog gebouw op zo’n klein kavel te
plaatsen mogen we dit als een overwinning
noteren. De gemeente heeft het plan echter in
de ijskast staan, waar het natuurlijk ook weer
uitgehaald kan worden. Mocht dat het geval zijn,
dan hebben we echter de toezegging om over
de invulling vanaf het begin mee te denken.
Ook de UMTS mast hebben we tot op heden niet
in of naast de wijk gekregen. Geruchten over
een opnieuw op handen zijnde aanvraag tot
plaatsing zijn nog niet effectief geworden.
2011
Andere projecten lopen nog wel:
● De locatie Tuinland zal worden ingevuld
volgens de plannen, maar veel verder dan enkele
reclameborden en een mooie folder is het nog
niet gekomen. De projectontwikkelaar wil eerst
wel wat verkopen voordat de eerste paal wordt
geslagen.
● Het aanpakken van ‘ons’ deel van de Ringweg
zit thans in de beslissende fase. Het ontwerp van
de kruising ter hoogte van Beyum-Zuid en De
Hunze wordt binnenkort vastgelegd en gaat dan
de officiële inspraak in.

● Het door het Waterschap en Provincie
uitvoeren van wijzigingen in de doorloop
van het oppervlaktewater voor de gebieden
in Noorddijk tussen het Boterdiep en het
Damsterdiep. Hiertoe worden enkele sloten
aan de noordzijde van De Hunze verbreed en
verdiept. Hierin zijn dus in 2011 ontwikkelingen
te verwachten, die de aandacht van de BHS
zullen vragen.
● Dit net als wijkaangrenzende activiteiten zoals
het aanpakken van de Noordelijke Ringweg en
daarbij het verhogen van de Noordzeebrug. Ook
de weg naar Winsum door de Koningslaagte zal
in 2011 zeker nog stof tot discussie opleveren.
Bestuurswisseling
Het is zaak om aan de bal te blijven en de goede
contacten met de gemeente aan te houden.
Zoals u zich wellicht zult herinneren, zouden
zowel de voorzitter als de secretaris graag
voor de Algemene Bewoners Vergadering ABV
eind maart 2011 het stokje willen overdragen.
We hebben zoals het nu lijkt al één nieuw
bestuurslid kunnen werven, zodat er nog ruimte
is voor twee mensen om het bestuur op sterkte
te houden voor de komende jaren.
Aarzel dus niet om contact te zoeken en om eens
geheel vrijblijvend een vergadering bij te wonen
of informatie te vragen.
Ter afsluiting zou ik u, mede namens de andere
bestuursleden van de BHS, graag prettige
kerstdagen willen wensen en een goed en
gezond 2011!

Toon Garritsen
Voorzitter BHS
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Vacature bestuursleden: Bemoeials gezocht
‘Het bestuur’. Misschien klinkt je dat wel grijs
en duf in de oren. Het bestuur: grijze kapsels,
muffe achterkamertjes, stapels dossiers voor
de neus, eindeloos doorvergaderen en voor
buitenstaanders ondoorgrondelijke besluiten.
Zo’n bestuur heeft de Bewonersorganisatie De
Hunze/Van Starkenborgh (BHS) natuurlijk ook.
Of toch niet?

Toegegeven, helemaal vrij van grijze haren
zijn we niet, maar we zien onszelf zeker niet
als ingedutte en vastgeroeste stereotypen. De
BHS-vergaderingen zijn geen doel op zich, maar
een middel om slagvaardig de belangen van de
bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh te
behartigen en de leefbaarheid van onze wijken te
bewaken. Met korte lijnen en heldere afspraken.
Deelname aan het bestuur is vooral leuk. Als je
waarde hecht aan de leefbaarheid van de wijk
kun je direct werk maken van zaken die aandacht
behoeven. Je bent altijd goed geïnformeerd
door directe contacten met gemeente, provincie,
waterschap, OV-bureau en vele andere instanties.
En als je vindt dat er informatie ontbreekt, trek je
bij die instanties aan de bel. Een gezonde portie
bemoeizucht is nooit weg.
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden,
voor ons gevoel een minimum aantal om de
onderwerpen die de wijk aangaan op te pakken
en ook binnen het bestuur tot overwogen
4

stellingnamen te komen. Enkele van de huidige
bestuursleden hebben er al weer wat jaartjes
opzitten en willen het stokje overdragen aan een
ander. Zo ontstaan op korte termijn (eind 2010)
drie vacatures.
Wie zoeken wij,
wat kost het en wat levert het op?
We willen graag de tijd kunnen nemen om een
zorgvuldige overdracht te doen. Daarom vragen
we mensen die begaan zijn met het wel en wee
van onze wijk en die een bestuursfunctie wel zien
zitten snel te reageren. Vrijblijvend, stel gerust je
vragen voordat je besluit je kandidaat te stellen.
Op de website vindt u onder ‘vacature’ ook de
profielschets.
Uiteraard kost het wat van je eigen tijd: reken
op minimaal veertien dagdelen per jaar voor
bestuursvergaderingen, overleg met bewoners
en gemeente, etc. Om een indruk te krijgen,
zie het activiteitenplan in nummer 5/2010 van
het Wijkblad of op de website. Daarnaast is
er minimaal één keer per jaar een Algemene
Bewoners Vergadering waarin het bestuur zich
tegenover de wijkbewoners verantwoordt voor
het gevoerde beleid.
Tegenover die tijdsinvestering staat ook het
één en ander: het bestuurslidmaatschap
geeft 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.
Interesse? Neem contact met ons op en kijk
of deze uitdaging je aanspreekt. Dit kan via
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl of per
telefoon bij elk van de bestuursleden, zie de
telefoonnummers voor in dit blad.
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Een mooi heel 2011
De jaarwisseling staat weer voor de deur. Tijd om terug te kijken
of vooruit te blikken. En om er samen een mooi feestje omheen te
bouwen. Helaas pakt Oud & Nieuw voor sommigen wat minder feestelijk uit,
met schade, verwondingen of erger. Vaak per ongeluk, soms moedwillig. Er is de
gemeente veel aan gelegen de jaarwisseling voor alle Groningers vooral een feest
te laten zijn. Lees onderstaande mededeling van de gemeente en werk mee aan een heel
mooi maar ook een mooi heel 2011.
1 Vreugdevuren met Oud en Nieuw
Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Het
is belangrijk dat alle inwoners van Groningen
kunnen genieten van de jaarwisseling en de
diverse festiviteiten. Gezelligheid en respect
staan hierbij voorop. Het is belangrijk dat we
rekening houden met elkaar, en gevaarlijke
situaties en onnodige schade zo veel mogelijk
voorkomen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de vreugdevuren.
Deze zijn in principe niet toegestaan. Hou er

rekening mee dat de politie onherroepelijk
ingrijpt als dergelijke vuren gevaar opleveren
voor huizen, gebouwen, mensen en dieren,
het verkeer belemmeren of de openbare orde
verstoren. Ook worden de kosten van de geleden
schade verhaald op de veroorzaker.
2 Vuurwerk afsteken
Gelukkig zijn er elk jaar minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling. Die trend
willen we natuurlijk graag doorzetten. Op
internet vind je genoeg tips die je helpen om op
een veilige manier vuurwerk af te steken.
Daarnaast zijn er een aantal vuurwerkregels
waar je je aan moet houden:
● Vuurwerk afsteken mag tussen 10.00 uur ’s
ochtends op 31 december en 02.00 uur ’s nachts
op 1 januari.
● Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.
3 Vuurwerkafval laten liggen is gevaarlijk
Na de jaarwisseling blijft er veel vuurwerkafval
op straat liggen. Kinderen hebben de gewoonte
om tijdens nieuwjaarsdag op zoek te gaan naar
niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval
is echter gevaarlijk. Help mee ongelukken te
voorkomen en ruim samen met uw buren het
vuurwerkafval op. Veeg op 1 januari a.s. even uw
stoep schoon en doe de rommel bij het huisvuil.
Dat voorkomt ongelukken en zorgt dat uw straat
weer schoon en veilig is.
5
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Bijer dan bij blijven
In dit Wijkblad kunnen we alles in en om de
wijk wat ons (en hopelijk ook U) bezighoudt
kwijt. Maar met een verschijningsfrequentie
van zes keer per jaar kunnen we niet altijd
even actueel zijn. Zo was er onlangs een
bijzonder kunstproject in de Koningslaagte:
de Lichttunnel. Graag hadden we u over dit
project geïnformeerd maar de data vielen wat
ongelukkig tussen het vorige en het huidige
nummer van het Wijkblad. Misschien had u het
willen meemaken. Een gemiste kans, jammer,
pech gehad, niets aan te doen. Hoewel…

Oude nummers van dit Wijkblad zijn daar
online te raadplegen. Dat terzijde, we hadden
het over actueel. ‘Ja, maar dan moet ik telkens
de website bekijken of er nieuws is!’ werpt u
misschien tegen. Nee hoor. U kunt heel simpel
op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes.
Op twee manieren: met een abonnement op de
Nieuwsbrief en via de RSS-feed.
Nieuwsbrief
Op de startpagina van de website vindt u in de
rechterkolom een knop voor de Nieuwsbrief.
Aanklikken, gewenste nieuwsbrief kiezen (nu
alleen nog voor de Wijksite, binnenkort ook
voor Buurtcentrum Hunzeborgh), naam en
e-mailadres invullen en klaar. Nieuwe abonnees
ontvangen een e-mail met een link om het
abonnement te bevestigen. De Nieuwsbrief
verschijnt ongeveer 12 keer per jaar, met een
selectie uit de laatste berichten. Of incidenteel
met een spoedeisende oproep. In elke
Nieuwsbrief staat een link om het abonnement
weer te beëindigen.
RSS-feed
Nog sneller is de RSS-feed. Op
de startpagina, eveneens in
de rechterkolom, ziet u een
knop ‘RSS-feed’ staan naast
een oranje blokje met een stip en twee boogjes.
Klik er op en volg de aanwijzingen. De meeste
abonnees zullen kiezen voor ontvangen via
Outlook. Elke keer als er een nieuwsitem aan
de startpagina wordt toegevoegd ontvangt u
daarvan direct via Outlook bericht. De service
stoppen? In Outlook is dat heel eenvoudig.
Klik met rechts op het RSS-kanaal en kies
‘verwijderen’.

Het nieuws
automatisch op de digitale deurmat
De wijkwebsite www.dehunzevanstarkenborgh.nl
biedt de plossing! Is actueel. En tegelijk archief.
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En wat dat kunstproject betreft, zie elders in dit
nummer. En gelukkig hebben we de foto’s én het
filmpje nog op de website.
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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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Rietveldlaan revisited….
Komt het nog weer goed?
Op het moment dat u, de lezer van dit blad,
dit artikel onder ogen krijgt, is dit nieuws al
weer achterhaald. Dan zal namelijk duidelijk
zijn of de gehele Rietveldlaan nog voor het
invallen van de winter weer aangekleed is. In
de week dat ik dit stuk schrijf, sprak ik de heer
Schokker, verantwoordelijk voor het werk aan
de verharding (de bestrating en het asfalt) in
de straat. Blijkbaar vormen de bewoners van
de Rietveldlaan een niet bijzonder opvallende
groep: “Er zijn er die ’s ochtends blijkbaar wat
meer moeite hebben uit hun bed te komen dan
anderen”, aldus de heer Schokker, maar dat zie je
overal in woonwijken. “Niet iedereen kan in de
vroege ochtenduren evenveel begrip opbrengen
voor de stratenmakers en wegenbouwers.” Ze
beginnen dan ook wel erg vroeg: om 7.15 uur
hoor je de eerste dragline al door de straat rijden.
Daarna volgt het langzamerhand vertrouwd
wordende gerammel van stenen, het geluid
van de gravers en – in de eerste fase – het
8

niets ontziende geluid van de zaag. Wat zal
het stil zijn als die hele club weg is, inclusief het
bijbehorende straatmeubilair: de dragline, de
stapels klinkers, de trottoirbanden, het mobiele
toilet.
Inmiddels vallen we niet meer in de gigantische
kraters die de wortels achtergelaten hebben. Toch
had het een aantal keren maar weinig gescheeld
of ik was met auto en al in zo’n bomkrater
gedoken. Nu ben ik extreem nachtblind (welke
gek gaat dan ’s nachts rijden?), een goed
voorbeeld ben ik dus niet. Maar we hebben toch
maar even gevraagd om een paar schildjes en
lintjes om de aldus ontstane zwembaden niet tot
autokerkhof te bombarderen.
Nu, bijna eind november loopt alles nog op
schema: geen rare verassingen, geen olieboringen, gasbellen, verkeerd liggende kabels.
Wel alvast extra mankracht. Want er is maar één
ding waardoor het planten van de nieuwe bomen
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gestopt kan worden: de vorst, aldus de firma
Schonewille. Als de vorst vroeg inzet, dan komt
het planten, maar vooral het straten in gevaar.
De grond wordt dan zo knetterhard, dat het
werk gestopt moet worden. De sneeuw, die nu
(26 november) is gevallen weerhoudt het proces
niet, maar de straat krijgt zo wel een bijzondere
uitstraling. De ene helft van de Rietveldlaan is

inmiddels gereed (inclusief bomen!) .
Nu wordt het sneeuwruimen een nog grotere
uitdaging dan vorig jaar: kunnen we de dragline
mooi inzetten als megasneeuwschuiver en het
mobiele toilet als supersneeuwman !
Els Bijlholt
redactie
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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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Knippen € 13,50
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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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Het Hunze Oranje Comité
Nog geen goede voornemens? Het Hunze Oranje Comité helpt u graag een handje. Volg het
schema en u ontdekt vanzelf uw goede voornemen voor 2011!

Start
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Koninginnedag 2011
Het Hunze Oranje Comité krijgt alweer veel vragen over Koninginnedag 2011. Omdat we niet op alle
vragen persoonlijk kunnen reageren, beantwoorden we hier wat mailtjes die we gekregen hebben.
Ook een vraag? Mail ‘m naar hunzeoranjecomite@hotmail.com!
Hoi Hokkers,
Mijn moeder zegt dat Koninginnedag misschien
niet doorgaat in de wijk. Is dat zo? Dat zou ik heel
jammer vinden, want dit jaar mag ik voor het eerst
zelf spullen verkopen op de vrijmarkt.
Groetjes Bas
Hee Bas,
Zeg maar tegen je moeder dat ze zich snel
moet aanmelden om bijvoorbeeld een uurtje
broodjes knakworst te verkopen. En vraag papa
maar of hij wil helpen bij het opbouwen van
de kraampjes. Als van alle kinderen die graag
Koninginnedag vieren de papa’s en mama’s even
komen helpen, dan gaat het feest gewoon door
hoor! Zit ze maar flink achter de broek.
Succes! Het HOC
Lief Hokkie,
Ik heb een vraag. Ik vind Koninginnedag altijd heel
leuk. Mijn fiets is altijd heel mooi. Dat doe ik samen
met papa. We hadden er wel drie vlaggen op. Mijn
vraag is: gaan we dit jaar weer in een optocht
fietsen? Hoe fietsen we dan?
Daag Simone
Lieve Simone,
Fijn te horen dat je de vrolijke fietstocht door de
wijk zo leuk vindt. Natuurlijk komt er weer een
optocht. De route wordt anders dan vorig jaar,
dus houdt de wijkkrant of onze website goed
in de gaten. Maar je hoeft niet bang te zijn dat
je gaat verdwalen, fiets maar gewoon achter de
muziek aan!
Groetjes het HOC

Ha HOC!
Die superklauterbaan was gaaf vorig jaar! Komt
die weer? En wat komt er nog meer?
Doeg Daan
Dag Daan,
Ja, die klauterbaan was mooi hè? We hebben hem
meteen weer voor 30 april 2011 gereserveerd.
Maar we hebben nòg iets gaafs: een Levend
Tafelvoetbalspel! We organiseren zelfs een
toernooi. Regel dus maar vast wat vriendjes om
te oefenen!
Groetjeshet HOC
Hee Hoc,
Vorig jaar heb ik meegedaan met Hunze’s got
talent. Ik heb toen net niet gewonnen, maar de
jury vond mij wel goed. Daarom wil ik dit jaar weer
meedoen. Kan ik mij al inschrijven?
GroetjesEva
Hee Eva,
Inschrijven kan nog niet, maar je kunt al wel vast
gaan nadenken over je act, want in Hunze’s Got
Talent gaan we op zoek naar talent in de wijk.
We willen ook weer een mooie prijs beschikbaar
stellen, dus hopelijk is er nog iemand in de wijk
die ons een leuk aanbod doet. Maar daar hoef jij
je niet druk om te maken, de talentenjacht op 30
april staat zeker weer op het programma!
Groetjes,het HOC
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In deze rubriek interviewen we bijzondere ondernemers in de wijk die ondanks financiële onzekerheden toch voor een
eigen bedrijf kiezen. In dit nummer gaat redactielid Lidy Bosker op bezoek bij Pape Seck in de wijk Van Starkenborgh.

Pape Seck,
een Afrikaanse
troubadour in
Groningen
Zelfs in mijn vroegste herinneringen komen
trommels voor: sabars, bougarabous, djembé’s,
doundouns. Ik ben geboren tussen deze
traditionele Afrikaanse drums. Iedereen in mijn
directe omgeving heeft iets met muziek. Ooms,
tantes, mijn vader, mijn moeder, allemaal deden
ze iets met muziek.
In zijn ruime werkkamer aan de rand van
Groningen, schenkt Pape Seck (Senegal 1964)
Marokkaanse muntthee. De hele kamer ademt
Afrika, van de veelkleurige kleden tot aan de uit
hout gesneden lepelstoelen.

Op jouw website staat dat je uit een familie van
Griots komt. Wat zijn Griots ?
Een Griot is een soort troubadour die via de
muziek verhalen en nieuws vertelt. Trommels en
andere percussie-instrumenten spelen daarbij
een belangrijke rol. Ieder dorp heeft zijn eigen
Griots. Ze worden beschouwd als de bewaarders
en vertellers van mondeling overgebrachte
tradities en geschiedenis. Vroeger waren de
Griots de enige en belangrijkste brengers van
het nieuws. Tegenwoordig is deze rol voor een
groot deel overgenomen door de (mobiele)
telefoon.
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Waar liggen jouw muzikale roots?
De muzikale wortels in onze familie liggen
voornamelijk bij mijn moeder en haar familie.
Zij heeft mij al vroeg geleerd dat je muziek
moet voelen. Eerst begint je hart te zingen en
dan komt het verhaal vanzelf als een lied naar
buiten. Mijn moeder en tantes kennen ook een
eigen Tazu, een soort rap dat vrijwel uitsluitend
door vrouwen wordt gezongen. Omdat het
lichamelijk erg veel kracht kost, zijn het vaak de
mannen die bij de Tazu trommelen.
Wanneer ben je begonnen
met het bespelen van drums?
Mijn eerste lessen kreeg ik van de broer van
mijn moeder toen ik 6 jaar was. Gedurende acht
jaren heeft hij me de traditionele ritmes geleerd
en daarbij ook de ritmes van omringende
Afrikaanse landen als Guinee, Mali en Burkina
Faso. In die periode hebben we vrijwel nooit
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aantekeningen gemaakt. Leren door luisteren en
de klanken te voelen vond hij veel belangrijker
dan ze op papier vast te leggen. Deze lessen
hebben de basis gelegd voor mijn loopbaan als
muzikant. Op mijn 14e ben ik samen met een
groep jongens in een percussiegroep, Deggo
gaan spelen. Met deze groep heb ik door heel
Senegal en de omringende landen opgetreden.
Voor mij was het een ideale uitlaatklep. Ik zat
volop in de puberteit en kon al mijn energie kwijt
in de muziek. De stap naar een professionele
band was klein toen ik me midden jaren tachtig
aansloot bij Raam Daan. Met deze band ben ik
ook buiten Afrika gaan toeren. Naast Youssou
N’Dour waren we een van de meest succesvolle
Mbalax bands uit Senegal.
Hoe ben je in Groningen terechtgekomen?
Tijdens een van onze optredens in Amsterdam in
1989 heb ik mijn vrouw Irma ontmoet. Twee jaar
heeft het geduurd voordat ik de stap heb gezet
om naar Nederland te verhuizen. Februari 1991
ben ik definitief naar Groningen vertrokken. Lang
stilgezeten heb ik niet want na 4 dagen werd ik
gebeld of ik de muziek wilde verzorgen bij een
Senegalese film. Ook ben ik met eigen lessen
begonnen en werd ik gevraagd te doceren op
de muziekschool en het conservatorium. Toch
was het wel wennen om van grote zalen met
veel publiek naar kleine workshops of klasjes
te gaan. In Senegal was ik beroemd, kwam ik
op de TV. Hier ben ik in een veel kleinere kring
bekend en zeker niet beroemd. Gelukkig heeft
Irma me gestimuleerd om mijn eigen muzikale
pad te vervolgen. Voor haar is het belangrijk
geweest dat ik mijn plezier in de muziek behield
en niet alleen voor het geld klussen aanpakte.
Door die ruimte ben ik nu waar ik wil zijn. Ik
geef workshops door heel Nederland, start
ieder seizoen met percussielessen en organiseer
culturele muziekreizen naar Senegal, in ons huis
in Somone.

Wat hebben Groningers met jouw muziek?
Groningers zijn prachtige mensen die open en
eerlijk naar mijn lessen komen. Ze nemen de
tijd om de muziek te voelen en te leren. Veel van
mijn leerlingen willen graag het echte gevoel
van de Griot ontdekken en de oorsprong van
de muziek begrijpen. Daarom verzorg ik ook de
reizen naar Senegal.
Zet de familietraditie van de Griot zich voort?
Ik probeer mijn familietradities door te geven aan
mijn twee dochters. Beide zingen, spelen gitaar,
piano en percussie. Ik hoop dat ze verder zullen
gaan in de muziek en naar het conservatorium
willen. Maar uiteindelijk is de keuze aan henzelf,
ik kan die beslissing niet voor ze nemen. Ook al
zou ik dat stiekem wel willen.
Als ik Pape Seck vraag of hij zich Senegalees
of Nederlander voelt, is het even stil. Na lang
twijfelen zegt hij “ik voel me Pape Seck in
Nederland”.
Meer weten over de workshops van Pape Seck?
www.papeseck.nl
Lidy Bosker

17

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

(Niet meer) in de buurt: Lichttunnel
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.

Deze aflevering wijkt wat af ten opzichte van
de voorgaande. Want het onderwerp bestaat
inmiddels niet meer. Geheel volgens plan
overigens. ‘Tijdelijk’, daar draaide het allemaal
om. De uit België afkomstige kunstenaar Pieter
van den Bosch bouwde een lichtinstallatie over
het Koningslaagtepad, vanaf de Wolddijk tot
aan de molen ‘De Koningslaagte’. Het traject van
portalen met tl-verlichting was 900 meter lang
en werd van zonsondergang tot middernacht
aangestuurd door sensoren, zodat de verlichting
kortstondig aanging zodra er een wandelaar of
fietser passeerde. Zo liet een wandelaar een kort
lichtspoor achter, een fietser een wat langer
spoor. Hiermee benadrukte de Lichttunnel dat
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de passage van wandelaars en fietsers slechts
een tijdelijk en vluchtig effect heeft op de rust
die er in de omgeving heerst. De rust waarmee
het voorgoed gedaan zal zijn als de plannen
doorgaan om de N361 door te trekken door
deze eeuwenoude ecologische structuur.
Los van de achterliggende gedachte: de
lichttunnel laat als belevenis langduriger een
indruk achter. In de schemerperiode, als de
sensoren nog twijfelden over wat donker, licht
en beweging was en op de meest onverwachte
momenten het licht inschakelden. En in de
volstrekte duisternis, waar passanten inderdaad
een kort of lang flitsend lichtspoor trokken.
Ik vond het in ieder geval vermakelijk en had
er een bijna kinderlijk plezier in het licht te
activeren. Of juist te blijven staan in de totale
donkerte, wachtend op de volgende passant.
Hij of zij al van verre zichtbaar en nog ongewis
van mijn stille aanwezigheid. Niet iedereen was
even enthousiast. Eén van de commentaren
op het internetfilmpje rept over ‘walgelijk’ en
‘verstoringdriften van een maniak’. Ik ben een
paar keer teruggeweest, mede om wat foto’s
en dat filmpje te maken. Toevallig trof ik de
derde keer schepper Pieter van den Bosch, die
eveneens bezig was om één en ander digitaal
vast te leggen. Hij was aangenaam verrast dat
de tunnel zoveel mensen trok. En vertelde dat
hij door de buitenwacht met zijn project al snel
onder de tegenstanders van ‘de N361 door de
Koningslaagte’ werd geschaard. ‘Maar ik heb nog
geen standpunt, want ik ken nog niet alle feiten.’
De lichttunnel werd geopend op 25 september
en bleef staan tot 25 oktober. Voor wie het
gemist heeft of nog eens terug wil kijken; op de
wijkwebsite staan meer foto’s èn een filmpje. Ga
naar www.dehunzevanstarkenborgh.nl en tik
linksboven bij search… in: ‘lichttunnel’.
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Het kerststukje
Voor het eten besloot ik tot een ommetje om de
drukke dag en de overvolle planning van wat
moest komen te overdenken. Het was het begin
van de kerstvakantie. Voor het eerst sinds jaren
druilde het niet, maar lag er wat sneeuw en was
het Oud-Hollands vriesweer. Ik passeerde het
speelkasteel op het middenterrein en werd daar
verdachte beweging gewaar. Een groepje jeugd
was onmiskenbaar bezig met vuurtje stoken. Ze
hadden wat niet bezorgde folders meegenomen,
een aansteker en kondigden hun ondeugd aan
met gejoel. Het leek mij niet de bedoeling en ik
stapte er op af.
‘Zo jongelieden. Dat lijkt me niet zo handig’, zei ik
en wees op de stapel papier en de aansteker.
‘Maar we hebben het koud’, brachten de
jongelingen in.
‘Misschien kunnen jullie beter in huis bij de
verwarming gaan zitten?’
Met zachte overtuiging verlieten ze het bouwwerk
en namen zelfs wat van de folders mee en de
aansteker. Een plastic tasje bleef echter op de
provisorische brandstapel liggen.
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‘Hee, jullie vergeten wat.’
‘Dat is niet van ons.’
Ik nam het tasje op met de bedoeling het in het
vuilnisbakje te gooien, maar keek eerst wat er
in zat. Het was een kerststukje. Een eenvoudig
boterkuipje met wat oase, een pierig takje den
en een kaars, gemaakt door de onvaardige
hand van een kind. Voor even was ik terug op
de lagere school waar in de laatste week voor de
kerstvakantie de hele klas zo’n bakje knutselde, dan
trots mee naar huis nam om aan oma of moeder te
geven. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dit
weg te gooien. Hoe zou het hier terechtgekomen
zijn? Had een kind het vergeten toen hij terug van
school nog even ging spelen? Hoeveel klein leed
zou er niet zijn in één van de huizen hier om dit
verloren kerststukje? Ik besloot mij over het bakje
te ontfermen.
‘Kijk eens wat ik gevonden heb’, toonde ik
enthousiast in de keuken en haalde het plastic
omhulsel van het kerststukje af.
‘Mmmh’, zei mijn vrouw en snoof.
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‘Lelijk!’, riep zoonlief, ‘wat een vies ding. Gooi weg!’
‘Nou, nou’, verdedigde ik, ‘iemand heeft heel hard
zijn best op dit stukje gedaan en het per ongeluk
verloren. Jij zou het toch ook niet leuk hebben
gevonden als we jouw kerststukjes van school
meteen ter kliko hadden verwezen.’
‘Ik gooide ze altijd zelf weg’, hoonde de puber.
Inderdaad herinnerde ik me van de laatste jaren
basisschool geen kerstknutselwerk. Mijn vrouw
keek alsof ze een vervelende beslissing wilde
nemen.
‘Ach we kunnen hem wel een avondje op tafel
hebben. Ik vind hem leuk!’, was ik haar net voor.
Die avond prijkte het stukje op de dis. Ik had
eenvoudig gekookt, want de volgende dag zou
immers het kerstgebeuren in alle volte toeslaan.
‘Zal ik het stukje aansteken’, stelde ik voor. Mijn
disgenoten reageerden lauw. Mijn vrouw kuchte
verkouden en zoon moest zijn iPod nog uitzetten.
‘Hij stinkt’, zei hij.
‘Onzin’, vond ik en nam de lucifers. Een klein
twinkellichtje steeg op van het kaarsje.
‘He, gezellig!’, trachtte ik het gezelschap te
stimuleren. Het laatste woord was nog niet gezegd

of een enorme steekvlam ontketende zich uit het
plastic bakje tot aan het plafond. Een ogenblik was
het stil van stomme verwondering.
Zoon onderbrak die als eerste. ‘Wauw!’, riep hij
met grote ogen. Mijn vrouw snelde naar de
kraan om met een natte lap het vuur te doven.
Het geblakerde groen en half gesmolten bakje
verdween snel daarna in de afvalbak.
…Maar iets aan tafel was veranderd. Opeens
was de sfeer veel losser. Het was in dat korte
dramatische moment heel helder geworden wat
echt belangrijk is. De vakantie was in één klap
begonnen. Er werd gesproken en gelachen. Zelfs
zoon bleef nog na het toetje even zitten en dat was
lang geleden.
Twee dagen later ruimde ik de resten van het
kerstdiner weg en trof daar onder het lid van de
grijze bak het kerststukje. Meewarig staarde ik er
even naar en bedacht hoe het onooglijke ding
toch op zijn eigen manier een beetje licht had
gebracht voordat ik hem bedolf onder dingen die
zwaarder wogen.
Paul M. Borggreve
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Oostelijke Ringweg
Dit najaar starten de werkzaamheden aan
de Oostelijke Ringweg die ruim vier jaar in
beslag gaan nemen. Om bij de grootschalige
reconstructie van deze Ringweg stil te staan,
hebben gedeputeerde Marc Jager en wethouder
Karin Dekker op woensdag 8 december een
officiële starthandeling uitgevoerd. Er gaat
nu echt begonnen worden bij de afslag
Lewenborg. Onze wijk zal daar ook hinder van
ondervinden omdat er vertragingen (vooral in
de files) merkbaar zijn. In de komende 4 jaren
zullen de werkzaamheden langzaam naar het
noorden verplaatst worden, omdat vervolgens
ook de afslagen Hunze/Beijum-Zuid en Hunze/
Beijum-Noord ingericht zullen worden. Meer
informatie op de website www.ringroningen.nl
Ook is er een informatiecentrum Ring Oost aan
de Grondzeil 23 (industrieterrein UlgersmaborgNoord tegenover Kardinge), waar plattegronden
en tekeningen ingezien kunnen worden.
Provinciale weg: Provincie Groningen akkoord;
Gemeente Groningen niet akkoord.
Er is een definitief plan gemaakt voor een nieuwe
provinciale weg van Mensingeweer via Winsum
naar Groningen, die door het natuurgebied ten
noorden van Noorderhoogebrug loopt.
Deze weg wordt in het Noordoosten aangesloten
op de Oostelijke Ringweg. Deze nieuwe weg
moet een aantal dorpen ontlasten van het
verkeer en wordt aangesloten op de Ringweg.
De oorspronkelijke route werd in 2009 al
vastgesteld, maar na inspraak van omwonenden
en milieuorganisaties zijn er een aantal zaken
gewijzigd. De meest opvallende wijzigingen
zijn het vervallen van de boog om Winsum en
het verplaatsen van de aansluiting van Adorp
en Sauwerd op de nieuwe weg. Ook verviel in
totaal zo’n vier kilometer parallelweg. Bewoners
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en belanghebbenden hebben afgelopen zomer
gereageerd op deze nieuwe wijzigingen. Door
die reacties komt er nu een bushalte aan de
nieuwe weg bij Adorp, een tweede rotonde aan
de zuidkant van Winsum en een rechtstreekse
verbinding tussen de Onderdendamsterweg
en Ranum. Alle leden van de stuurgroep N361,
met uitzondering van de Gemeente Groningen,
hebben ingestemd met het aangepaste plan. De
start is in 2012.
De Gemeente Groningen is niet akkoord gegaan
omdat er een te grote aantasting van het
natuurgebied (Koningslaagte) gaat plaatsvinden.
De Noordzeebrug
Het is een hele tijd stil geweest. Het overleg
is blijkbaar nu weer opgepakt. Voor de lezer
die het nog niet weet het volgende. De eerste
berichten verschenen al in 2006: “De nieuwe
Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal
krijgt een overspanning van 54 meter. Dat is
24 meter meer dan de huidige brug. Tegelijk
gaat de brug nog drie meter omhoog en komt
daarmee op een doorvaarhoogte van tien meter.
De vervanging van de brug gaat inclusief de
reconstructie van het kruispunt Bedumerweg/
Noordelijke Ringweg 30 miljoen euro kosten en
vergt een bouwtijd van zeker drie jaar.”
We komen hierop ongetwijfeld terug in een
volgend nummer van het wijkblad.

Inloopmiddag aanpak Ring Oost

Maandag 10 januari 2011 vindt er in het
informatiecentrum van Ring Oost, Grondzijl 23
(bedrijventerrein Ulgersmaborg) van 16.30 tot
20.00 uur een inloopmiddag plaats over de
voortgang van de plannen rondom Beijum-Zuid
en De Hunze in het kader van de aanpak Ring
Oost. Met name de uitgewerkte plannen, inclusief
het groenplan, zullen dan worden gepresenteerd.
Inwoners van Beijum-Zuid en De Hunze zijn hier
van harte voor uitgenodigd.
Provincie Groningen
Afdeling Communicatie Oostelijke Ringweg

Wijk beter bereikbaar met de bus
Per 2 januari 2011 gaat de nieuwe dienstregeling
van Qbuzz in. En daarmee wordt de bereikbaarheid
van onze wijken op zondag verbeterd, zodat de
stadstaxi overbodig wordt.
In Wijkblad nummer 4 van dit jaar stond een kort
stukje over de stadstaxi. De tekst kwam van de site
van het OV-bureau voor Groningen en Drenthe.
Eigenlijk riep die tekst meer vragen op dan er
werden beantwoord. Wat is ‘bedieningsperiode’

en wanneer spreken we van ‘beperkt vervoer’?
We hebben contact opgenomen met Qbuzz voor
opheldering. En hoorden het goede nieuws dat
volgend jaar de bussen ook op zondag weer om
het uur rijden.
Op www.dehunzevanstarkenborgh.nl vindt u
onder ‘gids’ > ‘openbaar vervoer’ meer informatie
over Qbuzz en de links naar o.a. de haltetijden.

Kijk ook op www.taxispaarkaart.nl
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Op de mat, de problematische
bezorging van de Gezinsbode
Sinds augustus 2010 ontving ik de Gezinsbode
niet meer. Niet op dinsdag en niet op donderdag.
Gelukkig liggen er ook wat bij de Primera in
Beijum. Bij de wekelijkse boodschappen nam ik
hem mee en belde het bezorgklachtennummer
van NDC Media Groep. Een correcte telefoniste
nam mijn klacht aan en de bezorger zou worden
‘aangesproken’. Dit ritueel herhaalde zich enige
weken achter elkaar. Soms sloeg ik een week
over, soms veranderde het verhaal van de
telefoniste een beetje, maar tot bezorging van
de Gezinsbode leidde dit alles niet. Eind oktober
belde ik weer eens op. Nu was er echter geen
telefoniste maar een wachtboodschap. Na vijf
minuten appelig naar een bandje te hebben
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geluisterd legde ik op en toen bedacht ik eens
een onderzoekje te starten naar de bezorging
van de Gezinsbode.
Eerst ging ik de buurt af om na te gaan waar de
Gezinsbode niet meer bezorgd werd. Dat bleek
te gaan om de Rietveldlaan, Crouwelstraat,
Wijdeveldstraat, Heerdenpad, Stamstraat en
gedeeltelijk Van Loghemstraat. Ik trof daarbij
buurtgenoten die ook langer bezig waren om
de bezorging van de Gezinsbode weer op peil te
krijgen, zonder resultaat. Vervolgens stuurde ik
een berichtje met wat vragen over hoe het niet
ontvangen van de Gezinsbode wordt beleefd
door NDC, de uitgever van de Gezinsbode,
door Santibri, de bezorger van de Gezinsbode,
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door de redactie van de Gezinsbode, door de
raadsfracties, door de Gemeente Groningen
en door twee grotere adverteerders van de
Gezinsbode.
Het resultaat was verbazend. De volgende
werkdag belde René Nijenbrinks, de directeur
van Santibri mij op. Hij vertelde dat hij de zaak van
niet bezorgen heel vervelend vond en erg hoog
opnam. In De Hunze was erg veel misgegaan.
Sinds augustus waren er maar liefst zes
bezorgers actief geweest, die geen van allen de
bezorging hadden kunnen verbeteren: er waren
rotte appels en anderen hielden er weer erg
snel mee op. Op dit moment (medio november)
is er nog geen nieuwe betrouwbare bezorger
gevonden. Naar aanleiding van mijn bericht
had Santibri besloten de bezorging voorlopig
door beroepskrachten te laten doen. Sinds dat
telefoongesprek is de bezorging ook weer op
orde. Alleen in gedeeltes van de Rietveldlaan
blijkt bezorgen helaas onmogelijk door de zich
voortslepende wegwerkzaamheden waardoor
bezorgers door stratenmakers de tocht naar de
brievenbus wordt ontzegd.
Ik vroeg de heer Nijenbrinks naar de oorzaak
van maar liefst zes falende bezorgers op rij. Hij
gaf aan dat goede bezorging een probleem is
dat de Stad eigen is. Op het platteland is het
eenvoudiger trouwe bezorgers te vinden. Voor
jeugd in de stad, want dat is de doelgroep, zijn er
veel alternatieve werkzaamheden te vinden. De
bezorging van de Gezinsbode verdient wel net
zoveel als jeugdloon (ongeveer e 3,50 per uur is
mogelijk, mits folders meegevouwen), maar het
gaat maar om een paar uur per week.
NDC kwam met gelijke informatie. Tussen
NDC en Santibri bestaat een geautomatiseerd
klachtensysteem. Klachten komen binnen per
telefoon of email en worden doorgezet naar
Santibri. Bij Santibri probeert men de klacht op

te lossen, bijvoorbeeld door het vervangen van
de bezorger en koppelt dat terug naar NDC.
NDC geeft daarbij de volgende toezeggingen
aan: “klachten dienen binnen 5 werkdagen te
zijn opgelost - De bezorger wordt te allen tijde
gevraagd alsnog te bezorgen. Echter, als de
bezorger sowieso al niet goed bezorgt, verloopt
het nabezorgen dus ook niet altijd vlekkeloos.”
NDC en Santibri namen mijn melding – wellicht
speelde mee dat ik aangaf dat er een artikel over
wilde schrijven – zeer serieus en gelukkig loopt
de bezorging nu ook weer.
De politieke partijen reageerden wisselend:
Christen Unie, Groen Links, PvdD, Student&Stad,
de Stadspartij en de SP vonden het een belangrijk
signaal dat meegenomen moet worden. De
bezorging van de Gezinsbode is belangrijk,
omdat de stadsberichten erin staan opgenomen
en niet iedereen beschikt over internet. De
Hunze staat hierin niet alleen. Inmiddels is de
slechte bezorging besproken in het presidium
(het dagelijks bestuur van de gemeenteraad).
De griffier zal hierover informeren en actie
ondernemen.
De traditionelere partijen PvdA, CDA en VVD
gaven geen antwoord, evenmin de redactie van
de Gezinsbode of de grote adverteerders. De site
van de gemeente leverde ook niet iets op, maar
daarbij is de vraag of het verzenden wel goed
is gegaan. De gemeentelijke site stuurt onder
contact eerst door naar een keuzemenu waar
een algemeen vragenformulier moet ingevuld,
waar veel persoonlijke informatie moet worden
doorgegeven voor iets kan worden getypt
en vervolgens lijkt de boel te blijven hangen
of misschien toch niet. Wellicht kan dat wat
gebruikersvriendelijker, maar dat is iets voor een
ander artikel.
door Paul M. Borggreve
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Bodemdaling zet door!
De Hunzeborgh bestaat nu 8 jaar. De officiële
opening werd door wethouder Willem Smink
verricht in mei 2003, maar toen waren het
kinderdagverblijf en het buurtcentrum al een
aantal maanden open. De heuvel waarop/
waarin het buurtcentrum werd gebouwd is
overtollige grond uit de wijk Van Starkenborgh.
Na een jaar of vijf was de grond zoveel
ingeklonken dat het bovenste deel van de
heuvel 30 cm moest worden opgehoogd. We
hebben toen de gelegenheid benut om een
mooi groot terras aan te leggen. Ondergronds
bleek er toen nogal wat schade aangericht
door de bodemdaling: van de regenpijpen
ontbraken flinke stukken en de damwand die
vastzit aan de wanden van het kinderdagverblijf
trok de muren bijna stuk.
Ook dit jaar was het weer nodig om iets aan
de verzakking te laten doen. De gemeente
heeft ons terras flink opgehoogd, zodat de
stoep weer bijna op gelijke hoogte ligt met de
voordeurdrempel. Destijds zijn het gebouw
en de paden er naar toe rolstoeltoegankelijk
ontworpen.
Het
invalidentoilet
binnen
herinnert nog aan dat goede voornemen. Hoe
lang dat inklinken nog doorgaat? Niemand
kan het zeggen. Wij zullen in elk geval ons
best doen om bereikbaar te blijven voor alle
wijkbewoners!
Activiteiten in 2011
De nieuwe serie van 10 schilderlessen start in
2011 op 12 januari. Anneke van der Meer geeft
op woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.15
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uur op inspirerende wijze les in tekenen en
schilderen. Heb je zoiets altijd al eens willen
doen? Geef je dan op! Je kunt ook een keertje
op proef meedoen om te ontdekken of het iets
voor je is. In dit wijkblad vind je de data van de
kinderdisco’s en de kinderknutselmiddagen in
2011.
Ideeën?
Heb je een mening over ons activiteitenaanbod,
mis je iets of heb je een goed idee? Laat het
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 onderstaande
bestuursleden contact op.
Seizoen 2010-2011
In het activiteitenoverzicht achter in dit wijkblad tref je informatie over de tweede helft van
2010 en eerste helft 2011. 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.
Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 9 januari
in de Hunzeborgh
De BHS en de Hunzeborgh nodigen alle
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www.hunzeborgh.nl

bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh
uit voor een toast op het nieuwe jaar.
De nieuwjaarsbijeenkomst begint om 16.00
uur en duurt tot 18.00 uur. Het eerste glas
champagne (of een alcoholvrij drankje) wordt
u aangeboden door de BHS en de Hunzeborgh,
evenals de hapjes. Ons eigen koor “Goed
Gestemd” geeft een spetterend optreden,
begeleid door livemuziek.

Alle reden dus om te komen en uw
medewijkbewoners een dynamisch, gezond en
gelukkig 2011 te wensen!
Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!
Maria Hintzbergen
Voorzitter buurtcentrum Hunzeborgh

Contactpersonen Hunzeborgh:
Maria Hintzbergen

voorzitter

tel.

542 48 48

Rineke Boonstra

penningmeester

tel.

542 57 21

Jannes Kremer

secretaris

tel.

541 85 41

Marco Schuiling

bestuurslid

tel.

549 49 76

Ninke Fennema

verhuur, activiteiten

tel.

050-5425721 of 06-16342831

Joyce
assistent-beheer
						

tel. 050-5499400 (Hunzeborgh)
’s ochtends van maandag t/m donderdag

Website: www.hunzeborgh.nl - E-mail: info@hunzeborgh.nl
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Kerstvakantie, niks te doen? Ég wel!
Ben je tussen de 10 en 23 jaar? Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie weer helemaal ‘Opzngronings’
vieren! Zodra de scholen op vrijdag 17 december de deuren sluiten, gaat Opzngronings opnieuw los met
een groots vakantieprogramma voor alle Groningse jongeren!

Dance, chicks and more!
Op de website www.opzngronings.nl
lees je alles over wat er te doen is, waar
en wanneer. Zoals bijvoorbeeld een
kerstdiner op 17 december voor maar
2 euro (of gratis als je meehelpt!), of een
dance battle op de 19e met gastoptredens
en een vakkundige jury. Op maandag
20 december kun je met jouw wijk mee
gaan skiën & sleeën voor maar 2 euro
bij Snowlimits. Wel even opgeven via
www.opzngronings.nl.
Meiden kunnen 22 december meidendingen
doen bij Chicks in the City in Huize Maas.
Girls only, 10 t/m 16 jaar! De toegang is gratis.
Opgeven van tevoren kan, of je komt zonder
opgave gewoon direct naar Huize Maas. Vrijdag
24 december is OpznGronings te vinden in
Sportcentrum Kardinge. Prijs is 1 euro voor
28

schaatsen of zwemmen en 2 euro voor
schaatsen en zwemmen. Geen eigen schaatsen?
Dan komt er 1 euro bij voor de schaatshuur.
Kerstplaza en zaalvoetbal
Dinsdag 28 december gaan tieners vanuit
alle wijken naar de indoor-kermis van NoordNederland: Kerstplaza in Martiniplaza. Wil je
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mee? Entreeprijs 2 euro p.p. Opgeven doe je
ook weer op www.opzngronings.nl. Woensdag
29 en donderdag 30 december wordt er weer
volop gezaalvoetbald. Woensdag zijn de
voorrondes in de sporthallen Beijum, Selwerd
en Corpus den Hoorn. De finales van alle drie
leeftijdscategorieën (10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-23

jaar) zijn op 30 december in de Sporthal van het
Alfa College in Kardinge. Speel mee of kom kijken
naar de wedstrijden! Tijdens de finaledag kun je
namelijk ook koken, op de Wii, panna spelen en
nog veel meer! Deelname is gratis.

Fysiotherapie bij stressklachten
Overbelast? Vermoeid? Gespannen? Pijn...?
Ik ben Hedy Christians en onlangs in De Hunze gestart met
mijn eigen fysiotherapiepraktijk. Naast ‘gewoon’ fysiotherapeute, ben
ik gespecialiseerd in behandeling van spannings- of stressgerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke
klachten zoals bijvoorbeeld pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Ik
ben een bij het KNGF en NFP geregistreerd psychosomatisch fysiotherapeute die u kan helpen inzicht te krijgen in
het ontstaan en de gevolgen van de klacht.

Meer informatie is te vinden op mijn website www.fysio-psychosomatiek.nl of telefonisch,
mobiel: 06 26160242 - Praktijk voor Psychosomatiek, Cuypersweg 58 (De Hunze) Groningen
29
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> Prikbord.
Hans van Leeuwen
bmaster
Redactie wijkblad en we

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 2011
22 januari
5 maart
26 maart
16 april
28 mei
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 2011
in de Hunzeborgh!

7 januari, 4 februari, 11 maart
8 april, 13 mei en 10 juni
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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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

