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Soms moet je jezelf een schop onder de kont 
geven…  

Zo loop ik al sinds het begin van het nieuwe jaar 
(nou ja, eigenlijk al voor die tijd) te miepen dat 
alles zo moeilijk, zwaar, te veel is. En wat is dan 
dat ‘alles’?  Nou gewoon, dat snapt iedereen toch 
wel: het werk dat heel erg niet lekker gaat, de 
eeuwigdurende zichzelf vermeerderende stapel 
wasgoed, die vooral in het weekend lijkt uit te 
dijen tot een soort tsunami. Het vrijwilligerswerk 
voor dit wijkblad, dat zoveel tijd vraagt dat 
ik die wasoverstroming niet kan doen. Die 
pubers die maar op de bank hangen, tot diep 
in de nacht televisie kijken en overal bultjes half 
opgegeten etenswaren achterlaten, inclusief 
half opgedronken cup a soup (ranzig als er een 
dergelijk onduidelijke smurrie in een beker blijft 
hangen), half opgegeten zakken chips die niet 
afgesloten worden, zodat je daarna de chipjes 
afzonderlijk kunt opvouwen, appelklokhuizen 
achter de bank of in een bekertje (er zijn weinig 
dingen zo vies als een half afgekloven klokhuis). 

En dan de jongste, die vastgekit lijkt te zijn aan 
zijn XBox, waaruit vooral schietgeluiden lijken 
te komen, zodat je ook niet eens even lekker 
overdag voor de tv kunt hangen. En dan regent 
het ook nog, en we kunnen niet meer schaatsen 
en je krijgt een boete voor te hard rijden en je 
valt door de gladheid van je fiets. En dat lijnen 
gaat ook al helemaal niet,  zodat je optimistisch 
aangeschafte outfit nu al niet meer past.
Dan moet je jezelf een schop geven. Want 
niemand zegt dat al die was in één keer moet 
gebeuren, die pubers zijn in elk geval gezond 
en bij tijd en wijle vrolijk en zitten ook niet de 
hele dag in een tuigje vast en de jongste zegt 
dat ie op streetdance wil (hoera!) en het stukje 
is al weer geschreven voor je er erg in hebt. Je 
man komt met een bos bloemen vanwege het 
vallen en die leuke kleren doen we volgend jaar 
gewoon aan. Kijk, en daarom is er nu dit stukje!

Els Bijlholt
redactie

Van de redactie
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We wonen in twee over het algemeen rustige 

wijken. Grote-stads-problemen lijken aan 

ons voorbij te gaan. Maar niet altijd. De BHS 

behartigt uw belangen als wijkbewoner, houdt 

de vinger aan de pols met betrekking tot de 

leefbaarheid van onze wijken en onderhoudt 

daarover contact met de gemeente en andere 

instanties. Nieuwsgierig? Betrokken? Vragen, 

opmerkingen? U bent meer dan welkom op de 

Algemene Bewoners Vergadering!

AGENDA (onder voorbehoud)

1. Opening van de vergadering na  

 koffie/ thee en koek

2. Notulen van de Algemene Bewoners   

 Vergadering van 6 april 2010

3. Jaarverslag 2010

4. Financieel verslag 2010 en kascontrole

5. Bestuurssamenstelling BHS /   

 herbenoeming bestuursleden

Pauze met verrassende live-muziek

6. Buurtcentrum De Hunzeborgh in 2010  

 en 2011: terugblik en vooruitblik door  

 Maria Hintzbergen, voorzitter bestuur  

 van de Hunzeborgh

7. Presentatie door gastspreker over actuele  

 zaken in de wijk. In dit geval buurtagent  

 Cor Kremer over de geweldsincidenten en  

 inbraken.

8. Rondvraag

De definitieve agenda en de stukken die 

bij agendapunten 2 tot en met 4 horen zijn 

binnenkort te vinden op de website van de 

BHS: www.dehunzevanstarkenborgh.nl

N.B. voorheen heette deze vergadering 

‘Algemene Leden Vergadering’. Iedere aanwezige 

wijkbewoner is automatisch lid, maar omdat 

de term ‘lid’ de suggestie wekt dat aanmelding 

vereist is of dat er kosten aan verbonden zijn 

(wat niet het geval is) spreken we voortaan van 

Algemene Bewoners Vergadering.

UITNODIGING
voor de 

Algemene Bewoners Vergadering

Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh (BHS)

Dinsdag 22 maart 20:00 uur in de Hunzeborgh
ALLE bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh zijn welkom
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Onlangs stond in de Gezinsbode een artikel 

dat de zwaardere inzet van de politie op de 

overvalproblematiek z’n vruchten afwierp. Wie 

de vele berichten over berovingen vlak bij onze 

wijken vorig jaar voorbij zag komen zal daar zijn 

of haar vraagtekens bij zetten. Tassen, mobieltjes 

en snorfietsen werden onvrijwillig afgestaan, 

er werden klappen uitgedeeld en in één geval 

raakte iemand zelfs levensgevaarlijk gewond. 

Met daar bovenop de meldingen van meerdere 

inbraken in onze wijken wordt het gevoel van 

onveiligheid voorlopig niet minder. Wat kunnen 

we er zelf aan doen?

Politiebericht: Beroving Heerdenpad
Meerdere bewoners van de wijken De Hunze en 

Beijum-West/Oost hebben inmiddels gehoord 

over de beroving op het Heerdenpad. Ook 

hebben zij hun gevoel van onveiligheid geuit. 

Voor de mensen die het slachtoffer zijn van een 

dergelijk incident heeft dit een hele impact voor 

zijn/haar leven. Het voorval geeft een gevoel 

van onveiligheid. Indien dit ook nog tijdens 

de ’donkere’ uurtjes gebeurt, kan dit een extra 

gevoel van onveiligheid geven.

Het is om die reden goed en gewenst dat 

meerdere instanties, zoals gemeente en politie, 

de handen ineen slaan voor een goede aanpak. 

De gemeente bekijkt de mogelijkheden op 

het gebied van infrastructuur: zoals snoeien 

en verlichting, zodat de zichtbaarheid wordt 

vergroot. De politie richt zich op opsporing en 

preventie. De politie houdt zich de komende tijd 

bezig om daders op te sporen en aan te houden. 

Preventief zullen er ook activiteiten worden 

genomen.

Veel incidenten rond Heerdenpad 



5

De Hunze / Van StarkenborgH

De afgelopen maanden is (of lijkt) het 

voortdurend raak te zijn op het ‘Heerdenpad’, 

dat door het Dagblad van het Noorden al 

omgedoopt is tot ‘overvalpad’.  Blijkbaar is dit een 

geliefd fietspad voor de heren (ervan uitgaande 

dat het heren betreft) overvallers. Het lijkt erop 

dat de buit vooral gezocht wordt in mobieltjes 

en portemonnees en niet per definitie in niet-

materiële zaken. Ook mannen die niet meer tot 

de categorie” jong en uitgaand publiek” behoren, 

worden de dupe van deze laffe types.

Daarnaast gebeurt het  lang niet altijd na 

twaalf uur ’s nachts, het is eerder het donker dat 

van invloed lijkt. Het dilemma dat vervolgens 

ontstaat, is een lastige:  als dochterlief om acht 

uur ‘s avonds  aankondigt dat ze naar haar werk 

gaat (vakkenvullen bij Appie), kan ze daar dan in 

haar eentje langsrijden?  Haar telkens brengen is 

ook maar zoiets; bovendien vindt ze dat zelf echt 

te gek voor woorden. Nu vinden pubers over 

het algemeen bijna alles wat je zegt te gek voor 

woorden, maar toch. De alternatieve route over 

de Noordzeebrug is niet echt aantrekkelijker op 

zijn zachtst gezegd, want dan moet ze door dat 

enge viaductje. 

Maar dan haar moeder (schrijver dezes): die gaat 

’s avonds naar een vriendin in het zuiden van de 

stad, gaat om zeven uur weg (dat kan nog, toch?) 

en komt rond middernacht thuis. En fietst, jawel: 

over het Heerdenpad, want waar moet je anders 

langs en met een paar wijntjes achter de kiezen 

ga je natuurlijk niet autorijden. Het argument 

waarmee moeder zichzelf verweert is vervolgens: 

ach, die overvallers pakken toch niet zo’n oude 

taart! Geen wonder dat dochter dan roept: “ja 

duuuuhhh ! ” 

Els Bijlholt
redactie

Overpeinzingen bij een overvalpad

U zult u als bewoner(s) van dit gebied mogelijk 

afvragen wat u nog kunt betekenen. 

• We willen u vragen oplettend te zijn en te  

 melden indien u iets ’vreemds’ ziet. 

• Tip: fiets samen naar huis en wees alert  

 onderweg. 

• Indien u iets weet of vermoedt schroom  

 dan niet te reageren. U kunt dit doen via de  

 overvallensite van de regiopolitie Groningen:  

 www.samentegenovervallen.nl. U kunt daar 

  een formulier downloaden, invullen en  

 verzenden.

Dit politiebericht ontvingen wij van buurtagent 

Cor Kremer. Op de wijkwebsite staat een 

signalement van twee personen die op 19 

januari probeerden een man te beroven. Zoek op 

‘Heerdenpad’ om het bericht te vinden.

Ondertussen heeft de gemeente de bosschages 

langs de beide opritten van het Heerdenpad-

viaduct teruggesnoeid. Ook hebben passanten 

kunnen zien dat de politie in de omgeving van 

het pad surveilleert.

Vanuit de wijkbewonersorganisatie vragen wij 

je mee op te letten en vooral niet na te laten om 

te melden wat je ziet. Via 112 bij acuut gevaar, 

via 0800-8844 als er geen spoed is maar je wel 

iets verdachts ziet, of via 06-1134 5307 bij de 

buurtagent. Je kunt ook in bepaalde situaties 

ogen en oren van de politie zijn door deel te 

nemen aan Burgernet. Kijk op de wijksite of op 

www.burgernet.nl.
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Planning wijkblad De Hunze – Van Starkenborgh – 2011 

 

Nummer  Deadline aanleveren 

kopij en 

advertenties aan 

redactie 

Verschijningsdatum  

(van drukkerij) 

1  21 januari  11 februari 

2  25 maart  15 april 

3  6 mei  27 mei 

4  18 juni  8 juli 

5  16 september  4 oktober 

6  25 november  16 december 

 

Wilt u adverteren 
in dit wijkblad?

 Dat kan!

Nu nieuwe tarieven en formaten 
tegen scherpe prijzen:

Uw advertentie of vragen over 

advertentie-mogelijkheden  

kunt u mailen naar: 

adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor

particulieren en ondernemers 

T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl                      
www.budgetadvocaat-jans.nl 

Het eerste gesprek is  
vrijblijvend en gratis 

FYSIOTHERAPIE
	KINDERFYSIOTHERAPIE

	 (GEREGISTREERD	KNGF-NVFK)

	RUGSCHOLING

	 BEKKENBODEMTRAINING	/	
	 BEKKENINSTABILITEIT

	BEHANDELING	VAN	CHRONISCHE	
	 PIJNKLACHTEN

	 HKZ-GECERTIFICEERD
	 Verwijzing	niet	noodzakelijk

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

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

Logopedie	
Praktijk

Wicherlink

Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen 
Tel.: 050-8517516
E-mail.: miewic@home.nl
www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl
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Namens de gemeente waren er ambtenaren 
van diverse diensten aanwezig, en namens 
het gemeentebestuur de wethouders Jannie 
Visscher, Frank de Vries en burgemeester Peter 
Rehwinkel. In totaal ongeveer 80 personen. Een 
nieuwe (maar zeker geen vreemde) eend in de 
bijt was het Woonschepen Comité Groningen dat 
het Convenant mede ondertekende. Het WCG 
vertegenwoordigt alle op het water wonende 
inwoners van de stad.

Waardering
Burgemeester Rehwinkel liet weten erg 
ingenomen te zijn met de betrokkenheid en inzet 
van de wijkvertegenwoordigers. De gemeente 
hecht veel waarde aan de informatievoorziening 
naar haar inwoners via de wijkorganisaties. 
Informatie via de digitale weg is één van de 
speerpunten. Zo wordt deze website mede op 
grond van dat Convenant door de gemeente 
ondersteund. Een ander voorbeeld is de website 
mijnwijk.groningen.nl van de gemeente, waar 
veel op de wijken toegespitste informatie is te 
vinden.

Veel positieve geluiden tijdens de avond, van 
beide kanten. Medewerkers van de gemeente 
benadrukten dat een goed contact met 
vertegenwoordigers van de wijkbewoners (voor 
wie ze uiteindelijk bezig zijn) het werk voor 
henzelf ook prettiger maakt, ook al liggen de 
standpunten soms ver uit elkaar. Leden van de 
wijkorganisaties gaven aan dat er eerder begrip 

is voor de keuzes die de gemeente maakt als er 
een open dialoog is. Wel gaf een deel van de 
Wijkorganisaties aan dat de gemeente volgens 
hen niet in alle gevallen in de geest van het 
Convenant handelt.

Verschil van inzicht
Discussie was er ook. Het Convenant betreft de 
informatievoorziening voor wijkgerelateerde 
zaken. Hoe strikt moet het begrip ‘wijkgerelateerd’ 
gehanteerd worden? Volgens veel leden 
van wijkorganisaties zijn met bijvoorbeeld 
de Regiotram of de studentenhuisvesting 
weliswaar wijkoverstijgende belangen gemoeid, 
maar hebben de beslissingen daarover grote 
invloed op het woon- en leefcomfort van de 
wijkbewoners. Volgens het gemeentebestuur 
vallen deze zaken nadrukkelijk niet onder 
het Convenant, er zijn voor wijkbewoners en 
-organisaties in die gevallen andere wegen om 
informatie te vragen of een kritisch geluid te 
laten horen.

Hoe staan we er in?
Belangrijkste aanbevelingen gedurende de 
avond aan de gemeente:
• Informeer in een vroegtijdig stadium, niet pas  
als er al een nota met een uitgewerkte visie ligt.
• Blijf informeren, ook als een project al  
wat langer loopt. Het is voor de wijk- 
vertegenwoordigers vaak lastig te bepalen  
of er nieuwe ontwikkelingen zijn, of waar zij  zelf-
standig informatie kunnen vinden.

Convenant tussen  
wijken en gemeente geëvalueerd
Maandagavond 22 november kwamen vertegenwoordigers van de vele wijkbewonersorganisaties die de 
stad Groningen rijk is in cultureel centrum De Oosterpoort bij elkaar om de uitkomsten van de evaluatie 
van het Convenant tussen de Wijkorganisaties en de gemeente Groningen te bespreken.
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De wijkbewonersorganisaties gaven van zichzelf 
aan dat zij de verplichting hebben en voelen 
om de wijkbewoners te informeren, te luisteren 
naar de standpunten en deze naar de gemeente 
te verwoorden. De bestuursleden van de 
organisaties moeten zich bewust zijn dat ze er 
niet omwille van hun persoonlijke belang zitten 
en ook niet om ‘mini-gemeenteraadje te spelen’ 
zoals iemand het verwoordde.

Er werd een opmerking gemaakt dat de 
wijkorganisaties in het overleg met de gemeente 
automatisch op een achterstand staan; minder 
bedreven in het discussiëren en argumenteren 
en minder parate kennis met betrekking tot 
regelgeving en mogelijkheden. Amateurs (in 
de positieve zin van het woord) tegenover 
professionals. Vanuit de zaal werd gereageerd 
dat in de wijken vaak enorm veel deskundigheid 
aanwezig is, de bewonersorganisaties kunnen 
bijvoorbeeld de wijksite gebruiken om deze te 
mobiliseren.

Daarbij werd geconstateerd dat het beeld 
van bewonersorganisaties, als een clubje 
gepensioneerden voor wie de inspanningen 
voor de wijk voornamelijk bedoeld zijn als 
tijdverdrijf, inmiddels stevig achterhaald is. De 
leden hebben in veel gevallen een drukke baan, 
zijn jong, oplossingsgericht en zijn gewend aan 
digitale communicatie en snelle interactie.

Convenant zinvol?
Een belangrijke vraag: zou het contact 
tussen gemeente en bewoners van mindere 
kwaliteit zijn als het Convenant er niet was? 
Antwoord: nee, maar met het Convenant is het 
vanzelfsprekender en het maakt bewust van de 
verplichtingen over en weer. Op de wijkwebsite 
staat het uitgebreide verslag van de gemeente 
en het document met de onderzoeksresultaten.

Hans van Leeuwen

Veel invloed op de dagelijkse beslommeringen 

van de wijkbewoners zal het niet hebben, 

maar de gemeente is bezig een nieuw 

bestemmingsplan ‘De Hunze/Van Starkenborgh’ 

vast te stellen. Dit plan is een beheerplan en 

legt de bestaande situatie vast. Die ‘bestaande 

situatie’ omvat o.a. ook de Tuinland-locatie. Voor 

het voormalig Tuinland-parkeerterrein is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen, op grond 

van artikel 3.6 lid 1 van de WRO. Door middel van 

een wijzigingsplan kan het een invulling krijgen 

met functies passend in de woonomgeving. In het 

vastgestelde plan zijn wijzigingen opgenomen 

ten opzichte van het ontwerp dat van mei 

tot juni 2010 ter inzage lag. Het nieuwe plan 

inclusief de overgenomen wijzigingen lag weer 

tot 20 januari ter inzage bij de gemeente met 

in bepaalde gevallen een beroepsmogelijkheid. 

Dat hebben we op onze website aangekondigd. 

Zoek op www.dehunzevanstarkenborgh.nl naar 

‘bestemmingsplan’ (artikel van 9 december 2010) 

om de stukken in te zien en ook de reactie van 

de gemeente op de zienswijze van de BHS te 

bekijken.

Bestemmingsplan De Hunze/Van 
Starkenborgh geactualiseerd
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Ingezonden brief
Zo vaak komt het niet meer voor dat de redactie een 

echte ingezonden brief ontvangt. Onderstaande 

brief was dan ook een welkome afwisseling 

op het internet en e-mail bombardement dat 

dagelijks op ons af komt. De brief is opgenomen 

met toestemming van de briefschrijfster. De 

briefschrijfster vraagt nadrukkelijk of andere Van 

Starkenborgh bewoners dezelfde zorg delen.

Els Bijlholt, redactie

Toegang Van Starkenborgh
Mijn woning staat in plan Van Starkenborgh. Dit 

bericht voor het wijkblad omdat ik me zorgen 

maak: één weg naar onze wijk – Korreweg-kant 

is dicht – dus over de brug Noorderhoogebrug – 

langs de woonschepen,  op de weg  - vele auto’s, 

dus de weg is nu heel smal. Je hebt weinig zicht 

als je de wijk ingaat. Griezelig, als ambulance of 

brandweer in of uit moet!

Hebben meer mensen hier zorg over? Trouwens, 

de wijk was twee keer geheel afgesloten, ook niet 

te pruimen (brand, auto kapot op de weg).  Ik wil 

hier aandacht voor! Politie ook al gebeld. Dit voor 

er doden vallen! 

Mevrouw Kampen-Van Doem, 

Klaas Schipperlaan 18

De hondenpoepproblematiek kleeft aan 
de agenda van het BHS-bestuur zoals het 
onderwerp van de discussie zelf aan een 
schoenzool.
Het zal niemand ontgaan zijn: veel 
hondenbezitters in Stad zijn boos. Boos om de 
rigide beperkingen die de gemeente oplegt 
voor het uitlaten van de geliefde viervoeters. 
Opruimmiddelen meenemen, oké, maar vanaf 
maart gedwongen soms honderden meters 
verder moeten lopen om Fikkie zijn behoefte te 
laten doen dat is knap vervelend. Boos omdat het 
lijkt of er met alle in het voortraject ingediende 
bezwaren en zienswijzen niets is gedaan. 
Gelukkig hadden we in De Hunze en Van 
Starkenborgh niets te vrezen, we hadden immers 
al een doortimmerd Honden Uitlaat Plan, jaren 
geleden in samenspraak met bewoners en 
gemeente vastgesteld. Geen probleem dus. 
Dachten we…, enkele wijkbewoners trokken 

bij de BHS aan de bel. Langs het Hunzedijkje, 
tussen de beide wijken, mogen honden niet 
meer uitgelaten worden. Voor honden met 
enige ‘druk op de ketel’ zijn de uitlaatgebieden 
dan opeens ver weg en vooral voor de 
vrouwelijke hondenuitlaters is het gebied rond 
het Heerdenpad niet het meest aantrekkelijke 
gebied om te gaan wandelen, zeker gezien de 
gebeurtenissen van de laatste tijd.
De BHS heeft de gemeente een brief gestuurd 
om opheldering te vragen over de wijzigingen. 
Deze brief, de gemeentelijke informatie over de 
nieuwe maatregelen en een bundel artikelen 
over dit onderwerp uit oude nummers van 
dit wijkblad zijn te vinden op de wijkwebsite. 
Type daartoe bij ‘search…’ in: ‘hondenpoep’. Het 
antwoord van de gemeente kan in dit nummer 
van het Wijkblad niet meer mee, maar via onze 
website houden we je op de hoogte.

Alweer over hondenpoep
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kringloopbedrijf
” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00

( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens
bruikbare
of kleding weg?

spullen

Wij halen het 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.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen
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In dit nummer een bijzonder dubbelinterview 

met Henk en Els Looijenga, scheidend 

directeuren van Looijenga Assurantiën, en 

nieuwkomer/opvolger Dolph Spaak van Spaak 

Assurantiën.

Het glas is altijd halfvol! 
Een bijzonder echtpaar neemt afscheid van 

de verzekeringsbranche.

Maandag 13 januari deed ik de afscheidsbrieven 

naar onze relaties op de bus. Je weet dat dat 

moment er aan zit te komen, maar opeens 

realiseer je je dat het voorbij is.

In zijn kantoor aan de Berlageweg 62 zit Henk 

Looijenga achter zijn ruime bureau en schenkt 

Els Looijenga de koffie in. Ruim 20 jaren was 

het kantoor Looijenga Assurantiën aan de 

Berlageweg voor velen een begrip, per 1 februari 

2011 zijn de deuren gesloten.

Heeft Looijenga Assurantiën haar oorsprong 

in De Hunze?

Nee, zeker niet. We zijn in 1983 gestart met 

Looijenga Assurantiën op een tot kantoortje 

omgebouwde slaapkamer in Lewenborg. Al snel 

groeiden we uit onze voegen en zijn we gaan 

kijken naar een andere woonplek waar we ons 

bedrijf konden uitbreiden. Aangezien veel van 

onze klanten in dit deel van de stad woonden en 

nog steeds wonen, wilden we graag iets in deze 

omgeving. De Hunze werd toen net gebouwd 

en prima gelegen nabij de uitvalswegen en toch 

dicht bij de stad. Toen we hier pas woonden 

hadden we nog uitzicht tot aan de molen en 

de weilanden. We zagen hier roofvogels en 

leeuweriken. In de loop der jaren is er veel 

bijgebouwd en is ons uitzicht wel wat veranderd.

Jullie zijn onze trouwste en tevens “oudste” 

adverteerder, die vanaf het begin van ons 

wijkblad op de achterkant van het blad 

hebben geadverteerd. Een bewuste keuze?

Ja en nee. Uiteindelijk heeft de advertentie 

ons niet direct klanten opgeleverd. Maar dat 

was onze doelstelling ook niet. We wilden 

vooral meer zichtbaar worden in de wijk, 

meer naamsbekendheid creëren. Dat is zeker 

gelukt. Daarnaast hebben we vanaf het begin 

gesympathiseerd met het wijkblad en vonden 

we dat we ons steentje op deze manier konden 

bijdragen.

Looijenga Assurantiën = Henk en Els 

Looijenga. Levert dat geen problemen op 

voor je relatie als je samen een bedrijf runt?

Henk wordt gered door de telefoon, die deze 

middag veelvuldig rinkelt met afscheidnemende 

klanten aan de lijn. Maar Els neemt het gesprek 

moeiteloos over. Henk en ik zijn erg verschillend 

en daarom vullen we elkaar goed aan. Henk 

is de man van de contacten, de relaties, het 

commerciële, het op pad gaan. Ik ben van de 

administratie, de telefoon aannemen en de 

zaken nauwkeurig afmaken. We hebben vanaf 

het begin een duidelijke taakverdeling gemaakt 

en dat heeft altijd goed gewerkt. 

Inmiddels komt Henk weer binnen en als ik hem 

dezelfde vraag stel moet hij erg lachen. 

Ja, we vullen elkaar inderdaad goed aan maar 

zo is het kantoor niet begonnen. Voordat ik 

met verzekeringen begon was ik kok. Wegens 

gewrichtsproblemen aan met name mijn voeten 

moest ik daarmee echter stoppen. Uit een 

beroepentest, die ik toen via het GAK kon doen, 

bleek dat de verzekeringswereld me wel lag. Al 

Ondernemer in de Wijk

In deze rubriek interviewen we bijzondere ondernemers in de wijk die ondanks financiële onzekerheden toch voor een eigen bedrijf kiezen. 
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vrij snel heb ik de daarvoor benodigde diploma’s 

gehaald en ben ik begonnen met Looijenga 

Assurantiën. Els werkte toen nog bij het 

Academisch Ziekenhuis Groningen. Maar ja, ze 

ging zich steeds meer met het bedrijf bemoeien 

en begon het ook steeds leuker te vinden. Op 

een gegeven moment hebben we toen de knoop 

doorgehakt en zijn we samen verder gegaan. In 

die tijd (1983) was de verzekeringswereld nog 

een echt mannenbolwerk en Els heeft het zeker 

niet altijd gemakkelijk gehad tussen de mannen. 

Ook al was dat lastig, toch hebben we nooit 

overwogen de samenwerking te stoppen. Zoals 

gezegd, we hebben een duidelijke taakverdeling 

en vullen elkaar prima aan.

Jullie hebben van begin tot eind met zijn 

tweeën het bedrijf gerund. Hebben jullie 

nooit de ambitie gehad groter te worden en 

meer personeel aan te nemen?

Op een gegeven moment stonden we inderdaad 

op een kruispunt, gaan we uitbreiden en 

nemen we een medewerker aan of blijven we 

het samen doen. Op dat moment hebben we 

gekozen voor onszelf. Wel hebben we toen 

geïnvesteerd in automatisering, maar dus niet 

in personeelsuitbreiding. Geen zorgen over 

medewerkers, behoud van onze privacy 

en vrijheid, zo voelde die keuze. Door die 

automatisering konden we alsnog groeien en 

meer klanten bedienen.  

Wat is jullie het meest bijgebleven uit die 

afgelopen 28 jaren?

We hebben zoveel meegemaakt de afgelopen 

jaren, dus dat wordt lastig kiezen. Maar wat ons 

allebei heel erg heeft getroffen is de meneer die 

ons belde om afscheid te nemen. Wij dachten 

in eerste instantie dat hij voor een ander 

verzekeringskantoor had gekozen en zich dus 

bij ons wilde afmelden. Maar hij bleek terminaal 

te zijn en de volgende dag euthanasie te plegen. 

Dat hij ons belde heeft ons erg ontroerd. Naast 

geboorten en scheidingen zijn de sterfgevallen 

die we hebben meegemaakt in onze loopbaan 

toch wel het meest blijven hangen. Juist op 

die momenten merk je dat je heel dicht bij de 

mensen staat. 

Wat zou je willen definiëren als belangrijkste 

eigenschap binnen jullie vakgebied?

Onbevooroordeelde openheid! Je moet mensen 
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open tegemoet treden, goed kunnen kijken en

aanvoelen wat er speelt. Daarnaast moet je heel 

goed kunnen luisteren.

Els geeft toe dat dit vooral voor Henk geldt. 

Voor haar is het belangrijkste dat ze goed 

gestructureerd werkt en prioriteiten kan stellen. 

Ik ben niet zo open als Henk, geeft ze toe. Ik denk 

veel sneller in hokjes en ben wat sceptischer van 

aard. Zoals gezegd Henk en ik zijn nogal 

verschillend en daarom heeft het altijd zo goed 

gewerkt.

Op 1 februari is het doek gevallen en nu?

Ik heb mijn orchideeën, straalt Els. Ik zit in 

het bestuur van de Nederlandse Orchideeën 

Vereniging, Kring Noord Nederland. We 

organiseren bijeenkomsten en tentoon-

stellingen. Ik ga me zeker niet vervelen.  Henk 

krabt zich achter zijn oren en kijkt bedenkelijk. Ik 

heb eigenlijk geen hobby’s.  Misschien fotografie. 

Ik fotografeer namelijk graag en maak ieder 

jaar de foto’s voor onze kalender die als 

relatiegeschenk naar alle klanten gaat. Maar alles 

staat nog open, ik zie wel.

Nog wijze woorden voor jullie opvolger Dolph 

Spaak? 

Dolph timmert al geruime tijd aan de weg en 

is zeer ervaren. Hem kan ik niets meer leren. 

Daar komt bij dat ondernemers van nature 

verschrikkelijk eigenwijze mensen zijn en graag 

hun eigen weg gaan. Ik weet waarover ik praat, 

zegt Henk. Maar als ik dan toch ter afsluiting de 

lezers iets mag meegeven dan is mijn motto “ het 

glas is altijd halfvol en nooit halfleeg”.

Met deze wijze woorden beëindigen we het 

interview. De familie Looijenga wil graag iedereen 

bedanken voor de vele hartverwarmende reacties 

die ze mochten ontvangen bij hun afscheid. 

De redactie bedankt nogmaals Henk en Els 

Looijenga voor hun trouwe advertentiebijdrage 

in wijkblad De Hunze/Van Starkenborgh.

Lidy Bosker

De persoonlijke aanpak van Dolph Spaak
In een statig herenhuis uit het begin van de 

vorige eeuw word ik gastvrij ontvangen door 

Dolph Spaak van Spaak Assurantiën.

Opvolger van Looijenga Assurantiën, maar 

niet nieuw in de assurantiebranche?

Nee, zeker niet nieuw. Toch ben ik niet in de 

eerste plaats opgeleid tot verzekeringsagent. 

Ik ben namelijk van origine psycholoog en 

psychotherapeut. In de jaren ’80 heb ik samen 

met een aantal collega’s een praktijk opgezet 

voor psychotherapie en dat bestaat nog steeds.

Vanaf het prille begin liep dit storm en was het 

heel normaal dat ik per week ruim 60 cliënten 

ontving. Op een gegeven ogenblik, na 7-8 jaar, 

kwam voor mij een moment van bezinning. Ik 

heb toen besloten om minder te gaan werken. 

Juist op dat moment gaf mijn vader aan dat hij 

overwoog te stoppen met zijn assurantiekantoor. 

In mijn jeugdig enthousiasme bood ik toen aan 

om het kantoor van hem over te nemen. 

Achteraf gezien behoorlijk naïef, want het 

betekende ook dat ik terug moest in de 

schoolbanken om de benodigde diploma’s 

te behalen. Die diploma’s heb ik allemaal 

gehaald, maar het verzekeringenvak bleek 

meer te behelzen dan ik had verwacht. Het 

heeft me aardig wat tijd gekost om alles goed 
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te organiseren. Ook omdat ik het kantoor 

wilde uitbreiden, van een kantoortje in een 

slaapkamer naar een volwaardig bedrijfspand. 

En dat is me gelukt. Mijn vader heeft samen 

met mij nog een aantal jaren hier gewerkt aan 

de Korreweg 48. Een bijzondere tijd, waarin ik 

mijn vader kennis heb laten maken met het 

automatiseringstijdperk. Prachtig om te zien hoe 

hij op zijn leeftijd nog computerlessen volgde en 

met veel plezier achter de computer zat. 

Eerst een familiebedrijf maar inmiddels een 

eenmansbedrijf.  Is dit een bewuste keuze?

Ja, absoluut. Ik heb een tijdje personeel gehad, 

maar daar ben ik snel van afgestapt. Ik huur 

regelmatig mensen in, maar ik wil geen manager 

worden. De kracht van mijn kantoor zit hem juist 

in de persoonlijke aanpak. Ik ken mijn klanten 

en hun situatie en dat vind ik plezierig. In het 

verleden ben ik een aantal malen gevraagd 

om assurantiekantoren over te nemen met 

personeel, maar daar bedank ik voor. 

Waarom dan wel de overname van Looijenga 

Assurantiën?

Dat kwam eigenlijk toevallig op mijn pad. Ik 

herkende in Looijenga Assurantiën het bedrijf 

dat mijn vader ooit begonnen is. De persoonlijke 

aanpak, het verzekeringspakket, de producten, ik 

zag veel raakvlakken met mijn eigen visie op hoe 

je een bedrijf leidt en inhoud geeft.

Ga je het anders doen?

Vast en zeker. Natuurlijk heb ik mijn eigen 

manier van werken. Wat ik nu belangrijk vind 

is om kennis te maken met de klanten. Tijd 

investeren in persoonlijke klantcontacten, 

vragen beantwoorden en advies geven. Sinds 

de afscheidsbrief van Henk en Els Looijenga en 

mijn aankondigingsbrief naar de klanten, heb 

ik al veel reacties gekregen van klanten. Stuk 

voor stuk positieve reacties. Een deel van de 

klanten ga ik bezoeken. Gewoon gewapend 

met een kladblok, niks laptop. Eerst luisteren en 

aantekeningen maken, me een beeld vormen 

van hun situatie. Pas later ga ik op kantoor de 

dingen uitwerken en kom ik met een voorstel of 

plan. 

Net als Henk en Els richt ik mij voornamelijk 

op de particuliere markt en daarbinnen op 

de schadeverzekeringen. Ik ben momenteel 

druk bezig om deze faciliteiten ook online 

aan te bieden, zodat mensen ook online 

hun verzekeringen kunnen afsluiten of 

een vergelijking kunnen maken tussen de 

verschillende aanbieders. Je merkt dat vooral 

jonge mensen alles via internet doen, dus dan 

kan ik niet achterblijven.
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Dit jaar is het precies 50 jaren geleden 

dat de Groningse Tennis Vereniging van 

Starkenborgh (GTV van Starkenborgh) 

werd opgericht. Natuurlijk mag dit niet 

onopgemerkt voorbijgaan. Houd daarom 

alvast de week van 20 tot en met 25 juni vrij! 

Gedurende deze week worden er spetterende 

activiteiten georganiseerd op de tennisbanen 

die toegankelijk zijn voor de Hunzenaren en 

Van Starkenborgers!

Een van de hoogtepunten van deze feestelijke 

week vormt het theaterspektakel dat op 

donderdag- en vrijdagavond wordt opgevoerd 

en onder regie van Karin Noeken (Vrouw 

Holland) staat. De voorbereidingen zijn 

inmiddels in volle gang. Tijd om bestuurslid 

Dolph Spaak eens aan de tand te voelen hoe 

het gaat.

Hoe ver zijn jullie met de voorbereidingen?

Naar aanleiding van de oproep in het wijkblad 

(vorig najaar: LB) hebben zich ruim 20 spelers 

Lustrum Groningse  
Tennis Vereniging van Starkenborgh

Looijenga adverteerde vanaf het prille begin 

in ons wijkblad. Ga jij dat voortzetten?

Ik heb een grote sympathie voor wijkbladen en 

wijkactiviteiten. Ik heb daar vroeger zelf ook een 

grote rol in gespeeld in de Professorenbuurt. 

Natuurlijk ga ik de traditie van adverteren 

voortzetten. Ik verwacht daarvan geen enorme 

klantengroei maar wel meer naamsbekendheid. 

Verder vind ik dat dit wijkblad er goed en 

professioneel uitziet. Zowel de inhoud van de 

artikelen als de vormgeving ziet er prima uit. Dus 

ja, ik ga graag adverteren in het wijkblad.

Stralend neem ik dit compliment van Dolph 

Spaak in ontvangst en beloof het over te 

brengen aan de rest van de redactie. Mijn dag 

kan niet meer stuk.

Lidy Bosker

Meer weten over Spaak Assurantiën ? 

T. 050 – 571 80 07,  M. 06 – 51347312

E-mail: spaak013@planet.nl
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gemeld. Onder leiding van Karin Noeken (Vrouw 

Holland) heeft deze groep in november een 

eerste bijeenkomst gehad en een start gemaakt. 

Op de ochtend van 12 februari komen de spelers 

opnieuw bij elkaar, waarbij de rollen zullen 

worden verdeeld. Naast deze 20 spelers doet 

ook het koor (25 leden) mee. De voorstelling zal 

plaatsvinden op de tennisbaan en daarvoor zal 

een tribune worden gebouwd met ongeveer 

300 zitplaatsen. We merken dat er een grote 

betrokkenheid is van de buurtbewoners bij dit 

project. Het zijn zeker niet alleen maar leden 

van de tennisvereniging die meedoen met de 

activiteiten.

Hoe gaat de feestweek er uitzien?

We willen graag alle leeftijdsgroepen en 

doelgroepen uit de buurt aan bod laten komen. 

Daarop hebben we de programmering ook 

afgestemd. Zo zullen er speciale programma’s 

voor vrouwen, mannen, oudere jeugd en 

kinderen worden georganiseerd. Zo zal er een 

snelheidsmeting zijn voor de service, komen 

er ballenkanonnen en wordt er een prijs-

tenniswedstrijd georganiseerd. We willen ook 

heel graag het wereldrecord tennis verbeteren. 

Dat staat nu op 55 uur! We gaan nog uitzoeken 

of dat haalbaar is.

Alle activiteiten zijn voor alle buurtbewoners 

toegankelijk. Natuurlijk zal de receptie op 

zaterdagmiddag niet ontbreken, maar we 

houden dat kort omdat we de week swingend 

willen afsluiten met een optreden van de 

coverband Switch. Echt een fantastische band 

die van alle markten thuis is, van Funk tot Rock of 

welke muziekstijl dan ook.

Zijn er nog vrijwilligers nodig?

Jazeker! We hebben nog dringend behoefte 

aan ‘handige’ mensen die kunnen helpen 

bij het maken van decors, tribune, bedienen 

van techniek. Maar ook mensen die kunnen 

ondersteunen bij het naaien van kostuums, 

visagie of andere back-stage activiteiten. Ook op 

de voorstellingsdagen zelf hebben we mensen 

nodig die op alle fronten kunnen ondersteunen.

Kortom we hebben zeker behoefte aan handige 

buurtbewoners!

Ik zou dan ook graag iedereen willen oproepen 

zich bij mij aan te melden.

Aanmelden bij: Lustrumcommissie t.a.v. 

Dolph Spaak, spaak013@planet.nl

Ik besluit het goede voorbeeld te geven en meld 

me aan bij Dolph. De wereld van glamour en 

glitter heeft me stiekem altijd al getrokken. Ik kijk 

graag naar RTL-boulevard, en wie weet wil Albert 

Verlinde wel eregast zijn of een andere VIP. Je 

weet maar nooit!

Lidy Bosker
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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

Knippen € 13,50
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In de jaren tachtig was verplichte literatuur 
voor het vak Engels ‘The Cement Garden’ van 
Ian Mc Ewan, een boek uit 1978. In het boek 
wordt verhaald hoe een wat excentrieke familie 
besluit vanwege rugklachten de hele tuin vol 
cement te storten. Een bizar boek waar ook een 
bizarre film van is gemaakt. Een tuin vol cement! 
Als vwo-scholier klonk me dat als absurd in de 
oren. Een tuin in de jaren tachtig was over het 
algemeen een samenspel van geharkte borders 
en een gazon als een biljartlaken. Oudjes hadden 
graag een heidebeplanting, want dat was 
onderhoudsarm.

Niets is absurder dan de tijd. Twintig jaar later is 
een volledig bestrate tuin een trend geworden. 
Een terras van schutting tot schutting is niet 
meer uitzonderlijk. Wanneer die trend begonnen 
is, is niet helemaal vast te stellen. Het zal eind 
jaren negentig zijn geweest met de opkomst 
van de eigen huis- en tuinprogramma’s op de 
commerciële zenders. Betegelen heeft zeker 
onze wijken niet overgeslagen. Bijna iedere 
Hunzenaar en Van Starkenborgher heeft wel een 
aanpalig erf van louter plavuizen.
Een stenen tuin heeft voordelen: hij is 
onderhoudsarm, je kunt overal zitten, je loopt 

niet met moddervoeten het huis binnen, je 
krijgt geen ruzie over overhangende takken en 
bladval met de buren. Nadelen zijn er echter 
ook vooral op grotere schaal. Uit een artikel uit 
de Telegraaf van 17 november 2010 blijkt dat 
er in Nederland elke dag 10 hectare aan tegels 
bijkomt. De neerslag in ons land is het afgelopen 
decennium behoorlijk toegenomen. Stenen 
tuinen zorgen voor een slechtere afwatering. 
Het overtollige regenwater moet door eenzelfde 
riool als vroeger worden weggewerkt. Daarbij 
gebruiken ook nog ruim 1 miljoen meer mensen 
datzelfde riool als 10 jaar geleden. Het zorgt voor 
wateroverlast in steden, dorpen en vooral ook in 
nieuwbouwwijken.

De zorgen om de waterhuishouding hebben ook 
de politiek bereikt. Al enige tijd pleit wethouder 
Jannie Visscher voor groenere gaarden in 
Groningen. Landelijk heeft staatssecretaris 
Atsma van milieu aangegeven dat hij wil dat 
Nederlanders stoppen met het betegelen van 
tuinen. Nieuw was in januari 2011 een motie van 
GroenLinks in de Stad die goede wil niet meer 
genoeg vindt, maar meent dat het tijd geworden 
is voor maatregelen. Victor Möhlmann en 
Lizette van der Vegt hebben schriftelijke vragen 

The Cement Garden

Buysstraat
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gesteld aan het college waarin zij stellen dat 
er maatregelen genomen moeten worden om 
verstening tegen te gaan. 
Op een regenachtige dag in januari deed ik een 
klein buurtonderzoekje. Ik vroeg bewoners van 
De Hunze met een stenen tuin naar de reden 
van de keuze voor tegels. Meer dan eens bleek 
de oorzaak medisch te zijn. Mensen kiezen voor 
tegels omdat ze niet meer in staat zijn de tuin te 
onderhouden. Daarom verhuizen is natuurlijk 
wel erg bitter.
Aan Lizette van der Vegt vroeg ik daarop wat 
zulke maatregelen voor De Hunze en Van 
Starkenborgh zouden betekenen. Het bleek 
dat de voorgestelde regels vooral betrekking 
hebben op woningcorporaties en tuinen in 
bruikleen van de gemeente. In De Hunze staan 
alleen koopwoningen. Lizette hoopt dat ‘als 
meer mensen zich bewust zijn van de negatieve 
gevolgen van betegeling, zij uit zichzelf zullen 
kiezen voor beplanting, gras, of waterdoorlatende 
tegels’. Een handicap is een goede reden om voor 
een onderhoudsarme tuin te kiezen. Volgens 
Lizette zijn er wel alternatieven: ‘Ook betegeling 
vraagt uiteindelijk onderhoud, misschien nog 
wel meer dan een voortuin vol met struiken, 
zoals hortensia’s. Als betegeling noodzakelijk 
is kan men kiezen voor waterdoorlatende 
tegels, deze zie je steeds vaker op bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen. Grind of zaagsel kan ook.’ Tot 
slot wilde ik graag weten wat Lizette vond van 

de stelling dat de gemeente het tegelprobleem 
misschien wel zelf in de hand heeft gewerkt 
door het slechte voorbeeld te geven. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe projecten is groen 
een ondergeschoven kindje. Wie bijvoorbeeld 
het Europapark bezoekt moet zijn definitie van 
park als ‘terrein nabij een stad dat men door 
beplanting met bomen en heesters tot publieke 
wandelplaats heeft ingericht’ (Van Dale) wat 
bijstellen gezien de hoeveelheid beton. Dichter 
bij huis is het groen in Van Starkenborgh tot 
een minimale marge teruggedrongen. Lizette’s 
antwoord daarop: ´De gemeente ontwikkelt 
vrij weinig zelf, dat gebeurt door corporaties of 
ondernemers. Bij ontwikkelingsplannen pleit de 
GroenLinks-fractie uiteraard altijd voor zo veel 
mogelijk groen, wij bepalen het beleid echter 
niet alleen. Wij vinden ook dat de gemeente het 
goede voorbeeld moet geven door openbare 
ruimte waar mogelijk groen in te richten.’

GroenLinks raakt naar mijn mening een 
belangrijk punt. Dat de waterhuishouding in 
onze wijk wel eens te wensen overlaat zie ik 
elke winter in mijn eigen achtertuin. Maar wat is 
theorie en wat is praktijk? Heel veel mensen op 
elkaar vraagt om regels om de wereld leefbaar 
te houden. Naast zwaarwegende redenen om 
een tuin te bestraten -  vanwege lichamelijk 
onvermogen, - frivole redenen, het volgen van 
de trend op RTL -  zijn er ook, typisch voor onze 
wijk, weer andere praktische bezwaren. Tijdens 
mijn tochtje vertelde een stenen-tuin-bezitter: 
‘Het was niet onze keus om te betegelen, maar 
het lag er al. We hebben drie kinderen, werken 
allebei. Het is druk. Het is wel even goed zo.’ De 
tijd immers gaat altijd snel, ook de tijd voor de 
tuin. En de tijd zal het meemaken. Wie weet is 
over twintig jaar the Cement Garden vervangen 
door de volgende trend: Een Koperen Tuin?

Paul Marius Borggreve

Wilsstraat

Bijvoetstraat 
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Al geruime tijd worden omwonenden uit zowel 
De Hunze als Beijum door de projectgroep 
voor de Oostelijke Ringweg op de hoogte 
gehouden en geraadpleegd met betrekking 
tot de transformatie van de thans gelijkvloerse 
kruising Ringweg/Berlageweg/Emingaheerd 
naar ongelijkvloers. In eerdere nummers van 
dit Wijkblad was daar al een en ander over te 
lezen. Inmiddels hebben de plannen de status 
Voorlopig Ontwerp (VO) bereikt. Dat klinkt alsof 
er nog uitgebreid aan gesleuteld kan worden, 
maar in feite is deze versie zoals het er in 2015 
uit moet zien. Aanpassingen volgen alleen als de 
bestemmingsplan- en inspraakprocedures dat 
noodzakelijk maken.

Die procedures vinden in het tweede kwartaal 
van dit jaar plaats en daarvan worden de 
wijkbewoners uiteraard op de hoogte gebracht. 

Daarna zijn provincie- en gemeentebestuur 
aan de beurt met het nemen van een 
realisatiebesluit in het najaar van 2011. Dat is 
tevens de start van tal van procedures voor kap- 
en bouwvergunningen, financiering, enzovoort. 
Begin 2012 vindt de aanbesteding plaats (het 
bepalen wie de werkzaamheden gaat uitvoeren) 
en vermoedelijk eind van dat jaar gaat de schop 
de grond in. Het gaat ongeveer twee jaar duren 
voordat het viaduct met aan beide kanten 
rotondes gereed is.

Wat gebeurt er eigenlijk in die tussentijd met 
de verkeersstromen, kunnen we langs die kant 
nog gewoon de wijk in en uit? Waarschijnlijk 
niet, aan de kant van de Emingaheerd is nog 
wat ruimte voor een tijdelijk kruising, aan ‘onze’ 
kant niet. Al het autoverkeer zal gedurende 
langere tijd dus via de Granpré Molièreweg en 

Ringweg: tijd om knopen door te hakken

De Hunze / Van StarkenborgH
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Cuypersweg de wijk moeten verlaten. Wat er met 
de busverbinding gebeurt, is op dit moment nog 
niet duidelijk.

Officieel momentje
Op 8 december werd de officiële aftrap voor het 
onderhoud aan de Oostelijke Ringweg verricht. 
Wethouder Karin Dekker van de gemeente 
Groningen, gedeputeerde Marc Jager van de 
provincie en Agnes Bernhardt van Rijkswaterstaat 
verrichtten de openingshandeling in drie stappen: 
Met een shovel werd het oude informatiebord 
omgedrukt, de voorbereidingsfase loopt op zijn 
eind. Gezamenlijk zette het drietal een tweede 
bord weer overeind. “Excuses voor het ongemak” 
luidt de tekst, we gaan de komende jaren zeker 
hinder ondervinden van de werkzaamheden. Tot 
slot werd het derde bord onthuld met wat ‘hulp 
van bovenaf’, het laken bood enige weerstand. 
Nadat één van de medewerkers de ladder 

beklom en het laken een laatste zetje gaf werd 
dan toch het eindbeeld van 2015 zichtbaar: vlot 
doorstromend verkeer dat door een groene vallei 
onze wijken passeert. Marc Jager merkte nog op: 
“Zo zie je maar, ondanks goede voorbereidingen 
en een zorgvuldige planning is er altijd wel iets 
dat net even wat anders loopt dan je wilt.”
10 januari organiseerde de projectgroep een 
inloopmiddag voor geïnteresseerden, in het 
kantoortje aan de Grondzijl 23 in Ulgersmaborg. 
Ongeveer 10 personen uit onze wijken en 65 uit 
Beijum kwamen hun licht opsteken. Daaronder 
zowel mensen die al langer met de projectgroep 
in gesprek waren als ‘nieuwkomers’.
Meer informatie en foto’s/schetsen op de 
wijkwebsite www.dehunzevanstarkenborgh.nl: 
kijk bij Wat gebeurt er? > Ringweg.

Hans van Leeuwen
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Ben jij ook op zoek naar gezelligheid?
Ik – moeder van 2 jonge kinderen – heb het 
allemaal leuk voor elkaar. Toch mis ik iets: een 
man of vrouw die gezellig samen met mij 
knakworstjes wil verwarmen op Koninginnedag. 
Ben jij degene die ik zoek? Meld je dan op  
hunzeoranjecomite@hotmail.com onder 
vermelding van ‘knakworst’. Ik reken op jou!

Het Hunze Oranje Comité

Sterke man gezocht die zijn kracht  
wil laten zien.

Welke sterke maar zachtaardige kerel (20+)  
wil mij, vriendelijke doch motorisch onhandige 

vrouw (30+), helpen bij het opzetten van 
de koffiekraampjes op 30 april? Brief onder 

nummer 3042011 naar  
hunzeoranjecomite@hotmail.com!

 

Gezocht: partytent!
Welk gezin uit De Hunze of  Van Starkenborgh 
wil op 30 april aanstaande hun grote stevige 
partytent uitlenen? We komen hem zelf bij je 
ophalen en terugbrengen, maar als je zelf wilt 
helpen met opzetten mag dat natuurlijk ook. 
Er zal permanent een vrijwilliger van het HOC 
in de partytent aanwezig zijn, dus we kunnen 
garanderen dat je hem ongeschonden weer 
terug zult krijgen.  Wie helpt ons uit de brand? 

Gratis af te halen: consumpties!
Ik heb nog twee consumptiebonnen voor 
koffie of koek in de aanbieding. Wie heeft 

belangstelling? Je hoeft me in ruil alleen maar 
even twee uurtjes te helpen bij het in de gaten 

houden van de kinderen op de Survivalbaan 
tijdens het Oranjefeest in De Hunze. Vraag naar 

Ria via hunzeoranjecomite@hotmail.com

Gezocht: ondernemers in de wijk!
Heb jij een eigen bedrijf en woon je in 
de wijk De Hunze of Van Starkenborgh? 
Dan wijzen we je graag op de 
mogelijkheid om het Hunze Oranje Comité te 
sponsoren! Je kunt ons financieel steunen, maar 
je kunt ook goederen of diensten beschikbaar 
stellen. Denk aan vrijkaarten of cadeau-bonnen 
te besteden bij jouw bedrijf of producten die als 
prijsje voor kinderen kunnen dienen. Maar ook 
met haspels, elektriciteitsvoorziening, steigers 
voor een podium of horecatafels zijn we blij. Bied 
je aan via hunzeoranjecomite@hotmail.com en 
wij zorgen ervoor dat jouw bedrijf op een leuke 
manier voor het voetlicht komt op 30 april.

Straatgenoten: wij gaan ze verslaan!
Beste buren! Na ons geweldige nieuwjaars-
feestje in de straat, staat ons alweer een 
geweldig feestje te wachten: Koninginnedag 
in de wijk! Ik heb gehoord dat er een Levend 
Tafelvoetbal Toernooi georganiseerd wordt. 
Een geweldige kans om te laten zien dat onze 
straat de beste straat is in De Hunze. Doen jullie 
mee? 

Groetjes, 
jullie buuf van nummer 15.

Stopcontact over? Meld je aan!
Woon je aan de Berlageweg en heb je op 30 april een stopcontact over , meld je dan aan als  
stroomadres voor Koninginnedag! Via een haspel verbinden we jouw stopcontact dan met onze 
vrolijke kinderattracties. Uiteraard krijg je van ons een bedankje! hunzeoranjecomite@hotmail.com
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In onderstaand bericht roept de gemeente ons op om mee te doen aan de actie Lentekriebels. Vorig jaar heeft ons 

onvolprezen redactielid en wijkdichter Paul Borggreve in het kader van de Lentekriebels, geheel in zijn eentje, zijn 

eigen gewicht in zwerfvuil opgehaald. Dat was toen 81 kg, waarna hij vervolgens een 81 regels tellend “Gedicht op 

gewicht” heeft geproduceerd. Aan bewoners die dit jaar meedoen aan de actie verzoekt de redactie vriendelijk een 

verslagje te maken voor het wijkblad of de website. Let op: dit jaar is er subsidie mogelijk !

Dit jaar is de stadsbrede actie Lentekriebels van 

1 tot en met 29 april. 

Iedereen kan zich aanmelden: buurtbewoners, 

(sport)clubs, collega’s, scholen, enz. Meedoen 

aan LenteKriebels betekent gezamenlijk een 

paar uur de handen uit de mouwen steken om 

in je eigen buurt zwerfvuil op te ruimen en stoe-

pen te vegen. De boel weer aan kant. Vorig jaar 

deden verspreid over alle wijken van Groningen 

4.750 Stadjers mee, van jong tot oud, in 128 ac-

ties. Aanmelden kan tot 11 maart via de website 

www.groningen.nl/lentekriebels.

De succesformule van LenteKriebels is volgens 

de deelnemers vooral het samen opruimen van 

hun omgeving: mensen leren elkaar kennen, 

nieuwe bewoners vinden hun weg, plannen 

worden gemaakt om samen nog meer dingen 

te ondernemen en ondertussen worden de wij-

ken schoner. Gemeente en Stiel werken nauw 

samen om in de wijk acties met kinderen en 

buurtbewoners te organiseren. Het thema van 

LenteKriebels 2011 is kunst. 

ZUSJE van 

Net als vorig jaar is het ‘ZUSJE van LenteKriebels’ 

ook weer van de partij. Dat begint op zaterdag 

12 maart met de Landelijke Opschoondag. En 

in de Week van Nederland Schoon, 14 tot en 

met 18 maart, kunnen vooral scholen meedoen 

om de schoolomgeving en een deel van de 

buurt op te ruimen. De gemeente ondersteunt 

de acties met opruimmateriaal als grijpertjes 

en bezems en zorgt er voor dat het afval wordt 

afgevoerd. 

Deelnemers kunnen subsidie krijgen. Een groep 

van 5 tot 10 deelnemers krijgt maximaal 

€ 100,- , een groep van 11 tot 20 deelnemers 

maximaal € 200,- en een groep van 21 of meer 

deelnemers maximaal € 250,-. De subsidie moet 

worden aangevraagd via het subsidieformulier 

op de website www.groningen.nl/lentekriebels

Stadsbrede voorjaarsschoonmaak 1 t/m 29 april

Inschrijving LenteKriebels 2011 gestart
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Wat was het gezellig en wat vielen de 

hapjes in de smaak! En niet te vergeten het 

optreden van ons eigen koor Goed Gestemd. 

Het was de hoogste tijd dat ze weer eens 

optraden, dit keer voor eigen publiek. Een 

goed geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst, de 

achtste al weer. Wat ons en BHS betreft 

houden we deze traditie er in!

 

Nieuwe data workshops
Ook dit voorjaar zijn er weer leuke nieuwe 

workshops in buurtcentrum Hunzeborgh.

Op vrijdag 18 maart vanaf 19:45 uur geven 

Aly Bakker en Lia Dalebout een Workshop 

Bloemschikken. Je maakt een mooi voorjaars-

arrangement, alle materialen zijn aanwezig.

Op vrijdag 15 april geeft Maaike Blekman weer 

een Sieradenworkshop, vanaf 19:30 uur. Onder 

deskundige begeleiding van Maaike maakt 

iedereen een uniek sieraad. De workshop is 

geschikt voor beginners en gevorderden. Geef 

je snel op, vol is vol!

Zie het activiteitenoverzicht en de aparte 

aankondiging in dit blad.

Fitness 50-plus en Ladies Gym
Het gaat goed met de fitness 50-plus, zo goed 

dat er een derde lesuur gestart zou kunnen 

worden. Dit is mogelijk op donderdag van 11.00 

tot 12.00 uur. Als je geïnteresseerd bent, geef 

je dan op bij Reino Houwen/Liesbeth Visser. Bij 

voldoende opgave kan dit extra uur doorgaan!

Lia Elsinga is tijdelijk gestopt met twee van 

de drie Ladies Gymuren. De vrijdagochtend 

is er nog wel Ladies Gym en in die les is er 

nog wel ruimte voor nieuwe deelnemers. De 

vaste lady-gymmers worden uiteraard door 

Lia op de hoogte gehouden over de lessen op 

woensdagmorgen en donderdagavond.

Vernieuwen website
Sommigen hebben misschien al ontdekt 

dat er inmiddels ook veel informatie over 

ons buurtcentrum op de website van BHS 

te vinden is. We zijn achter de schermen 

bezig om onze oude website te vervangen 

en deze nieuwe site zal bereikbaar blijven via 

ons oude webadres, maar dus ook via www.

dehunzevanstarkenborgh.nl. De nieuwe site zal 

beter te beheren zijn en daarnaast hopen we dat 

het makkelijker wordt om zelf nieuwe berichten 

op de website te plaatsen. We wachten nog op 

een cursus daarvoor en dan kunnen we los.

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 
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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.  06-16342831

Bouzian Bentahar beheer Hunzeborgh tel. 050 5499400 (Hunzeborgh) 

Bouzian is in principe maandag t/m vrijdag ’s morgens aanwezig in de Hunzeborgh.

Website:  www.hunzeborgh.nl - E-mail:  info@hunzeborgh.nl

meehelpen in de Hunzeborgh? Extra hulp is 

altijd welkom! Wil je eerst eens horen welk 

vrijwilligerswerk er te doen is, neem dan contact 

op met een van de onderstaande bestuursleden. 

Seizoen 2011
In het activiteitenoverzicht achter in dit wijkblad 

tref je informatie over de eerste helft van 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.

Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!

Maria Hintzbergen

Voorzitter buurtcentrum Hunzeborgh
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Bea Fokkema is gekwalificeerd docente en zij laat 

zich regelmatig bijscholen volgens de nieuwe 

inzichten voor bewegen voor ouderen. Er wordt 

gewerkt met dezelfde technieken, die bij fitness 

aan andere volwassenen wordt gedoceerd. Maar 

er is extra attentie voor mogelijke gevolgen 

van ouder worden. Daarom bijvoorbeeld 

veel aandacht voor gewrichten, houding en 

versterking van spieren. 

Deze fitness probeert iedereen zo lang mogelijk 

fit en soepel te houden. 

Zie voor een verslag van deze activiteit  

www.seniorenkrantgroningen.nl, 

onder  Sport & Bewegen.

Kosten euro e 3,25 per les (kopje koffie 

inbegrepen). Vooruitbetaling per periode 

(januari t/m juni en september t/m december). U 

betaalt vanaf de les waarop u begint. Het lesgeld 

kan in twee termijnen worden betaald. 

Korting voor houders Stadjerspas.

Bestemd voor vijftigplussers, zowel mannen 

als vrouwen.

U kunt zich oriënteren met een proefles.

Info en opgave bij:

Reino Houwen - Van den Broekstraat 3 ,  

tel.:  542 33 14  of rhouwen@kpnplanet.nl

of  bij geen gehoor: 

Liesbeth Visser, tel.: 541 19 51

Fitness 50-plus
In Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A. Onder leiding van Bea Fokkema

Dinsdag: 10.00 – 11.00 uur
Donderdag:  9.30 – 10.30 uur

Wegens groot succes zijn deze lessen vol!
Binnenkort starten we met een nieuwe groep op  

donderdag van 11.00  – 12.00 uur.
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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

 WORKSHOP 

SIERADEN MAKEN
door Maaike Blekman 

Vrijdag 15 april van 19.30 tot 22.00 uur

Aan de hand van verschillende voorbeelden kunnen de  

deelnemers inspiratie opdoen voor een eigen ontwerp.  

De workshop is geschikt voor elk creatief niveau en uiteindelijk 

gaat iedereen met een eigentijds sieraad naar huis.

Kosten 17.50 euro, inclusief materiaal en koffie/thee.
(gebruikt u extra of bijzondere kralen,  

dan kan er een kleine bijdrage overheen komen)

Opgave via info@hunzeborgh.nl of 
Ninke Fennema T 06 16342831



KIJK OOK OP WWW.TAXISPAARKAART.NL

WORKSHOP 
BLOEMSCHIKKEN

in Buurtcentrum Hunzeborgh
                                  

                                                             

VRIJDAG 18 MAART van 19.45 uur - 22.00 uur

Het maken van een VOORJAARSARRANGEMENT op schaal, met behulp 

van verschillende materialen en bloemen.

Onder leiding van Aly Bakker en Lia Dalebout.

Kosten 20 euro, inclusief materialen en koffie/thee.

Opgave en info bij Ninke Fennema T 06-16342831 of via ninke_fennema@hotmail.com



Kinder/jeugd 
redactieleden 

gevraagd !
De redactie van dit blad is dringend op zoek  

naar kinderen die mee willen doen aan de  

kinder/jeugdredactie van het wijkblad.  

De huidige redactieleden van de kinderpagina 

behoren voor een groot deel niet meer tot de 

doelgroep (te oud, te druk, verhuisd) en daarom 

zoeken wij jonge wijkbewoners, die:

- Tussen de negen en zestien jaar oud zijn.

- Het leuk vinden om af en toe een stukje te 

schrijven. Je hoeft echt niet voor elk nummer een 

stuk te schrijven, af en toe is ook al mooi !

- Het belangrijk vinden dat ook aan de jongere 

bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh aan-

dacht wordt besteed. 

Je reactie kun je mailen aan:  

wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl

Els Bijlholt

redactie
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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 

advertentie-mogelijkheden kunt u 

mailen naar: 

adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

Paul Borggreve,

Ik heb weer genoten van het mooie 

kerstverhaal met  jouw bijzondere 

taalgebruik.

Liesbeth Visser

Kookles gezocht 
Wie weet of kent een mogelijkheid om 

kookworkshops te volgen? Ik wil graag 

meer ervaring opdoen met de  

Aziatische keuken (Chinees, Thais, 

Japans etc.) en met de Marokkaanse 

keuken. Mijn favoriete supermarkt is 

op dit moment Amazing Oriëntaal bij 

de Korreweg. Als ik daar ben vraag ik  

me voortdurend af hoe ik al die  

bijzondere dingen kan bereiden. Ik wil 

geen peperdure scholing en vind het 

vooral leuk om in een kleine groep te 

koken, maar ben dus wel bereid om 

ervoor te betalen. Ook van mensen die 

gezamenlijk met mij een dergelijke 

mogelijkheid zoeken krijg ik graag een 

mailtje! 

Els Bijlholt,

e-mail: wijkblad@ziggo.nl

PRIKBORDJES
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Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN 2011

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!

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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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2011
Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 19.00 - 21.30 uur Yoga  Monique van Heemskerk,  T 06-12786972
  (2 groepen van 5 kwartier) 

Dinsdag 10.00 - 11.00 uur Fitness 50-plus Reino Houwen - T 050-5423314
 14.00 - 15.00 uur  Wandelen Liesbeth Visser - T 050-5411951
 16.30 - 19.00 uur Pianoles Leonie Fresco - T 050-5421463 
 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl
  8 mrt, 5 apr, 3 mei, 14 juni, 12 juli  

 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Annet Reidinga - T 050-5491933
  Iedere dinsdag uitgezonderd  www.goedgestemd.tk

  de klaverjasavonden. 

Woensdag   (8.45 -   9.45 uur) Ladies Gym–tijdelijk gestopt!  Lia Elsinga - T 06-30503802
  Start mogelijk weer vanaf maart 

 10.15 - 12.15 uur Schildercursus Ninke Fennema - T 06-16342831
  10 lessen vanaf 12 januari 2011 
 16.00 – 18.30 uur Pianoles Leonie Fresco - T 050-5421463
  19.30 – 20.30 uur ZUMBA - Medium/gevorderd Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
 20.30 – 21.30 uur ZUMBA - Beginners/medium enormann@wanadoo.nl

Donderdag  9.30* - 10.30 uur Fitness 50-plus Reino Houwen - T 050-5423314
 *Starttijd in de winter

 11.00 – 12.00 uur Fitness 50-plus  Reino Houwen - T 050-5423314
  Bij voldoende opgave wordt 

  binnenkort gestart  
 19.30 - 20.30 uur ZUMBA Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
     enormann@wanadoo.nl
 (21.00 - 22.00 uur) Ladies Gym–tijdelijk gestopt! Lia Elsinga - T 06-30503802
  Start mogelijk weer vanaf maart

Vrijdag   8.45 -  9.45 uur Ladies Gym Lia Elsinga - T 06-30503802
  NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!

 16.15 - 17.30 uur Jeugdschaakclub Ronald van Nimwegen - T 050-5414622
  SC de Paardensprong www.scdepaardensprong.nl
 18.30 - 19.30 en Kinderdisco t/m 6 jaar Werkgroep kinderactiviteiten
 19.35 - 21.00 uur Kinderdisco t/m 12 jaar Ninke Fennema - T 06-16342831
  11 mrt, 8 apr, 13 mei, 10 juni 

Zaterdag 10.00 - 11.00 uur Fundance for kids Esmee Hodselmans - T 050-5424436
 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Werkgroep kinderactiviteiten
   5 mrt, 26 mrt, 16 apr, 28 mei Erna Spijkerman - a.spijkerman@noorderpoort.nl

In schoolvakanties is buurtcentrum Hunzeborgh gesloten, tenzij expliciet anders vermeld.

Vrijdag   19.45 - 22.00 uur   Workshop Bloemschikken  Informatie en opgave bij Ninke Fennema,

18 maart    door Aly Bakker en Lia Dalebout T 06-16342831 of via www.hunzeborgh.nl

Dinsdag  20.00 - 22.00 uur    Algemene Bewoners  van Bewonersorganisatie De Hunze/Van 

22 maart    Vergadering Starkenborgh (BHS).  Voor alle bewoners van 

     De Hunze en Van Starkenborgh.

Vrijdag  19.30 – 22.00 uur   Workshop Sieraden maken Informatie en opgave bij Ninke Fennema,

15 april    door Maaike Blekman.  T 06-16342831 of via www.hunzeborgh.nl

Incidentele activiteiten 2011

Buurtcentrum Hunzeborgh
Beijumerweg 10a - 9731 EB Groningen - T 050-5499400



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




