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Bij elke start van de lente denk ik weer: Hoe  
heb ik het deze winter weer overleefd? Ik geniet 
zo buitensporig van iets minder kou, iets meer 
zon, een pilsje op een terrasje, lammetjes in de 
wei, blaadjes aan de bomen en onze cavia die 
eindelijk in de ren kan (de eerste lentedagen zit 
cavia Annie totaal gestrest in haar hokje, daarna 
stort ze zich op het gras, dat in een moordend 
tempo wordt afgekauwd: een geit zou haar niet 
kunnen verslaan). Ik vergeet gemakshalve dat de 
extra ballast aan werk, veroorzaakt door  snoeien, 
wieden, grasmaaien en dat soort dingen, ook bij 
de lente hoort. En wat hierbij nog het allerergste 
is: over het algemeen ben ik niet lui aangelegd, 

totdat de zon doorbreekt. Dan komt de 
zevenslaper in mij naar boven. Ik wil alleen maar 
zitten, liggen of hangen in die zonovergoten 
tuin. Maar vooral niet alle geluiden van mijn 
wel nijvere buren horen: het schuren, het zagen,  
het hogedrukspuiten, het hakken. Dat wekt mijn 
schuldgevoel zo vreselijk op. Dus lieve mensen in 
de omgeving van de Rietveldlaan, denk aan mij 
als u aan de slag gaat, doe als ik: doe even niets 
en geniet van de zon !

Els Bijlholt
redactie

Van de redactie

advertentie
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23 Maart was het Nationale Boomfeestdag, 

de dag waarop weer heel wat plekken worden 

voorzien van nieuw groen. In en rond onze 

wijken heeft juist een flink aantal bomen en 

struiken het veld moeten ruimen (Hunzedijk, 

Heerdenpad) of ze kunnen spoedig een be-

zoekje van de man met de zaag verwachten 

(Maaskantlaan, Boekenlaan).

Het snoeien van de bosschages langs het 
Heerdenpad is één van de maatregelen die 
gemeente heeft genomen na een reeks gewelds-
incidenten. Het groen is mooi maar biedt types met 
minder zuivere bedoelingen gelegenheid fietsers 
en wandelaars onverwacht lastig te vallen. Een 
ruimere blik op het pad moet de sociale controle 
en het gevoel van veiligheid bevorderen.

Dan de kap van bomen langs de Hunzedijk. 
Geschrokken berichten van wijkbewoners aan 
het bestuur van de BHS: kán dit zomaar? De 
bomen waren beeldbepalend en het groen 
langs de Hunzedijk en het Selwerderdiepje is 
toch aangewezen als ecologische zone? Het 
kappen gebeurde dan ook niet ‘zomaar’. Er zijn 
omgevingsvergunningen*) aangevraagd en 
afgegeven. De bomen moesten bovendien wel 
gekapt worden. Populieren zijn snelle groeiers 
maar kennen ook een beperkte levensduur. 
Oude exemplaren kunnen zomaar takken laten 
vallen. Niet alleen onschuldige twijgjes, maar 
ook hoofdtakken van honderden kilo’s, met alle 
gevaar voor lijf en goederen. Dat stadium was 
bereikt.

Nationale Boomkapdag?
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Aan de Maaskantlaan en Boekenlaan gaan 
soortgelijke ingrepen plaatsvinden als aan de 
Rietveldlaan. De ‘lui wortelende’ bomen, die 
met hun wortels niet in de diepte groeien maar 
in de breedte en daarbij de bestrating omhoog 
duwen, maken plaats voor bomen die dit euvel 
niet kennen. Bij het verschijnen van dit Wijkblad 
is de Rietveldlaan eindelijk weer op orde. Door 
het strenge winterweer en een faillissement had 
het werk forse vertraging opgelopen. 

In de Maaskantlaan worden alle bomen ver-
vangen. In de Boekenlaan alleen de bomen aan 
de zuidkant van de straat. De bomen op het 
‘plein’ mogen blijven. Dat plein wordt groen.

De verharding verdwijnt, met uitzondering van 
een standplaats voor Peter’s Smulpaleis. De 
informatieavond die de gemeente voor de be-
woners van beide straten organiseerde werd 
door slechts één persoon bezocht, maar dat lag 
misschien aan de fout in de uitnodiging waarin 
dag en datum niet met elkaar correspondeerden. 
Start van de werkzaamheden is naar verwachting 
in juni.

Hans van Leeuwen

*) Omgevingsvergunning is een nieuw type vergunning 

van de gemeente Groningen in plaats van de oude bouw-, 

sloop- en kapvergunning.
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Op dinsdagavond 22 maart 2011 vond de Alge-
mene Bewoners Vergadering (ABV) plaats waarin 
verslag is gedaan van het afgelopen jaar en het 
activiteitenplan 2011 is vastgesteld. We namen 
afscheid van onze voorzitter Toon Garritsen en 
onze secretaris Arie Herwig. Na afloop realiseer 
je je dan dat van een voorzitter verwacht wordt 
dat er tijdig ook kopij voor het wijkblad wordt 
aangeleverd. Kortom, de eerste bijdrage van mij!
Toon en Arie: Nogmaals heel hartelijk dank voor 
jullie inzet!

Johann Schelwald en Marianne Heerebout zijn 
toegetreden tot het bestuur. Reino Houwen, 
onze penningmeester, is opnieuw benoemd op 
22 maart. Samen met Hans van Leeuwen vormen 
we het bestuur.

Wat kunt u van het bestuur verwachten: Een 
nieuwe lente en een nieuw geluid? 

Volgens mij is dat niet het geval. Er is in de afge-
lopen jaren een goed fundament gelegd waar- 
bij veel onderwerpen in het bestuur aan de orde 
zijn geweest. U kunt dit ook nalezen op onze 
website waar het jaarverslag 2010 en het activi-
teitenplan staan.

We zullen als bestuur ernaar blijven streven dat 
elke bewoner zich thuis voelt in De Hunze en 
Van Starkenborgh. Daarbij rekening houdend 
met het individuele belang en het wijkbelang. 
Tegelijk zullen we dan ook daarbij het belang van 
STAD moeten betrekken, omdat we immers deel 
uitmaken van STAD. En soms gaat het nog een 
dimensie verder als we rekening moeten houden 
met de belangen van onze Provincie Groningen 
(bijvoorbeeld de Oostelijke Ringweg). Nou ja, 
we kunnen onze wereld nog veel groter maken, 

maar laten we ons in het BHS maar beperken tot 
de grote wereld van de wijken De Hunze en Van 
Starkenborgh.
Een belangrijk onderwerp is en blijft de burger-
participatie. Hoe worden wij zo vroegtijdig mo-
gelijk betrokken bij de plannen van onze be-
stuurders? En, hoe houden zij zo veel mogelijk 
vroegtijdig rekening met onze wensen en soms 
onze eisen?

We zien bij de plannen Oostelijke Ringweg dat 
het wel goed kan! Bij andere onderwerpen 
worden we nog wel eens verrast. Het kappen van 
bomen in de ecologische zone is een dergelijk 
voorbeeld. Op zich is er sprake van goede regel-
geving en is conform de gebruikelijke spelregels 
een kapvergunning verleend in elke individuele 
situatie. We worden dan echter als wijk er wel 
mee geconfronteerd dat er stuk voor stuk bomen 
verdwijnen. We zullen nagaan of STAD ons 
voortaan eerder kan informeren dat deze bomen 
moeten gaan ’wijken’. Op de ABV hoorden 
we van een bewoner de begrippen ’blijvers’ 
en ’wijkers’. Bij een nieuwe aanplant worden 
’wijkers’ gepland. Het zijn snel groeiende bomen 
(populieren, berken e.d.) om zo snel mogelijk 
veel groen te krijgen. Deze kunnen later gekapt 
worden, vooral als er risico’s ontstaan door 
vallende takken en rot. De ’blijvers’ (esdoorns, 
beuken e.d.) krijgen dan vervolgens meer licht.
Zo leer je op een ABV ook elke keer weer iets. En 
dat is dan ook al een reden, naast het muzikale 
optreden van Pape Seck (Afrikaanse troubadour), 
om op een ABV te komen!

Eelke Wiersma

Voorzitter BHS

Van het B.H.S. bestuur 

De Hunze / Van StarkenborgH
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Zachte landing?

De wegen van openbare werken (gemeente-

werken) ROEZ blijken ondoorgrondelijk.

Een paar dagen geleden was het weer zover. 
Enkele voertuigen in gemeentelijke kleuren 
crosten ronkend het speelveld in De Hunze op, 
om te stoppen bij de schommelhoek. Het is op 
zo’n moment voor mij altijd weer een verrassing 
welke veranderingen er op stapel staan.
Zou er toch een nieuwe jeu de boules baan 
worden aangelegd?
Stiekem hoop ik dat in ieder geval de schommels 
(een populaire hangplek) worden verplaatst 
naar een andere uithoek van het veld, zodat 
het meidengegil voor ons ’s avonds wat minder 
storend zal zijn. Helaas, na het uitgraven van 
de grond onder de schommels, wordt op die 
plek een enorme hoeveelheid zand gestort. De 
grond wordt niet meteen weggereden, maar 
tijdelijk op het Boekenlaanplein gedeponeerd. 

Tijdelijk in de ruime zin van het woord.
Na enige tijd als schone, glasvrije zandbak te 
hebben dienstgedaan, wordt de schommelplek 
met een fraaie kunstgrasmat bedekt. Maar 
niet volledig…Tot mijn verbazing blijft er 
een brede strook zand tussen het gras en het 
nieuwe kunstgras open liggen. Zou er een 
rekenfout zijn gemaakt of wordt die ruimte 
later opgevuld met een separerende zachte 
laag? Na enige dagen blijkt dat ik het weer 
verkeerd heb ingeschat. Er worden wel tegels 
in de strook gelegd maar geen zachte. Het zijn 
gewoon van die ordinaire betonnen - en dus 
keiharde stoeptegels. Dus, schommelaars en 
vooral, freerunners, jullie zijn gewaarschuwd! 

G. Luringa 

(pseudoniem, 

naam en adres bij 

de redactie bekend)

KIJK OOK OP WWW.TAXISPAARKAART.NL

advertentie
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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



Ingezonden brief
In het laatste wijkblad stond een artikel over 
hondenpoep en ook in het Dagblad van het 
Noorden stond laatst iets over hondenpoep. Ik 
weet niet meer wat erin stond, want ik heb het 
blad niet meer, maar naar aanleiding van dit 
onderwerp heb ik wel een andere vraag. Wat 
gaan we doen aan de paardenvijgen in de 
wijk? De mensen die een hond hebben moeten 
hondenbelasting betalen, terwijl dit in het 
geheel niet wordt gebruikt om de overlast van 
de hondenpoep tegen te gaan. Maar moeten 

mensen die paarden hebben en deze door de 
wijken laten lopen ook een soortgelijke belasting 
betalen? Overigens moet ik wel even melden 
dat ik, als bezorger van huis-aan-huisbladen en 
folders, vrijwel nooit hondenpoep in de straten 
vind. Maar misschien ligt er juist wel heel veel 
op de grasvelden, daar kom ik dus niet. Paarden-
vijgen kom ik juist wel veel tegen en wel bijna 
voor onze deur (kijk maar eens aan het eind van 
de Granpré Molièreweg). Als het had gekund had 
ik een foto met dit bericht meegestuurd. 

Henk Boomsma

(via: wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl)

Nieuwe regels per 1 mei

De regels houden in:
- Honden moeten zijn aangelijnd behalve in 

uitrengebieden.
- Hondenpoep moet worden opgeruimd, 

behalve in uitrengebieden, uitlaatzones en in 
de goot naast het trottoir.

- Bij het uitlaten van een hond is het verplicht 
een opruimmiddel bij je te hebben: dat kan 
bijvoorbeeld zijn een papieren of plastic 
zakje. Het begrip opruimmiddel is overigens 
niet nader beschreven. Middelen anders dan 
zakjes zijn dus toegestaan.

- De stad is verdeeld in uitrengebieden, 
uitlaatzones, verboden gebieden en overige.

 Bij overtreding kunnen er boetes worden 
opgelegd van € 60 tot € 90.

In het vorige wijkblad werd erover gerept dat 
het niet meer toegestaan is honden uit te laten 
op het Hunzedijkje. Dat is niet het geval. De 
gebiedsindeling betekent het volgende:
-  Voor straten, trottoirs, plantsoenen en andere 

openbare gebieden geldt:
  Honden uitlaten is toegestaan mits 

aangelijnd en eventuele hondenpoep wordt 
opgeruimd.

-  Een aantal plantsoenen is aangewezen als 
uitlaatzone.

  Honden moeten hier aangelijnd zijn, maar 
eventuele hondenpoep hoeft niet te worden 
opgeruimd.

 In De Hunze/Van Starkenborgh zijn geen 
speciale uitlaatzones.

-  Een aantal groenstroken is gereserveerd als 
uitrengebied.

Hond en Hunze
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Per 1 mei 2011 worden in de Gemeente Groningen nieuwe regels van kracht rondom het uitlaten van 
honden. Deze regels, of spelregels zoals de gemeente ze noemt, zijn opgenomen in de folder ‘Opgeruimd 
Uitgelaten’. Deze regels gelden ook voor De Hunze en Van Starkenborgh.
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 Hier hoeven honden niet aangelijnd te 
zijn en hondenpoep hoeft niet te worden 
opgeruimd. In De Hunze zijn die gebieden: 
het Hunzedijkje, de groenstrook langs de 
ringweg (let op: niet het hele gebied!), 
en de groenstrook tot aan de sloot langs 
het Heerdenpad (let op: het zogenaamde 
Hunzebosje is geen uitrengebied). In Van 
Starkenborgh is er geen uitrengebied.

-  Een aantal plantsoenen is verboden voor 
honden, ook begraafplaatsen en speelplaatsen 
zijn verboden. 

 In De Hunze is dat het Middenterrein.

Het plan inzake het uitlaatbeleid is in december 
aan betalers van hondenbelasting medegedeeld. 
In eerste instantie zou het plan op 1 maart 2011 
in werking treden. Omdat er echter meer dan 
600 reacties van stadsgenoten kwamen op het 
plan, is het nader bekeken en zullen de regels 
op 1 mei ingaan. De meest gehoorde klacht 
is dat er in het plan te weinig uitrengebieden 
zijn aangewezen. Vanaf medio april worden de 
uitrengebieden met bordjes gemarkeerd. Er ko-
men overigens geen extra vuilnisbakken om de 
hondenpoep in te deponeren.

11.000 honden
Een op de achttien stadjers heeft een hond. Dat 
betekent dat er ongeveer 11.000 honden zijn. 
Navraag bij de gemeente leert dat er in onze 
wijk 235 honden zijn geregistreerd. Dat is iets 
meer dan gemiddeld over de stad. Ik wilde graag 
weten wat de hondenbezitters in onze wijk 
vinden van het nieuwe plan. Toevallig kregen 
wij van de heer Jan Dijkman een bericht binnen 
over mogelijke invullingen van het voormalig 
parkeerterrein van Tuinland. Ik zocht hem op 
een maartse avond op en werd begroet door 
zijn Spaanse waterhond Perro. Onder het genot 
van een kop koffie, aangereikt door de bazin, 
bespraken we mens en hond.

Wat vindt u van het nieuwe plan van de gemeente?
Hond en hondenbezit wordt vaak negatief 
benaderd. Men heeft het over problemen: 
overlast, hondenpoep. Echter, honden zijn heel 
sociale dieren en ze horen er bij. Er moet dus wel 
ruimte voor honden zijn. Honden horen vrij te 
kunnen rennen. Het zou goed zijn als er goede 
uitrengebieden komen. De gebieden die er nu 
zijn: bij de ringweg, Hunzedijkje en langs het 
Heerdenpad zijn niet ideaal; ze zijn slecht verlicht, 
het terrein is niet effen en sommige stukken 
zijn heel drassig. Mensen werken en laten hun 
hond ’s avonds uit. Daarom zou het voormalig 
parkeerterrein van Tuinland een ideaal gebied zijn 
als uitrenplek: de ondergrond is goed, als er meer 
verlichting komt is het helemaal mooi. Honden 
poepen daarbij uit zichzelf onder struikjes of aan 
de grasranden. Het vergroot de veiligheid van 
het gebied. In het recente verleden vonden er 
helaas allerlei duistere praktijken plaats. Doordat 
mensen er regelmatig komen, wordt het voor 
schimmige types minder interessant. Overdag 
is het gebied ook geschikt voor kinderen: nu al 
wordt er volop geskatet. Daarbij komt nog dat er 
een flinke uitbreiding van de wijk op stapel staat 
op de Tuinlandlocatie. Die mensen zullen ook een 
hond hebben en daar moet wel ruimte voor zijn. 
Als honden niet kunnen uitrennen, worden ze 
agressief en dat is voor zowel mens als dier niet 
goed.

Wat vindt u van de opruimplicht en de verplichte 
opruimmiddelen?
In De Hunze ligt zelden hondenpoep op de 
stoep en natuurlijk laat je dat ook niet pontificaal 
liggen. Een zakje bij je hebben is niet zo gek, 
maar daarna. Een half uur met een zakje poep 
rondlopen op zoek naar een vuilnisbak? Dat 
is niet te doen. Bij een opruimplicht horen ook 
faciliteiten: stevige vuilnisbakken, eventueel van 
beton, op meer plekken in de wijk. Helemaal  
ideaal zou zijn als er op verschillende punten 
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gratis zakjes gepakt kunnen worden. In 
Duitsland bestaat dat in sommige steden. Op 
dit moment zijn er in De Hunze wel erg weinig 
mogelijkheden om poep op te ruimen. Nu is 
poep niet alleen maar negatief. In de winter is 
hondenpoep belangrijk bijvoedsel voor kraaien.

Waarom is het hebben van een hond zo leuk?
Honden en mensen zijn met elkaar verbonden. 
Een hond is als het goed is echt een kameraad. 
Als mens heb je er heel veel plezier aan en 
andersom. Het is een heel sociaal iets: je bent 
verantwoordelijk en hebt een band met een dier. 
Maar doordat je het dier uitlaat kom je ook zelf 
buiten en krijgt snel contact met buurtgenoten 
die ook een hondje hebben. Daardoor ontstaat 
er een sociaal netwerk: je kent elkaar en dat 
is goed voor de wijk en goed voor de stad. De 
samenleving zijn we immers allemaal. Het is 
belangrijk dat de gemeente het mogelijk maakt 
dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Honden 
en goede faciliteiten voor honden zorgen voor 
een gezonde verdraagzame stad.

Wat vindt u van hondenbelasting?
Hondenbelasting is niet verkeerd. Het dient de 
algemene middelen en daar hebben we alle-
maal plezier van. Het is wel handig als er een 
hondenpenning zou komen: dan is meteen 
duidelijk voor welke hond belasting is betaald. 

Wat is een hond?
Na het gesprek maak ik nog een foto van Perro 
en baas. Perro toont zich wat verlegen. Iedereen 
kent wel verhalen van bloeddorstige honden en 
hun verschrikkelijke baasjes die, terwijl je been 
wordt afgebeten, stellig beweren ‘Dat doet ie 
nou anders nooit’. De praktijk is heel anders: 
de meeste honden zijn vriendelijke, speelse 
dieren die een welkome aanvulling zijn in menig 
huisgezin, belangrijke sociale vaardigheden 
aanspreken en contacten tussen mensen 

onderling makkelijker maken. Niet voor niets zijn 
de mens en de getemde wolf al tienduizend jaar 
bevriend. Als ik terugloop naar huis en een van 
de uitrenzones bekijk is dat inderdaad toch wat 
mager gezien de wijde steppen waar we allemaal 
vandaan komen. Is er dan zo’n gebrek aan ruimte 
dat dit is wat wij als maatschappij over hebben 
voor onze dieren? Misschien, maar als ik de grote 
industrieterreinen bij de stad zie liggen met hun 
vele leegstaande panden begrijp ik niet altijd 
hoe er met ruimte wordt omgegaan.

Tot slot de hondenbelasting: deze komt voort 
uit artikel 226 van de Gemeentewet. In een 
grijs verleden is vastgesteld dat er voor honden 
belasting geheven mocht worden. Waarschijnlijk 
omdat in de 19e eeuw de hondenkar nog een 
normaal verschijnsel was. Andere dieren zijn niet 
beschreven en daarom bestaat daarvoor geen 
belasting. Ongeveer 70% van de gemeentes heft 
belasting. Maar wat is een hond nou eigenlijk? 
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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

In de Gemeentewet wordt dat niet nader om-
schreven. Bij de Gemeentelijke Belastingen  
vroeg ik op welke manier wordt vastgesteld  
dat een dier daadwerkelijk een hond is. Ook in 
de Gemeente Groningen is geen definitie van 
het begrip hond vastgelegd. Men gaat uit van 
uiterlijke kenmerken van een dier. Er schijnt tot 
nu geen discussie geweest te zijn met controleurs 
of een dier een hond is, wel is er soms discussie 
over wie de houder is van het dier. Wat is een 
hond dan wel? Volgens Josh Billings: ‘Een hond 
is het enige wezen op aarde, dat meer van een 
ander houdt dan van zichzelf’.

Meer over het hondenbeleid vindt 
u op: mijnwijk.groningen.nl

Paul Marius Borggreve
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Zelfs het NOS ochtendjournaal maakt op 18 
februari melding van de nodige schade aan 
de brug, veroorzaakt door een schip waarvan 
de schipper vergeten was de autolaadkraan 
neer te laten. De daardoor ontstane opening in 
het geluidsscherm is provisorisch afgezet met 
bouwhekken. Het maakt de brug, die toch al 
niet in aanmerking komt voor de prijs voor de 
gezelligste plek van Groningen, nog somberder.

Informatievacuüm
Daags daarvoor heeft de Vereniging Bedrijven 
Noord Oost (VBNO), waaraan onder andere 
ondernemers deelnemen die gevestigd zijn op 

het bedrijventerrein De Hoogte, de gemeente 
en de provincie een brief gestuurd met het 
verzoek om duidelijkheid omtrent de plannen. 
Ondertussen had het samenwerkingsverband 
Lemmer-Delfzijl van Rijkswaterstaat en de 
provincies Friesland en Groningen al in 
december 2010 in een nieuwsbrief gemeld dat 
de brug in 2013 gereed zou komen. Er was dus 
wel informatie, alleen bereikte deze niet alle 
betrokkenen. De oproep van de VBNO haalde 
het Dagblad van het Noorden, evenals op 21 
februari het snelle antwoord van de gemeente: 
de nieuwe brug moet in 2014 voltooid zijn. Weer 
een jaar later dus. Een deel van de vertraging 

Verhoogde Noordzeebrug komt echt wel
“Laat ik maar vast beginnen de oude te slopen” heeft de schipper misschien gedacht toen hij met de 
laadkraan van zijn schip twee geluidschermen en enkele stukken beton van de Noordzeebrug afmepte. 
Lange tijd is het stil rondom de plannen voor de verhoging. Een verhoging die in 2006 al is aangekondigd, 
noodzakelijk om de vaarroute Lemmer-Delfzijl, waar het van Starkenborghkanaal deel van uit maakt, 
op te waarderen naar klasse ‘Va’. In 2010 klaar, zo is gesteld. Maar er gebeurt niets en omwonenden en 
ondernemers blijven in het ongewisse. En dan komt de brug over het Van Starkenborghkanaal tweemaal 
kort na elkaar in het nieuws.

Op het bedrijventerrein bij De Hoogte gaan de eerste panden tegen de vlakte om ruimte te maken voor de 
ongelijkvloerse kruising.
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Fijn, zeggen de meeste mensen, weg met al dat 
gedoe met dikke jassen, mutsen, handschoenen, 
bevroren ruiten en gladde wegen.
Jammer, denkt de mevrouw die iedere morgen 
om vijf voor half negen vanuit Van Starkenborgh 
komt.
Met haar kleine blauwe autootje steekt ze 
dagelijks de Van Eesterenlaan over om via de 
Beijumerweg naar Beijum te rijden om daar haar 
kind bij één van de scholen af te leveren. Dat 
kan ’s winters, want dan haalt de milieudienst 
het paaltje bij de Granpré Molière uit de weg 
om zo met de strooiauto voor de vele fietsers de 
Beijumerweg sneeuw- en ijsvrij te maken.
Ze rijdt hard, te hard. Doet ze dit omdat ze weet 
dat ze van deze sluiproute eigenlijk geen gebruik 
mag maken, of is het dat ze anders niet op tijd 
bij school is?
Vermoedelijk het eerste, want om vijf over half 

negen rijdt ze alweer terug én de grote reclame-
stickers op haar auto geven aan dat ze de be-
tekenis van de verkeersborden moet weten.
Natuurlijk is zij niet de enige die op deze snelle 
manier naar De Hunze of naar Beijum rijdt.
Het mag niet, maar af en toe is het erg prettig om 
niet helemaal te hoeven omrijden. De meeste 
automobilisten rijden echter stapvoets, omdat ze 
weten dat er verscheidene mensen gebruikmaken 
van deze weg. Fietsers en wandelaars moeten er 
toch van op aan kunnen dat ze veilig kunnen 
fietsen en lopen.
De winter is voorbij, nu moet ook deze mevrouw 
eerder van huis omdat ze weer over de ringweg 
moet. Wat haar betreft kan de winter niet vroeg 
genoeg invallen. 
Bij voorkeur op maandag 5 september, de eerste 
schooldag na de zomervakantie.

Wijkkiek

De winter is weer voorbij

komt overigens voor rekening van moeizame 
onteigeningsprocedures. 

Het begin is er
Dat er nu toch echt wat gaat gebeuren blijkt wel 
uit de sloopwerkzaamheden die gestart zijn op 
het bedrijventerrein. Op die plaats komt een 
keerlus voor het verkeer dat vanuit het noorden 
de Bedumerweg op wil rijden. Het verkeer dat 
richting Noordelijke Ringweg (Plataanlaan) 
rijdt is dan verlost van de verkeerslichten en 
uiteindelijk is vrijwel de gehele Ring voorzien 
van ongelijkvloerse kruisingen.
De nieuwe brug wordt drie meter hoger en de 
overspanning wordt breder. Zo kunnen grotere 
containerschepen passeren. De verhoging be-
tekent dat de helling nog steiler wordt, dat, 

terwijl veel fietsers de oprit nu al ervaren als 
een Noordelijke variant op de Cauberg. Daarom 
is een oplossing in de vorm van een rolband 
bedacht. 
De aanpassing gaat ongetwijfeld overlast met 
zich meebrengen, zowel in de vorm van belem- 
meringen voor het verkeer als door geluid. De 
Bewonersorganisatie blijft het proces nauw- 
lettend volgen en hoopt dat de informatie-
voorziening op het zelfde peil wordt gebracht 
als die rond het werk aan de Oostelijke Ringweg. 
Meer informatie, schetsen en achtergronden 
vind je op de wijksite, onder: Wat gebeurt er? > 
Noordzeebrug.

Hans van Leeuwen
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Spierkracht, zwaartekracht, elektrische kracht, 
veerkracht. Ze zetten de beelden in beweging. 
Anders dan de zonkracht. Die bewoog veel 
mensen om op een zeer lenteachtige 20e maart 
naar de opening van de expositie Beweegbeelden 
te komen. Voor de tweede maal organiseert 
Stichting Baksteen een ontwerpwedstrijd, de 
inzendingen staan opgesteld in Beeldentuin 
Van Starkenborgh. Het idee is geïnspireerd door 
de werken van de Frans-Zwitserse kunstenaar 
Tinguely en de Amerikaanse kunstenaar Calder. 
Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen en aan 
de hand daarvan wordt op de sluitingsdag (2 
oktober) het winnende ontwerp bepaald. 

Waar? Aan de Winsumerweg nr. 1: over de 
Boterdiepbrug, door het tunneltje, achterlangs de 
molen (Molenstreek) en dan even doorlopen of 
–fietsen tot voorbij de volkstuinen. Open wo–zo, 
van 10:00 tot 17:00 uur. Op de wijksite staat een 
impressie (zoeken op: ‘beweegbeelden’). Door 
enig geklungel met de camera door schrijver 
dezes is het een heel klein filmpje geworden. Er 
zijn inmiddels ook nog een aantal niet bewegende 
documenten aan de site toegevoegd. Maar zeg 
nou zelf: de ontwerpen moet je gewoon in het 
echt gaan bekijken, aanraken en beleven. In het 
Paviljoen, voorzien van een heerlijk terras, kun 
je aansluitend genieten van een kop koffie, thee 
of een ander drankje (zelfde openingstijden als 
boven).

Hans van Leeuwen

Verbeeldingskracht in Beeldentuin 
Van Starkenborgh

De Hunze / Van StarkenborgH
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In het kader van het 50 jaar bestaan van 
Tennisvereniging Van Starkenborgh wordt in 
de tweede helft van juni 2011 een feestweek 
georganiseerd met allerlei aktiviteiten. Eén 
van de aktiviteiten, de opvoering van een 
theatervoorstelling, wordt georganiseerd samen 
met Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starken-
borgh. Voor de opvoering van de voorstelling is 
subsidie gekregen van de gemeente Groningen, 
in het kader van Goed Idee Plus en de Wijk als 
Werkplaats. 

De voorstelling zal onder leiding van een profes- 
sionele regisseur, Karin Noeken van Vrouw Hol- 
land, worden bedacht en uitgevoerd op donder-
dag 23 en vrijdag 24 juni 2011. De uitvoering 
van de voorstelling, zowel qua toneel, zang en 
dans als van decorbouw, kostuumontwerp en 
eventueel licht en geluid, wordt zoveel 
mogelijk in handen van buurtbewoners gelegd.  
De spelers zijn reeds bekend. We zijn nu nog op  
zoek naar mensen die een bijdrage kunnen en 
willen leveren aan de decorbouw, kostuum- 
ontwerp en eventueel licht en geluid. Heb je 
interesse laat het ons dan weten! 

Tennisvereniging van Starkenborgh
Heerdenpad 9
9731 BW  Groningen

Voor informatie en opgave kun je contact 

opnemen met: 

Toon Garritsen

050- 5411827

toon.garritsen@planet.nl

Mirjam Plantinga

050-5573598

plantingamirjam@hotmail.com

Dolph Spaak

050-5718007

spaak013@planet.nl

Altijd al eens mee willen helpen aan
de totstandkoming van een 

theatervoorstelling?

Grijp dan je kans!
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Feestelijke opening nieuwe kantine GTV
Zaterdag 26 maart om 14.00 uur precies 

opende kantinedame van het eerste uur 

Greet Maclean de verbouwde kantine van de 

Groninger Tennis Vereniging Van Starken-

borgh. Aangemoedigd door GTV-leden knip-

te ze resoluut het lint door dat de deur naar 

de kantine verzegelde.

Lidy Bosker sprak met Greet Maclean en 

Mirjam Plantinga (voorzitter van de Kantine-

commissie) over de nieuwe kantine, de bouw, 

tennis en het lustrumjaar van de GTV.

Wat heb jij met de GTV, Greet?

Laat ik eerst opbiechten dat ik zelf niet tennis, 
zegt Greet. Ik was bevriend met de vorige GTV-
voorzitter en via haar ben ik hier gekomen. Mijn 
hart ligt bij de sport en dan vooral in combinatie 
met de horeca. Ik heb een lange werkervaring 
als kantinedame, van GTV tot aan FC-Groningen. 
Ik werk hier al jaren met veel plezier. Ik vind 
het prima zoals GTV de kantinediensten heeft 
geregeld. Ieder lid is verplicht om jaarlijks 1 
kantinedienst te draaien en de competitieteams 
draaien nog extra diensten. Je merkt dat de GTV-
leden door zo’n kantinedienst meer betrokken 
raken bij de club en dat werkt heel plezierig. Ik 
fungeer binnen dat vrijwilligersnetwerk als een 
soort spin in het web en regel alle zaken van 
inkoop tot coördinatie.

Waarom deze verbouwing?

Ik werk hier nu ongeveer 30 jaar, vertelt Greet. Zo-
lang staat de kantine er inmiddels ook. De laatste 
jaren heb ik al vaak aangegeven dat de bar echt 
te klein was en het geheel vooral erg rommelig 
oogde. Een tijdje geleden had ik het hierover 
met één van onze nieuwe leden, Arjan Kremer, 
en hij had wel ideeën voor een verbouwing. 

Arjan heeft samen met zijn vader een ontwerp/
interieurbureau (www.kremerenkremer.nl) in Kol- 
lum en gaf aan de gehele verbouwing van begin 
tot eind te kunnen uitvoeren. Ik was direct en-
thousiast over zijn schetsen. Zijn visie van licht, 
kleurig en vooral stootvast sprak mij wel aan. 
Alle meubels zijn ook door hen zelf ontworpen 
en gemaakt. De bar is bijvoorbeeld van hetzelfde 
materiaal als de tafels en vensterbanken. Mirjam 
vult aan. Onze insteek was om de kantine 
toegankelijker en uitnodigender te maken. In  
deze nieuwe setting is dat goed gelukt en we 
hebben nu een lounge/tv-hoek, een computer-
plek, een infobalie en multifunctionele opstel-
lingen van tafels en stoelen.

Een multifunctionele kantine?

Jazeker, geeft Mirjam aan. Daarom past deze 
nieuwe kantine zo mooi in het Lustrumjaar 
van de GTV. Onze voorbereidingen voor het 
Lustrum zijn in volle gang. We hebben voor 
het Lustrum bewust gekozen voor een brede 
publieksbenadering. Niet uitsluitend GTV-leden, 
maar ook buurtbewoners van Van Starkenborgh 
en De Hunze worden betrokken bij het Lustrum. 
Deze benadering past bij onze vernieuwde 
kantine. Daar hebben we naast het GTV-publiek 
ook ruimte voor bijvoorbeeld de bridgeclub of 
de Loopgroep Groningen.
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Zijn jullie tevreden met het resultaat?

Greet is zeer tevreden. De bar is echt mooi 
geworden. Ook de kleuren, groen en blauw (GTV-
clubkleuren) afgewisseld met fris oranje, vind ik 
mooi. Mirjam wijst naar het tv-scherm aan de 
muur. Kijk hier zien we de tussenstanden van het 
toernooi dat momenteel aan de gang is. 
Mooi hè!

Mooi is het zeker, dus wijkbewoners schroom niet
om eens een kijkje te gaan nemen.
Nu of tijdens de Lustrumweek van 20 tot 25 juni.

Lidy Bosker

Meer info via Mirjam Plantinga: 

kc@starkenborgh.nl

Win een lekker slagroomtaartje!
Op 30 april barst het feest weer los op het mid-
denterrein van de Berlageweg! Er is weer van al-
les te beleven voor de kinderen in onze wijken: 
bekijk het programma op de speciale oranje-
pagina’s in het midden van deze wijkkrant! 

Om alles goed te laten verlopen, zijn we nog 
dringend op zoek naar mensen die ons twee 
uurtjes willen helpen met het verkopen van 
broodjes knakworst, het vullen van de ballon-
nen, het assisteren bij de klauterbaan en vele 
andere kleine klusjes. 

Voor de snelle beslissers hebben we nu een speci-
ale aanbieding.  Als je je voor 22 april aanmeldt om 

(minimaal) 2 uurtjes te helpen op Koninginnedag 
maak  je kans op een heerlijk slagroomtaartje, je 
persoonlijk aangeboden door één van de dames 
van het Hunze Oranje Comité! 

Aanmelden kan via hunzeoranjecomite@hot-
mail.com of via onze website: http://hunzeo-
ranje.tk/  (Mensen die zich al eerder aangemeld 
hebben als vrijwilliger maken automatisch kans 
op ‘t taartje!). Vergeet niet bij je aanmelding aan 
te geven welk moment van de dag jou het beste 
uitkomt!
Tot 30 april!

Het Hunze Oranje Comité

De wijksite www.dehunzevanstarkenborgh.nl is nog meer bij de tijd dan voorheen. Op de voorpagina 

staan in de linkerkolom drie blokjes met ’links’ naar actuele berichten van de Gezinsbode, OOG TV en de 

gemeente Groningen. De links worden doorlopend ververst, waarmee je al het nieuws uit zowel wijk als 

stad op een presenteerblaadje aangereikt krijgt. Soortgelijke infoblokjes vind je op de pagina’s van de 

Ringweg en de Regiotram. Van de laatste zowel de officiële berichten als die van de groep die zich tegen 

de komst van de tram verzet. Die pagina’s vind je via de knop: ‘Wat gebeurt er?’

Wijksite wordt nieuwsportaal
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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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Koud is het, die dinsdagavond 22 maart. Het is 
net lente, maar ’s nachts heb je nog het gevoel 
dat je – als het zo blijft vriezen – binnenkort wel 
weer op natuurijs kunt, in elk geval wel op de 
ijsbaan van Zuidwolde. Niets is minder waar, zelfs 
de indoorijsbaan van Kardinge is al dicht, ook al 
draag ik mijn winterjas nog als een tweede huid.
Het gezelschap dat zich die avond verenigt in ’ons 
clubhuis’ De Hunzeborgh, kent elkaar voor een 
groot deel. Dat roept al gauw een ons-kent-ons 
sfeertje op, maar dat valt uiteindelijk wel mee. We 
zijn bij elkaar om het jaarlijkse hoogtepunt, de 
Algemene Bewoners Vergadering, te memoren 
(niet mijn woorden, maar van de nog-net-voor-
zitter).

Allereerst worden in een moordend tempo 
de verslagen van vorig jaar en het jaarverslag 
doorgenomen. De penningmeester van de 
BHS brengt goed nieuws: we staan er redelijk 
goed voor, we leven niet op te grote voet en 
het wijkblad is financieel gezond. Het financieel 
verslag wordt afgesloten met een zinsnede die 
ik altijd weer prachtig vind: “de vergadering ver-
leent de penningmeester decharge”.
Een collectief  “oooohhhh” klinkt op als de nog-
net-voorzitter aankondigt dat twee bestuursleden 
zullen vertrekken uit de ABV: Toon Garritsen 
(voorzitter) en Arie Herwig (secretaris). Gelukkig 
zijn er bloemen (ook van de gemeente!), een 
cadeaubon, koek en mooie woorden, waaronder 
de gedenkwaardige: “Arie heeft 5 jaar gezeten”. 
Nog mooier: er zijn 2 nieuwe bestuursleden (zie 
tevens elders in dit blad). 

Omdat een ABV niets is zonder terugblik 
en vooruitblik vertelt de nog-net-voorzitter 
over de ontwikkelingen rondom de Tuinland 
locatie (conclusie: gaat niet hard), over de 
UMTS-mast en de slinkse manieren om toch 
voet tussen de deur te krijgen (tevergeefs), 
over het waterstructuurplan, waardoor nu al 
allerlei werkzaamheden zichtbaar zijn. Ook de 
Brugwachter komt aan de orde, maar duidelijk 
is dat deze in de huidige economische situatie 
sowieso buiten boord valt. 

Bomen kappen
Als uit de zaal gevraagd wordt of het bestuur de 
gang van zaken kent rondom het kappen van 3 
bomen in de ecologische zone (Hunzeboord), 
valt er een stilte. De vraagsteller merkt op 
dat door een dergelijke gang van zaken een 
precedent geschapen wordt: “straks is alles 
weg”. Dan staat de eigenaar van de voormalige 
bomen op. Iedereen houdt zijn adem in: moet 
de rijdende rechter er aan te pas komen? Maar 
nee, er ontstaat een boeiend gesprek, doordat 
meerdere mensen op fatsoenlijke wijze hun 
mening geven. De eigenaar van de bomen legt 
uit dat de populieren aan het einde van hun 
leven waren, ze verloren grote takken, waardoor 
gevaarlijke situaties ontstonden. Iemand uit de 
zaal merkt op dat de bomen duidelijk niet meer 
gezond waren; bij toevallig langsrijden zag hij 
dat in de kern van één van de bomen alles verrot 
was. Dit beeld wordt bevestigd door een andere 
wijkbewoonster, die aangeeft dat bij het planten 
van dergelijke bomenrijen rekening wordt 

Het jaarlijkse hoogtepunt
Over de Algemene Bewoners Vergadering

De Hunze / Van StarkenborgH
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gehouden met ’wijkers’ en ’blijvers’, waarmee 
direct duidelijk is dat de gekapte bomen tot 
de ’wijkers’ behoorden. Overigens blijkt dat de 
eigenaar van de bomen, dat wil zeggen van de 
op gemeentegrond gelegen bomen die grenzen 
aan het huis, volledig opdraait voor alle kosten 
(kappen, herstraten, opruimen). Dat is pas op-
gedrongen geluk!

In de pauze start de Senegalese troubadour 
Pape Seck zijn klankverhaal, dat resulteert in 
een klein djembé concert. Pape Seck weet hoe 
hij Groningers moet wakker krijgen: hij maakt 
er een interactief optreden van, waardoor alle 
aanwezigen het gevoel krijgen dat ze toch echt 
wel gevoel voor ritme hebben (voor de mensen 
die er waren: “tien, boem”).

Na de pauze worden de lopende projecten 
besproken: bewonersparticipatie, de drukte 
bij de Gerrit Krolbrug. De overige zaken zijn 
onderwerpen die voor de koffie al aan de orde 
zijn geweest. Vanuit de zaal wordt nog de 
vraag gesteld of het bestuur betrokken is bij de 

rioleringen van de woonboten. Het antwoord 
luidt dat hierover eerder nog geen vraag gesteld 
is, maar dat dit (na de vergadering) een goede 
gelegenheid is om in gesprek te gaan. De bijna-
ex-voorzitter sluit zijn verhaal af met een oproep 
over het lustrumfeest van de Tennisvereniging 
(zie ook elders in dit blad).

Als toetje komen nog twee nagerechten op 
tafel. De voorzitter van de Hunzeborgh (Maria 
Hintzbergen) doet een oproep voor vrijwilligers, 
maar geeft daarbij tegelijk aan dat we allemaal 
in dezelfde vijver vissen naar die paar zeldzame 
vissen (lees: vrijwilligers).

Nagerecht twee is een presentatie van de 
wijkwebsite door de onvolprezen webmaster (en 
redactielid en bestuurslid!) Hans van Leeuwen, 
kijk dus vooral voor alle nieuws op: www.
dehunzevanstarkenborgh.nl.

Els Bijlholt
redactie

Bijvoetstraat 

advertentie
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Wie durft
Buurtcentrum Hunzeborgh wordt gerund 

door vele vrijwilligers samen. Ook het bestuur 

van de Stichting Buurtcentrum Hunzeborgh 

bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur is 

eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van het buurtcentrum. Ze legt verantwoording 

af aan de gemeente, zowel over de besteding 

van de subsidie als over de activiteiten die in 

het buurtcentrum plaatsvinden. Het bestuur 

heeft een voorzitter, een penningmeester, een 

secretaris en gewone bestuursleden. Naast de 

subsidie die het buurtcentrum ontvangt is er 24 

uur ondersteuning aan ons toegewezen vanuit 

WerkPro voor schoonmaak en beheer.

Vind je dat een buurtcentrum in onze wijk be- 

langrijk is? Ben je bereid om een paar uur per 

maand in het buurtcentrum te steken? Ben je 

redelijk praktisch ingesteld? Heb je affiniteit met 

beheer, zoals voorraadbeheer, klein onderhoud 

(niet per se zelf uit te voeren hoor!)? Of vind je 

het leuk om nieuwe activiteiten op te zetten? 

Dan is het bestuur van de Hunzeborgh op zoek 

naar jou!

Mail ons of bel een van ons (zie onderaan dit 

Hunzeborgh nieuws) voor meer informatie of 

voor een oriënterend gesprek. 

Leuke dingen voor de mensen
Er kwamen een dikke dertig bewoners naar 

de Algemene Bewoners Vergadering van de 

Bewonersorganisatie De Hunze en Van Starken-

borgh, kortweg BHS. Deze ABV wordt uiteraard 

elk jaar gehouden in de Hunzeborgh. In de pauze 

was een optreden van wijkgenoot Pape Seck 

met zijn djembé. Ik mag ook ieder jaar op deze 

bewonersvergadering wat vertellen over het 

buurtcentrum. Een terugblik en een vooruitblik 

zeg maar. Wat betreft de activiteiten in het 

buurtcentrum was het belangrijkste nieuws 

dat er inmiddels gestart is met een derde uur 

Fitness 50-plus. Deze activiteit groeit mee met de 

gemiddelde leeftijd in de wijk, zo lijkt het! Dit als 

opvallend onderdeel van ons brede aanbod van 

activiteiten de hele week door.

In De Hunze bestaat een bijzonder goede 

samenwerking tussen de bewonersorganisatie 

en het buurtcentrum; ik weet intussen dat dit 

niet vanzelfsprekend is in de stad. In onze wijk 

was er nooit een buurtcentrum gekomen als 

de bewonersorganisatie daar niet zoveel tijd in 

had gestoken. Dat zal een van de redenen zijn, 

een andere reden is dat er veel overeenkomst 

is tussen onze doelen: een bijdrage leveren aan 

een prettige wijk om in te wonen, werken, leven, 

recreëren, sporten, spelen op straat, de hond 

uitlaten en ga zo maar door. De Hunzeborgh 

wil daaraan een bijdrage leveren door een plek 

te bieden waar wijkbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten en leuke dingen kunnen doen.

Vernieuwen website
Sommigen hebben misschien al ontdekt 
dat er inmiddels ook veel informatie over 
buurtcentrum op de website van BHS te 
vinden is. We zijn achter de schermen bezig 
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Contactpersonen Hunzeborgh:
Maria Hintzbergen voorzitter tel. 050 542 48 48

Rineke Boonstra penningmeester tel. 050 542 57 21

Jannes Kremer secretaris tel. 050 541 85 41

Ninke Fennema  verhuur, activiteiten tel.  06 163 428 31

Bouzian Bentahar beheer Hunzeborgh tel. 050 549 94 00 (Hunzeborgh) 

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

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

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 
makkelijker te beheren zijn en daarnaast hopen 
we dat het makkelijker wordt om zelf nieuwe 
berichten op de website te plaatsen. Tijdens de 
ABV op 22 maart is de wijkwebsite getoond; 
het is zeer de moeite waard om zelf eens een 
kijkje te nemen! Je kunt je op de website ook 
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Ideeën?
Heb je een mening over ons activiteitenaanbod, 
mis je iets of heb je een goed idee? Laat het 
ons weten. Stuur een mailtje of bel een van de 
bestuursleden. We horen graag wat de wijk 
vindt van ons buurtcentrum. Zou je graag als 
vrijwilliger willen meehelpen in de Hunzeborgh? 
Extra hulp is altijd welkom! Wil je eerst eens 

horen welk vrijwilligerswerk er te doen is, neem 
dan met een van de onderstaande bestuursleden 
contact op. 

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 ge- 
doceerd. Maar er is extra attentie voor mogelijke 
gevolgen van ouder worden. Daarom bijvoor- 
beeld veel aandacht voor gewrichten, houding 
en versterking van spieren. 

Deze fitness probeert iedereen zo lang mogelijk 
fit en soepel te houden. 

Kosten 3,25 euro 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:  9.15 – 10.15 uur (bij zomertijd)

Wegens groot succes zijn deze lessen vol!

Op 7 april zijn we gestart met een nieuwe groep op donderdag, 
van 10.45 - 11.45 uur. Er kunnen nog mensen bij!
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advertentie

STARKENBORGHPAVILJOEN_dvrtnt_mrt11_125x65fc.indd   1 30-03-11   22:00

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

Planning wijkblad De Hunze – Van Starkenborgh – 2011

nummer  deadline aanleveren kopij  verschijningsdatum
 en advertenties aan redactie (van drukkerij)

3 6 mei 27 mei
4 18 juni 8 juli
5 16 september 4 oktober
6 25 november 16 december
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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

Voor onze dochter 

van 6 jaar zoeken we voor zo nu  

en dan een oppas. Bijvoorbeeld  

om een keer een avondje een  

bioscoopje te kunnen pakken of  

uit eten te gaan. Wie wil er wat  

bijverdienen en op onze lieve  

dochter passen? 

Wij komen graag met je in contact 

via myradekoning@home.nl.

Wij wonen in Van Starkenborgh.

PRIKBORDJES
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Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN 2011

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!

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

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




