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Van de redactie
Over de grens, dat gaan we massaal met z’n allen.
Omdat de vakanties in het Noorden extreem
laat vallen, duiken we dan ook gezamenlijk in
de “zwarte zaterdagen” val. Immers: de ZuidEuropeanen (voor het gemak de Fransen
meegerekend) doen vooral in augustus aan
vakantie en daar zijn wij nu ook toe veroordeeld.
Ooit moest ik ook eens van de ene gehuurde
stacaravan naar de andere rijden (jongste
blèrde ’s nachts de hele camping bij elkaar,
een stacaravan gaf me nog net iets minder het
gevoel dat de gehele campingbevolking moest
meegenieten). Helaas was deze campingswitch
op zaterdag gepland. Onderweg vroegen wij
ons af wat die flitsende borden met “bouchon”
betekenden.
Dat is nu een woord dat ik nooit meer vergeet.
File, dus. Extra leuk: kotsend kind, want reisziek,
blèrend kind, want dacht dat het nacht was en
een dapper oudste kind dat slechts zachtjes
snikte en vroeg of we boos op haar waren? Dat
doen we dus noooooooit weer!
Nee, dan de tips in dit wijkblad: ga naar de

swientjes in Nieuw Scheemda, naar de slangen
in Leens of maak een kaars in Eenrum. Niets
file. Is ook weer heel goed voor de plaatselijke
economie, die met de huidige bezuinigingen
op van alles zwaar onder druk staat. Bezuinigen
door minder gras te maaien? Maar als de keuze
is tussen dat of mensen moeten ontslaan en ik
moest hierin besluiten, dan hield ik liever die
schoolconciërge en buurtcentrumbeheerder in
dienst.
En oh, by the way: ik ga wel over de grens, maar
niet naar Frankrijk, naar Engeland deze keer.
Daar rijden ze tenminste beleefd in een file. En
aangezien de jongste inmiddels niet meer ’s
nachts huilt, gaan we gewoon met de klapkar (ik
kan het Engelse woord voor vouwwagen maar
niet vinden), zodat verplicht van zaterdag tot
zaterdag kamperen niet meer hoeft.
Ik wens u allen een fijne, relaxte, gezellige en
memorabele vakantie toe: thuis of over de grens!
Els Bijlholt,
redactie

Van het B.H.S. bestuur
Op 24 mei heeft het bestuur het jaarlijkse overleg
gehad met Stadsdeelcoördinatie (ROEZ) van
de STAD. Deze dienst onderhoudt het contact
met de wijkverenigingen en is samen met de
dienst OCSW min of meer verantwoordelijk
voor de leefbaarheid in de wijken. SDC (ROEZ)
in grote lijnen meer voor de “hardware” (fysieke
omgeving) en OCSW voor de “software” (welzijn).
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We hebben een twintigtal onderwerpen de
revue laten passeren. Bij een aantal lopende
zaken is de stand van zaken besproken, zoals:
de voortgang van de Oostelijke Ringweg, de
voortgang van het bouwen (eigenlijk: niet
bouwen) van woningen in Tuinland. Over een
aantal onderwerpen komt informatie in het
wijkblad, zodat ik daar niet uitgebreid op in ga.
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De kap van monumentale bomen in de
ecologische zone is besproken. Het standpunt
van STAD is duidelijk: Er is een ecologische
zone die we moeten koesteren. Tegelijk gelden
hiervoor de spelregels kapvergunningen, die
ook strikt worden nageleefd. Bij een dergelijke
zone mag een bewoner geen kapvergunning
aanvragen voor een terrein dat niet op zijn erf
staat. Nou ja, hij mag dat wel doen maar de regie
wordt dan overgenomen door de gemeente zelf.
Het groenbeheer staat vanwege de bezuinigingen ook op de helling. Minder maaien van alle
groengebieden maar meer “klepelen”: fijnslaan
van het gras en laten liggen. We weten nu in elk
geval als de bewoners de klok luiden over het
“niet-maaibeleid” waar de klepel hangt.
We hebben ook een terugblik gegeven op
de overlast langs het Heerdenpad en het
middenterrein
Berlageweg.
Het
blijven
vervelende incidenten. Bij overlast: of de politie
bellen of gebruik maken van het Meldpunt
Overlast en Zorg.
Er wordt een brede sloot aangelegd bij het
speelterrein tegenover de Hunzeborgh. We
hebben onze bezorgdheid uitgesproken over
mogelijke risico’s voor kinderen.
Voor de aanrijtijd van ambulances en de
brandweer zullen we in het kader van de
toegankelijkheid van de wijk nog nader
onderzoek gaan doen.
Naast de Oostelijke Ringweg zijn er 2
onderwerpen die weer op de agenda komen,
namelijk de Noordzeebrug; verhoging van de
brug inclusief een nieuw verkeersplan. Meer
informatie in het najaar vanuit STAD en Provincie
Groningen.
Ook komt de visie Kardinge weer in beeld. De

ontwikkeling van deze visie is aangehouden
i.v.m. de Regiotram. We verwachten dat er nog
voor de zomervakantie meer informatie komt.
Een ander verkeersonderwerp is de situatie
bij de Gerrit Krolbrug. Onze collega’s
Bewonersorganisatie Beijum vinden de situatie
daar onoverzichtelijk en daarmee onveilig.
Zij stellen voor dat er stopborden komen aan
weerszijden van de brug, zodat men moet
stoppen voordat men de kruising c.q. brug mag
oprijden en handhaving van dat beleid door
de politie. Zij geven daarbij het voorbeeld van
stopborden bij de kruising Berlageweg en het
Heerdenpad waar ook stopborden staan. STAD
heeft meer tijd nodig om e.e.a. uit te zoeken.
Wordt vervolgd.
Verder is in het overleg met SDC ook aandacht
besteed aan het Van Ravesteijnpad (uitgezakte
stenen met daardoor risico’s voor wegglijden en
vallen), het herstel van ontoegankelijkheid van
vervoer via de bussluis einde Berlageweg bij het
Damsterdiep en het mogelijk opnieuw realiseren
van de bushalte aan de Oosterhamriklaan.
Wie meer wil weten van het overleg met SDC
kan ook terecht op de onze website. Als het
verslag van het overleg er is, zullen we dat ook
op de website plaatsen.
Ik wens tot slot een ieder een goede en zonnige
zomervakantie toe!
Eelke Wiersma
Voorzitter BHS
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Waterstructuurplan en veiligheid
De afgelopen maanden hebben we in dit
Wijkblad en op de wijkwebsite, enkele keren
bericht over het nieuwe waterstructuurplan
voor het stadsdeel Noorddijk. Het waterschap
Noorderzijlvest koppelt de watersystemen van
De Hunze, Beijum en Lewenborg aan elkaar
en verplaatst de inlaat van de Beijumerweg
(Boterdiep) naar de Rijksweg bij Lewenborg
(Damsterdiep). Het resultaat is uiteindelijk een
schonere sloot, gunstig voor flora en fauna.
De belangrijkste aanpassing binnen onze wijken
was het graven van een brede sloot, parallel
aan de Beijumerweg, tussen de Hunzeborgh
en de bussluis. Het gedeelte vanaf bussluis tot
aan de woningen in de knik in de Beijumerweg
is voorzien van een lange duiker, een soort
rioleringsbuis.
Bezorgde wijkbewoners lieten het bestuur van
de bewonersorganisatie BHS weten dat de
situatie bij de speelplaats aan het einde van de
De Bazelstraat hen nogal gevaarlijk leek. Het
waterschap had echter bij aanvang van het

project toegezegd voor een veilig profiel te kiezen
waarmee het gevaar voor spelende kinderen
zoveel mogelijk beperkt zou zijn. Bij inspectie ter
plaatse constateerde de BHS dat er wel degelijk
sprake was van een gevaarlijke situatie, mede
door de zeer hoge slootkant en het bankje bij
de speelplek dat wel heel erg dicht langs de kant
stond. De BHS heeft dat aangekaart bij zowel het
waterschap als de gemeente en reeds de week
daarop werd de hoge kant afgevlakt en de bank
verplaatst.
Op de foto’s de situatie voor en na de aanpassing.
De sloot en de duiker zijn voltooid. Wanneer
het gehele project is afgerond en wanneer het
water zoals bedoeld rond gaat stromen kon
het waterschap nog niet zeggen. Nu nog de
tafeltennistafel definitief plaatsen, wachten tot
het gras weer is gegroeid en deze plek is weer
klaar om spelende kinderen te ontvangen.
Hans van Leeuwen

advertentie
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Onder de lantaren
‘Onder de lantaren bij de groote poort/ vrijen vele paren bij
avond ongestoord’, zo begint het beroemde versje ‘Lily Marlene’.
In de stad Groningen met zo’n 30.000 lantaarnpalen is er ruim
gelegenheid voor verliefden hun favoriete bezigheid uit te voeren.
Ook onze wijken steken hun licht (ongeveer 500 stuks) niet
onder de korenmaat. De paden, wegen en lanen hebben elk hun
schijnsel. Ik woon sinds 2000 in De Hunze en de straatverlichting
had nooit mijn bijzondere interesse, tot ik in juni 2011 een brief
ging posten en aan het Van Ravesteynpad opeens bemerkte
dat elke lantaarnpaal middels een sticker genummerd was met
daarbij een telefoonnummer te bellen bij storing.
Dit was aanleiding voor een tochtje door de wijk: er zijn
meerdere types lantaarnpalen. De Hunze heeft andere dan Van
Starkenborgh, de Berlageweg heeft de grootste en de hoogste.
Niet alle palen hebben een sticker. Hoe zit dat eigenlijk? Tijd
om het telefoonnummer (3678910) te bellen. Het blijkt te gaan
om het meldpunt stadsbeheer. Omdat mijn vraag gaat over de
lantaarnpalen word ik verwezen naar de heren Jan Pot en Arjan
Kiers, die als taak voor de gemeente Groningen het onderhoud
en beheer van de straatverlichting hebben. Ik ontmoet hen op
het kantoor voor stadsbeheer aan de Gotenburgweg. De heren
hebben in hun werkkamer een eigen privé-lantaarnpaal.
Waarom zijn sommige lantaarnpalen bestickerd en andere niet?
‘Wij spreken over lichtmasten’, corrigeren de heren mij,
‘lantaarnpalen veronderstelt een lantaarn op een paal en de
ontwikkeling van de straatverlichting is al een stuk verder. Die
stickers komen voort uit het ‘dimproject’. Dat is ongeveer drie
jaar geleden begonnen. De lampen van de lichtmasten worden
vervangen door lampen met dimmers. Dat werkt als volgt: na
de spits wordt het licht wat teruggeschroefd, dus zo rond 19:00
uur, en na 23:00 uur wordt er nog een tandje afgedaan. Dat
geeft een enorme energiebesparing, goed voor milieu en helpt
tegen lichtvervuiling. Moderne lampen gebruiken ongeveer 36
Watt en gedempt 19 Watt. Groningen loopt hiermee voorop.
De stad heeft hiervoor de OVL-award (de Openbare Verlichtingprijs uitgereikt door de taskforce verlichting van Senternovem
–red.) gewonnen Lichtmasten die zijn voorzien van een
6

dimmer hebben een sticker gekregen. Het project is nog niet afgerond. Uiteindelijk zullen alle lichtmasten worden voorzien van een
uniek nummer en een sticker. Bij
meldingen is dan makkelijk na te
gaan welke lichtmast een storing
heeft.
Hoeveel types lichtmasten
zijn er in de stad?
Groningen telt tientallen soorten
lichtmasten. In de binnenstad
staan gietijzeren exemplaren. In
de wijken verschilt het. Het ligt
er aan wanneer de lichtmasten
zijn neergezet en wat de situatie
is. Voor elke specifieke (verkeers)
situatie wordt nagegaan welk type
mast het beste past. Hoe breder
een weg, hoe hoger de mast moet
zijn. Dit doen we naar de NPR
(Nederlandse
Praktijkrichtlijnen)
Openbare Verlichting; daarin staat
omschreven welke type weg welke
verlichting nodig heeft. Bijvoorbeeld
een fietspad heeft een mast met
opzetarmatuur en uithouw nodig.
Een uithouw?
Een lichtmast bestaat uit meerdere
onderdelen. De mast of paal zelf
en daarboven een armatuur, het
gedeelte waar de lamp inzit. De
armatuur kan er recht bovenop zitten of aan de zijkant bovenop, dat
is een uithouw. Het meest voorkomend in woonstraten (en in De
Hunze) is de zogenaamde kegel,
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Praktijk
Wicherlink
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raktijk (voor)
teun (bij)
toornissen (in)
likken
tem
praak
aal
Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen
Tel.: 050-8517516
E-mail.: miewic@home.nl
www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl

BUDGETADVOCAAT JANS

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

voor
particulieren en ondernemers
T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

RUGSCHOLING
BEKKENBODEMTRAINING /
BEKKENINSTABILITEIT
BEHANDELING VAN CHRONISCHE
PIJNKLACHTEN
HKZ-GECERTIFICEERD

Verwijzing niet noodzakelijk

e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl
www.budgetadvocaat-jans.nl
Het eerste gesprek is
vrijblijvend en gratis

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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een conische armatuur recht op
de paal. De gemeente is bezig met
standaardisering van de kegelmasten. Die moeten allemaal 4 meter
worden. Een mast wordt echter niet
zo maar vervangen: de levensduur
van een mast is ongeveer 40 jaar, de
armatuur 25 jaar en de lamp 4 jaar.
Lampen vervangen gebeurt via
een onderhoudsplan, een ‘groepsremplace’. In ieder geval 2 keer
per jaar wordt er een ronde gepland.
Zijn alle lichtmasten
van de gemeente?
Bijna alle lichtmasten zijn van de
gemeente. Groningen is hierin vrij
uniek. Niet alleen de masten, maar
ook de bekabeling en de verdeelkastjes voor de bekabeling zijn
van de gemeente en in beheer van
de gemeente. Net als een stadjer
thuis zijn we eindgebruiker, alleen
hebben we niet één stoppenkast,
maar vijfhonderd (waarvan 8 in
De Hunze) en dan flinke grote.
Het werk aan de bekabeling en
de masten besteedt de gemeente
uit. Daarvoor is een contract met
een aannemer. De lichtmasten zelf
worden betrokken bij de firma PMF
Stalen Masten uit Veendam. Dat
bedrijf levert namelijk masten die
uit een stuk metaal getrokken zijn.
Andere firma’s hebben masten die
uit een plaat gevouwen worden
en gelast en daardoor een lasnaad
hebben. De masten uit één stuk zijn
mooier en steviger. De gemeente
beheert dus alle masten, behalve
die aan de ringweg (van de
provincie) en de snelwegen (van
het rijk).
8

Hoe merken jullie dat lichtmasten het niet doen?
We houden zelf niet actief controles. We gaan wel naar buiten bij
nieuwbouwprojecten om te zien of masten wel goed geplaatst
zijn. Zijn er storingen, dan zijn we afhankelijk van meldingen
door burgers. Het is dus belangrijk om wanneer men ziet dat een
lantaarn het niet doet dit door te geven. De stickers helpen daar
natuurlijk bij. Alle meldingen komen binnen bij het meldpunt
stadsbeheer en die geeft dat door. We streven ernaar een melding
binnen een week op te lossen. Dat is helaas niet altijd mogelijk.
Als één paal het niet doet, gaat het meestal om de lamp. Doet
een hele straat het niet, dan is er vaak meer aan de hand. Dat is
moeilijker op te lossen. Dat kan aan de bekabeling liggen. Om
dat op te sporen is er speciale apparatuur. Het is immers niet de
bedoeling de hele straat meteen open te leggen. Dat het soms
tegenvalt, bleek wel vorige winter in de Crouwelstraat en Van
Loghemstraat.
Zijn er veel meldingen?
Het gaat om ongeveer 20 á 30 meldingen per week over de
hele stad. In de winter is het iets meer. Het valt dan meer op dat
verlichting het niet doet en de kans op storing is groter door
vocht en kou. Daarnaast zijn er ook nog de aanrijdingen van
lichtmasten. Dat gebeurt ook in de winter en in de weekends. Dan
gaat het om zo’n 70 gevallen per jaar.
En vandalisme en graffiti?
Vandalisme komt gelukkig relatief weinig voor. Heel soms
worden armaturen kapot gegooid met stenen en de jaarwisseling
is in sommige straten risicovol. Hoewel het probleem gelukkig
niet groot is, zijn nieuwe palen wel voorzien van een ander soort
slot om bij de bekabeling te komen. Voorheen gebeurde dat met
een driehoeksleutel, nieuwe palen hebben een eigen systeem.
Graffitibestrijding op lichtmasten heeft geen prioriteit. Dat wordt
in de algemene schoonmaakrondes meegenomen.
Tot slot ontsteken Jan en Arjan speciaal voor mij de lantaarnpaal
in hun werkkamer. Dat is nog eens een bureaulampje! Opeens
begrijp ik hun liefde voor dit bijzondere straatmeubilair, dat zoals
Arjan opmerkt ‘alleen opvalt als ze het niet doen’.

Paul Marius Borggreve
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Inspraakperiode werkzaamheden
Oostelijke Ringweg gestart
Op 4 juli was er een nieuwe inloopavond voor
de Oostelijke Ringweg. De uitnodiging voor
die avond was te laat voor het vorige nummer
van dit Wijkblad en de datum te vroeg voor dit
nummer. De uitnodiging werd ook gedaan via de
website www.ringgroningen.nl, onze wijkwebsite
en digitale Nieuwsbrief en per e-mail (aan de
wijkbewoners van wie de projectgroep over het
e-mailadres beschikt).
Daarnaast is de formele inspraakperiode be-

gonnen op 10 juni en deze loopt tot 21 juli. De
stukken zijn in te zien bij de Dienst Informatie en
Administratie (DIA) van de gemeente Groningen,
aan de Kreupelstraat.
Meer informatie:
zie www.dehunzevanstarkenborgh.nl >
Wat gebeurt er? > Ringweg, of
www.ringgroningen.nl.

advertentie
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Super Bram
Papa! Kom je? Mijn moeder staat

een held was, zou ik de boeven direct

vader. Die is altijd te laat. Ik hoor zijn

een held kunnen veranderen?

beneden aan de trap en roept mijn
voetstappen boven mijn hoofd en zie

op de klok dat het al bijna vier uur
is. Gelukkig komt hij naar beneden
en stappen we snel in de auto. Het is

een bijzondere dag vandaag en we
mogen niet te laat komen. Gisteravond

belde tante Ineke en ze deed erg

geheimzinnig. Ik zou willen dat papa
iets sneller zou rijden. We gaan naar
het vliegveld, want daar komt ze om

zes uur aan. Zou Marokko mooi zijn?
Volgens Tante Ineke wel. Ze had het

aan de telefoon over een verrassing die

ze voor me mee zou nemen uit Marokko.
Ik ben zo nieuwsgierig.

Gelukkig, eindelijk zijn we op het

vliegveld. Ik ren naar de aankomsthal.
Poepiebruin staat ze daar. Ik spring

bovenop haar en ze fluistert in mijn

oor. Een magische toversteen die je

superkracht geeft, hoor ik. Ze drukt
een klein pakje in mijn hand. Als je

deze steen bij je hart draagt kun je

alles doen wat je wilt, zegt ze. In de
auto horen we voor de radio dat er een
bank overvallen is in onze wijk. Als ik
10

opsporen. Zou deze steen mij echt in
We brengen tante Ineke naar huis. Thuis
ren ik direct naar mijn kamer om de steen

uit te pakken. Ik maak het pakje open
en druk de steen tegen mijn hart. Ik voel

een warme straling en ineens heb ik een

cape om en schoenen aan die kunnen

vliegen. Ik heb een riem met netten en
pistolen geladen met kleverig spul, waar
een boef aan vast kan kleven. Ik stap

het balkon op en vlieg weg om de dieven
op te sporen met mijn bankovervallers-

tomtom. Al snel zie ik ze beneden in

een oude boerderij. Vliegensvlug ga ik
naar beneden. Ze zijn ongewapend. Ik

schakel mijn vangnetpistool in. Pang!
In een keer goed gemikt. Terwijl ze

in het net zitten bel ik 112. Tatuut,

tatuut! Snel komt de politie. Mooi zo,
zegt de agent. Jullie gaan naar een
gratis hotel genaamd de gevangenis. Mij

bieden ze een beloning van € 100.000,-.
Maar ik weiger. Nee, helden nemen
geen geld aan. En ik, ik ben een held!
Bram Panneman,

15-10-2001, groep 5C van het Karrepad
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Tennisschool “Aasports” te Zuidwolde

Tennis, talent en veel plezier!
Terwijl donkere wolken zich samenpakken boven het Groninger land, installeer ik me in de tenniskantine
van tennisvereniging Zuid-Noordwolde En Omstreken (ZNEO) in Zuidwolde. Zuidwolde, vooral bekend
van restaurant/café Moeke Vaatstra en kwekerij El Dorado, blijkt ook aantrekkingskracht te hebben
op de tennissers uit De Hunze en Van Starkenborgh.De tennisvereniging Zuidwolde viert dit jaar haar
30e verjaardag en trekt steeds meer leden uit onze wijken. Tennistrainer en eigenaar van tennisschool
“AAsports” Frenk Abrahams lijkt daar een belangrijk aandeel in te leveren. Tijd voor redactielid Lidy
Bosker om een bezoekje te brengen aan onze nabije buren.
Hoe lang ben je nu trainer in Zuidwolde?
Ik denk dat ik nu ruim 10 jaar tennisles geef
in Zuidwolde. In die periode heb ik een korte
onderbreking van 2 jaar gehad. Daarnaast geef
ik nog les in Bedum en in Eext. Twee leraren die
voor mijn tennisschool werken, geven ook lessen
in Stedum en Groningen.
Altijd al tennisleraar willen worden?
Ha, ha. Zeker niet. Zoals zoveel pubers had ik
op de middelbare school geen flauw idee wat
ik wilde worden. Op een gegeven moment
konden we verschillende beroepen- en
studiekeuzetesten doen. Uit die testen kwam
dat ik geschikt was voor de Sociale Academie.
Dus ik ben na de middelbare school naar de
Sociale Academie gegaan en ben daarna als
groepsleider in de hulpverlening gaan werken.
Dat heb ik ruim 10 jaar gedaan.
Kun je deze werkervaring goed gebruiken als
tennistrainer?
Absoluut! Door mijn ervaringen als groepsleider
sta ik veel opener voor de sociale aspecten die
je als tennistrainer bij je leerlingen tegenkomt. Ik
werk veel met kinderen en merk dat ik me heel
goed bij hun belevingswereld kan aansluiten.
Daardoor wordt er hard en zeer gemotiveerd
gewerkt op de baan, maar er wordt ook veel
gelachen.
11

Hoe doe je dat met lastige (pre)pubers?
Ik ben vooral mezelf. Dat betekent dat ik zelf
ook wel druk ben op de baan en soms gekke
dingen met ze doe. Vooral in het begin kan
dat goed werken om de neuzen in dezelfde
richting te krijgen. Maar uiteindelijk moet er
gewerkt worden en ik wil dat ze met plezier leren
tennissen. Als gedrag uit de hand loopt roep ik
de groep bij elkaar om het gedrag te bespreken.
Daarbij gebeurt het heus wel eens dat je uit je
slof schiet. Op zo’n moment is dat dan nodig en
uiteindelijk blijf ik wel de baas. Gelukkig gebeurt

dat niet zo vaak en overheerst vooral de “fun” in
het tennissen.
Kinderen uit andere wijken (o.a. De Hunze /
Van Starkenborgh) komen bij jou in Zuidwolde
tennissen. Wat is jouw geheim en zie je een
verschil tussen de kinderen?
Geen flauw idee. Misschien wel omdat ik goed
met kinderen kan omgaan. Ik zie ook geen
verschil tussen de dorpskinderen van Zuidwolde
en de stadskinderen uit bij voorbeeld De
Hunze. Kinderen zijn kinderen en ze vinden
het heerlijk om iets te leren. Juist in de leeftijd
vanaf 6/7 jaar zie je dat ze zich graag willen
ontwikkelen. Zo krijg ik regelmatig kinderen die
super enthousiast zijn maar eigenlijk niet echt
talent hebben voor tennis. Soms is dat lastig. Ik
vind het echter belangrijk om ook die kinderen
gemotiveerd te houden en ze het idee te geven
dat ze geweldig bezig zijn. Daarin moet je heel
creatief zijn en dat is niet altijd gemakkelijk en

het lukt ook niet altijd om ze te houden.
Natuurlijk is talent heel belangrijk om goed
te kunnen worden. Het wordt er een stuk
gemakkelijker van. Het is echter geen garantie
voor succes. Kinderen met minder talent maar
met meer inzet komen vaak verder. In mijn
lessen probeer ik voor alle kinderen aandacht te
hebben, getalenteerd of niet.
Heb je zelf favoriete tennissers?
Dat zou je misschien wel verwachten van een
tennisleraar, maar nee niet echt. Om eerlijk te
zijn kijk ik vrij weinig naar tennis op de televisie.
Hoe houd je je tenniskennis op peil, ook
bijvoorbeeld op didactisch gebied?
Ik volg regelmatig cursussen van de tennisbond. Maar minstens zo belangrijk vind ik de
uitwisseling van ervaringen met collegatennistrainers.

12
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Wordt er ook competitie gespeeld?
Ja, er wordt ook competitie gespeeld door
owel jeugd als volwassenen. Op de woensdag,
zaterdag en zondag. Verder worden er het
hele jaar door veel activiteiten georganiseerd,
zoals de voorjaarscompetitie (5 teams), de
wintercompetitie op zondag, clubkampioenschappen en de toss op maandagavond en
donderdagochtend. Ook is er een actieve
jeugdcommissie die veel verschillende activiteiten voor jeugdleden organiseert, waar-onder
een groot jeugdtoernooi dat in juni plaatsvond.
Voor jong en oud worden er op verschillende
middagen en avonden trainingen gegeven.
Wanneer beginnen je nieuwe cursussen? Is er
nog plaats voor nieuwe leerlingen? Wat zijn de
kosten?
De nieuwe cursussen voor kinderen beginnen op
maandag- en/of woensdagmiddag en de kosten
zijn ongeveer 6,50 euro per week. Onlangs heeft
de tennisvereniging een nieuw bestuur gekregen.

Eén van de speerpunten van dit nieuwe bestuur
is het stimuleren van jeugdactiviteiten. Er zijn
dit voorjaar speciale jeugdclinics georganiseerd,
waarbij de jeugd gratis kennis kon maken
met de tennissport. In dit jubileumjaar kun je
helemaal gratis jeugdlid worden! Dus, ook als
je niet in Noord- of Zuidwolde woont, schrijf
je gerust in, want de naam van de club moet
je letterlijk opvatten: Zuid-en Noordwolde En
Omstreken. Dat betekent dus dat de clubleiding
de stad Groningen als omstreek van Zuid- en
Noordwolde beschouwt. Met name de bewoners
van de wijken De Hunze en Van Starkenborgh
worden van harte uitgenodigd om zich aan
te sluiten als nieuwe ‘Ommelanders’ bij deze
gezellige tennisvereniging!
Voor meer informatie:
Frenk Abrahams, 06-28702873, info@aasports.nl
en www.aasports.nl
Lidmaatschap vereniging: Jaap Bolhuis,
050-5415462, j.bolhuis@rsgdeborgen.nl

advertentie

STARKENBORGHPAVILJOEN_dvrtnt_mrt11_125x65fc.indd 1

30-03-11 22:00

13

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

Wijkschouw 2011:
onkruid en overhangende bomen
Ook dit jaar is er in juni weer een wijkschouw gehouden in de wijken De Hunze en Van
Starkenborgh. De wijkschouw wordt georganiseerd door de Gemeente. In de wijkschouw
worden via een standaard-beoordelingsformulier knelpunten opgenomen die worden aangetroffen
in de wijken, en welke om aandacht vragen. Deze punten worden besproken in de Gemeente en
meestal worden de meeste knelpunten snel weggenomen door de desbetreffende instanties.
Voor De Hunze heeft Lidy Bosker een deel van
de wijkschouw voor haar rekening genomen.
Belangrijke constateringen die zij heeft doorgegeven aan de Wijkschouwcommissie:

het riviertje de Hunze. Dit is geen
uitlaatgebied en hier moeten eigenaars de
poep zelf opruimen.
Lidy Bosker

1. In de kleine speeltuin aan het eind van de
De Bazelstraat is de opening van de zandglijbaan kapot. Het metaal is gescheurd
en kan daardoor een gevaar opleveren
voor kinderhandjes.
2. Tevens is de nieuwe situatie van de verbrede
sloot bij de kleine speeltuin gevaarlijk voor
kinderen.
3. Het asfalt van het fietspad tussen Van
Starkenborgh en De Hunze is zeer slecht,
gescheurd en komt op veel plaatsen naar
boven.
4. De Berlageweg/Van Eesterenlaan heeft
veel onkruid tussen de stoeptegels en in de
middemberm ligt ook veel zwerfvuil.
5. De belettering van de maximum snelheid
(30 km) bij de bussluis is amper leesbaar.
6. Op diverse plekken in de wijk hangen
bomen over het trottoir.
7. Op diverse plekken in de wijk is het
onmogelijk om over het trottoir te lopen in
verband met geparkeerde auto’s of heggen
die de helft van de stoep innemen.
8. Hondenpoep en paardenpoep in de
groenstrook tussen woonwijk De Hunze en
14
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Wie gooit er wel eens
bruikbare spullen
of kleding weg?
Wij halen het gratis bij u op en
zijn er blij mee! Voor een afspraak
kunt u bellen met 050-3132200.
Langsbrengen op één van de
onderstaande adressen
is ook mogelijk. Heeft u
een heel huis dat leeg moet?
Wij zorgen daarvoor en kunnen
de woning veegschoon afleveren.

kringloopbedrijf
” MAMAMINI”
Onze winst gaat naar goede doelen
Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307 ( let op: beperkte openingstijden! )
Tel: (050) 313 22 00
Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl
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Gemeente Groningen over het kapbeleid
Het kappen van enkele bomen op de grens van
De Hunze en Van Starkenborgh hield kortstondig
de gemoederen in de wijken bezig. Als Hunzedijk
en Selwerdiepje een ecologische zone vormen,
hoe kan de gemeente dan zo makkelijk
kapvergunningen afgeven?
Zo vlot gaat dat echter niet. De gemeente is
in principe terughoudend met het afgeven
van vergunningen. Naar aanleiding van een
gesprek tussen BHS en de gemeente ontvingen
we informatie over de criteria om te bepalen
wanneer kappen wel en wanneer niet wordt
toegestaan. Onderstaand de hoofdlijnen, het
hele stuk is te vinden op de wijkwebsite.
Om een weloverwogen afweging te maken is
het noodzakelijk de belangen van het behoud
van de boom te toetsen aan de reden voor de
verwijdering van de boom. Bij het vaststellen van
het belang van de boom geldt een aantal criteria.
Criteria voor het behoud van de boom:
• Onderdeel hoofdstructuur (ecologisch-/
groen-/straatbomenstructuur).
Maakt de boom onderdeel uit van een hoofdstructuur? Hiervoor is een globale themakaart aanwezig waarop getoetst kan worden.
• Vervangbaarheid
Kan een andere boom de functie op deze
plaats of in de directe omgeving overnemen
of vervalt bij het kappen van de boom ook de
groeiplaats voor een nieuwe boom? Wat is
zijn monumentale status?
• Beeldbepalende waarde
Is de boom zichtbaar vanaf openbaar terrein
en wat is zijn bijdrage aan de kwaliteit van de
openbare ruimte?
• Cultuurhistorische waarde
Heeft de boom een rol gespeeld in de

geschiedenis van zijn omgeving? Te
denken valt o.a. aan bomen die herinneren
aan gebeurtenissen, bomen die een bepaald
punt markeren of gedenkbomen.
• Ecologische waarde (van de boom)
Heeft de boom, los van de ecologische
structuur, een belangrijke ecologische
waarde? Voorbeelden zijn nestelplaatsen
voor (zeldzame) vogels, slaapplaats voor
vleermuizen en dergelijke.
• Dendrologische waarde
Een boom is dendrologisch waardevol als de
soort in Nederland zeldzaam of zeer
zeldzaam is. Het boek ‘Nederlandse
dendrologie’ van dr. B. K. Boom is hiervoor
richtinggevend.
• Educatieve waarde
Speelt de boom een rol in het onderwijs- en
opvoedkundig proces? Educatieve waarde
kan aan iedere boom worden toegekend,
maar zijn plek - bijvoorbeeld op eenschoolplein, langs een slootkant of in een
park - kan een duidelijke meerwaarde
opleveren.
• Overige waarde
Naast de hierboven genoemde
waarden kan de boom nog meer belangen
vertegenwoordigen. Te denken valt aan:
verkeersgeleiding, speelwaarde, attractiewaarde etc.
Criteria voor verwijdering van de boom
De redenen om een boom te verwijderen
zijn evenals de boombelangen divers en niet
compleet te overzien. Redenen om een boom
te verwijderen komen voort uit overlast of
er is sprake van een dringende reden vanuit
algemeen belang (gemeente) of persoonlijk
belang (particulier).
15
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Overlast
Een redelijk groot aantal verzoeken om een
kapvergunning wordt aangevraagd in verband
met de overlast die men ervaart. De belangrijkste
vormen van overlast zijn:
• Lichtreductie of schaduwvorming
• Overlast blad, bloesem of bessen
• Een te grote boom t.o.v. de grootte
van de tuin
• Schade aan gebouwen, verharding etc.
Dringende reden
Bij een dringende reden gaat het om
bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen op
verschillende niveaus. Hierbij kan onderscheid

worden gemaakt in een algemeen belang
wanneer het gaat om gemeentelijke projecten en
persoonlijk belang in het geval van bijvoorbeeld
een bouwaanvraag door particulieren.
Voor wat betreft particulieren zullen wij van
geval tot geval beoordelen of er sprak is van een
dringende reden, waarbij wij in onze beoordeling
mee zullen nemen of er mogelijke alternatieven
zijn. Als er sprake is van een gebonden
(bouw)vergunning, een situatie waarin een
bouwvergunning op basis van de wet verleend
moet worden, zal de kapvergunning verleend
kunnen worden.
Meer op www.dehunzevanstarkenborgh.nl.

Uitslag Ballonnenwedstrijd
Elk jaar is het één van de meest feestelijke momenten op Koninginnedag: het oplaten van de
ballonnen! Vaak een prachtig sluitstuk van een gezellige dag. Met dank aan alle vrijwilligers, die al
vanaf 14:00 uur bezig zijn om alle 500 rood-wit-blauw-oranje gekleurde ballonnen te vullen en af
te sluiten!
Het waaide dit jaar behoorlijk. Dat zorgde ervoor
dat er al een aantal ballonnen uit kinderhandjes
glipten voordat het officiële startsein gegeven
werd, maar dat mocht de pret niet drukken.
Uiteindelijk gingen na het aftellen alle ballonnen
de lucht in. Door de wind werden ze snel aan ons
oog onttrokken. Die harde wind gaf natuurlijk
hoge verwachtingen voor de uitslag van de
ballonnenwedstrijd. Met zo’n wind moesten de
ballonnen wel ver kunnen komen! De wind stond
duidelijk richting Noordzee, want alle kaartjes
die binnendruppelden kwamen van plaatsen
ten westen van het startpunt, de Berlageweg in
De Hunze.
Tijdens de kinderdisco van vrijdag 10 juni vond
16

de feestelijke ontknoping plaats en konden we
de prijswinnaars bekend maken. Er waren drie
duidelijke prijswinnaars zoals het kaartje laat
zien!
1e prijs: een Avonturen Speeltent is gewonnen
door Olivia van Tol (4) uit Beijum.
Haar kaartje is gevonden in County Donegal in
Ierland, op 1.533 km van De Hunze!
2e prijs: een doos Lego en een moppenboekje
gewonnen door Daan de Vetten (8) uit Van
Starkenborgh. Zijn kaartje is gevonden in
Sheffield in Groot Brittannië, op 967 km van De
Hunze!
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3e prijs: een versier-je-haar-set is gewonnen
door Anouk Steenbergen (9) uit Hoogkerk.
Haar kaartje is gevonden in Nottingham in Groot
Brittannië, op 905 km van De Hunze!
De prijswinnaars stonden te glunderen met
hun mooie prijzen. Wat zijn de ballonnen ver
gekomen! Maar ook al is je ballon minder ver
gekomen, dan is het toch nog leuk om te horen
waar hij is gevonden. Daarom ook hier de
vindplaatsen van de andere kaartjes die bij ons
zijn teruggebracht:
• Shan Lubbers (10) uit Zetten
gevonden in Winsum (Friesland)
•

Thomas Nijholt (1,5) uit Van Starkenborgh
gevonden in Damwoude (Friesland)

•

Daisy Kleiwerd (11) uit De Hunze
gevonden in Earnewald (Friesland)

•

Sem Jager (6) en zijn nichtje Iris Vennema (6)
uit De Hunze – gevonden in Midwolde

•

Simon Hoogsteen (3) uit De Hunze
gevonden in Drogeham (Friesland)

•

Marris Medema (4) uit De Hunze
gevonden in Grootegast, tussen de koeien
waarvan er één een kalfje kreeg!

•

Sofia David (7) uit Beijum
gevonden in Groningen, bij de nieuwe
spoorbrug richting Zernike, de Walfridusbrug.

Het Hunze Oranje Comité feliciteert alle
prijswinnaars. Met dank natuurlijk aan de
vinders die zo goed waren om de kaartjes te
retourneren!
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Snoeien in het groenonderhoud
In 2010 werd vastgesteld dat de gemeente
Groningen 42 miljoen euro moet bezuinigen.
Een deel daarvan komt voor rekening van
Stadsbeheer en leidt er toe dat het onderhoud
van het groen versobert. Wijkbewoners hebben
al gemerkt dat in sommige delen van de wijk het
gras, struiken en ander groen hoger staat dan zij
gewend zijn.

Naar aanleiding van een overleg tussen het BHS
bestuur en vertegenwoordigers van stadsdeel
Noorddijk op 27 mei ontvingen we een overzicht
van de wijzigingen binnen onze wijk.

• Gazons 3 x per jaar klepelen in plaats van
wekelijks maaien
Een aantal gazons wordt drie keer per jaar
geklepeld in plaats van wekelijks gemaaid.
Het klepelen van bermen en graslanden is
een manier van maaibeheer waarbij het gras
fijngeslagen wordt (door klepels) en op die
plek achterblijft en ter plekke composteert.

18

• Versoberen bermen en sloten
Het maaien van bermen gebeurt nu op een
aantal plaatsen één keer per jaar in plaats van
twee keer. Een aantal bermen laat de gemeente
verruigen met uitzondering van een meter langs
wegen, fietspaden en bij kruisingen. Ook het
beheer van een aantal sloten en watergangen
wordt minder vaak uitgevoerd.
Rond speelplaatsen wordt wel gemaaid.
Bewoners van de Van Tijenstraat hebben echter
de indruk dat de speelplaats achter die straat
ondertussen behoorlijk aan het verruigen is,
wat de speelmogelijkheden beperkt. Juist voor
kleinere kinderen is die speelplaats belangrijk,
ze hoeven geen weg met (te) snel rijdend
verkeer over te steken om er te komen zoals bij
het middenveld in De Hunze het geval is. De
bewoners hebben zich georganiseerd en bij de
gemeente en het gemeentebestuur aan de bel
getrokken. Meer hierover op de website www.
dehunzevanstarkenborgh.nl.
Hans van Leeuwen
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Voor al uw - onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- glasservice
- wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
2 JAAR, DAN BETAALT U
SLECHTS 6% BTW!
9731 KD Groningen
Tel. 050 - 5425651
fax 050-8532185
Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl
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Tips voor trips
Waar heen te gaan als je niet wilt dat je kind(eren)
de ganse dag voor de tv, de DS, de Playstation, de
X-box, zitten? Onverwacht is het weer omgeslagen. Na een super voorjaar is nu de natte moesson
losgebarsten. Zo erg dat de vreselijke gedachte in
je opkomt: “stel je voor dat het de hele zomer zulk
weer is!”. Of, ook erg: alle vriendjes zijn al of nog op
vakantie of zijn uit logeren en je kind(eren) zit(ten)
nog steeds in pyjama vreselijke tv-programma’s te
bekijken, die gekenmerkt worden door het geluid
van een ingeblikte lach. Ze vechten om het bezit van de afstandbediening of ze strijden om de
controller. En jij, moeder of vader, zit erbij en wanhoopt. Vandaar deze korte, totaal willekeurige opsomming, enigszins gebaseerd op onder-staande
spelregels. De enige constante factor is het feit dat
schrijver dezes al eens heeft uitgeprobeerd of de
bestemming een beetje leuk is.
Spelregels
 Niet verder dan 100 km van De Hunze/Van
Starkenborgh.
 Niet duurder dan € 10,- p.p.
 Geen gillende achtbanen.
 Leeftijdscategorie: tussen 8 en 13 jaar oud
(maar ouder/jonger kan vaak ook).
Maïsdoolhof Saaxumhuizen
Saaxumhuizen ligt richting Pieterburen, dus qua
afstand goed te doen. Niet met ov trouwens.
Wie wel eerder eens in een maïsdoolhof is
geweest en denkt dat dit een eitje is, wees
gewaarschuwd! Vanaf de start van deze
maïsdoolhof (een jaar of vijf geleden) blinkt deze
boer uit in het ontwerpen en uitzetten van een
pittig doolhof. Leuke bijkomstigheid is het feit
dat in de maïsdoolhof allerlei vragen moeten
worden beantwoord, gebaseerd op een bepaald
thema. Alleen het vinden van de vragen is al
24

een uitdaging. De eerste keer dat wij de doolhof
bezochten was de jongste (van de drie kinderen)
5 jaar oud, en het had flink geregend. Laarzen
aan dus, een soort skiën in de modder. Ze zagen
er daarna heel anders uit. …
Ook leuk: het maïsbad (soort ballenbad, maar dan
met maïskorrels), de zelfgemaakte boerenkaas,
het boerenijs. Kosten: niet meer dan € 5,- p.p. Dit
jaar vanaf 9 juli tot oktober.
Bloemenboerderij - Dikemaweg 10
Saaxumhuizen - Tel. 0595-423577
‘t Swieneparredies
In de middle of nowhere, Nieuw Scheemda.
De meeste Stadjers rijden niet makkelijk die
kant op, maar doe het nu maar wel eens. Het
Swieneparredies is een soort reddingsoord voor
ontheemde varkens. Maar dan niet gewone
vleesvarkens, het varkensras kent vele soorten.
Zo is er het kuni-kuni varken, het wolvarken, het
wilde zwijn. De varkens hebben elk hun eigen
stukje weiland en liggen lekker te chillen in de
modder. Met een beetje geluk kun je meeliften
met de rondleiding. Het is allemaal lekker
kleinschalig, super landelijk en niet duur (€ 2,50
voor kinderen, € 4,- voor volwassenen). Zoon Niek
en vriend Luuk (10 jaar oud) vonden vooral het
buikkriebelen van varkentje Leila een ervaring
op zich. Vergeet het educatieve aspect niet: het
Parredies beschikt over een grote collectie van
allerhande voorwerpen die met varkens en de
varkenshouderij te maken hebben, variërend
van varkensembryo’s tot slachtgereedschap, van
spaarvarkens tot oude prenten.
Er is een soort winkeltje met allerlei bizarre
varkenskoopjes: wekkers, radio’s, diet piggy’s
(knorren als de koelkastdeur opengaat), T-shirts,
koelkastmagneten. En ook ijsjes, trouwens.
By the way voor tuinliefhebbende ouders: toch
in de buurt? Fantastisch tuincentrum in Meeden:
Tuingoed Foltz. Zeer bijzondere tuinplanten
op categorie ingedeeld (zon, schaduw etc.).

Prachtige modeltuinen en tuingereedschap.
Geen tuincentrum zoals Tuinland. (want geen
tuinmeubels en andere hebbedingen.), maar:
echt bijzonder en goed advies! Op ca. 10 minuten
van Nieuw Scheemda.
‘t Swieneparredies - Pastorieweg 8
9943 TG Nieuw Scheemda
Hondenweer?
Ga dan naar: Insectenwereld (Leens)
Een natuur-doe-centrum: vleermuizen, slangen,
spinnen, kortom van alles dat zich insect mag
noemen. Let op de tijden van de rondleidingen,
vooral door het enthousiasme van de rondleider
echt leuk. Kosten: € 4,50 p.p. Het is handig als je
zelf niet al te bangig bent voor insecten, maar als
je dat wel bent, doe of het heel gewoon is: “kijk
wat een schattige spin, zulke lieve oogjes!”.
Vooral geschikt voor de iets jongere categorie,
boven de 12 vinden ze het al niet meer bijzonder.
Wierde 17 - 9965 TA Leens - Tel: 0595-572659
Kaarsenmakerij Wilhelmus (Eenrum)
Zelf een kaars maken, dat is de lol bij de
kaarsenmakerij. Enigszins tot mijn verbazing
vinden ze dat nog steeds leuk. Althans, tot een
jaar of 13 (vanaf 5 jaar). Ze zijn er een uurtje zoet
mee en kunnen vervolgens in de kaarsenwinkel
allerlei bijzondere kaarsen bekijken. Gevaar: “Toe

mam, mogen we dat zeehondkaarsje?”. Kosten:
€ 5,- p. kind. In Eenrum is ook nog een leuk
pannenkoekenrestaurant. Verder ook nog veel
mosterd (maar dat lusten die van mij niet).
Over de grens! Schloss Dankern
Aller, aller, aller-leukste uitje?, als je het mijn
kinderen vraagt: Schloss Dankern in Haren,
Duitsland, 93 km van ons huis (Rietveldlaan).
Is een soort kruising tussen mega speeltuin
(zonder achtbanen!), een meer met zandstrand
en waterskibaan, een buitenzwembad (niet
verwarmd), mega waterglijbanen, waterspeelcentrum, treintjes, indoor klimgebeuren,
pony’s. Echt te veel om op te noemen, en niet
tot nauwelijks in 1 dag te doen (ze hebben ook
vakantiehuisjes). Ook een binnenzwembad met
glijbanen etc. (buiten het standaard entreetarief).
Standaardtarief is € 10,- p.p. Er is veel horeca
(op Duits prijsniveau, dus veel goedkoper). Ook
klein supermarktje, waar lekkere broodjes en
van die typisch Duitse producten. Ook geschikt
bij minder goed weer. Geschikt vanaf 5 jaar tot
14/15 jaar.
Meer tips gewenst? Mail of bel: wijkblad@
dehunzevanstarkenborgh.nl of 5494374.
Els Bijlholt, redactie
25

Leefbaarheid
Deze week las ik een aardig stuk in de krant
over een onderzoek naar de leefbaarheid
in dorpen. Die bleek niet af te hangen van
de aanwezigheid van scholen of winkels.
Nee, de leefbaarheid wordt vooral bepaald
door de aanwezigheid van een plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ik moest
onwillekeurig even denken aan onze wijk,
inmiddels al weer meer dan 20 jaar geleden
ontstaan. Helemaal bedacht zonder welke
voorziening dan ook, zelfs geen buurtcentrum.
De BHS, voorheer HOP, heeft meer dan 10 jaar
veel werk verzet om voor elkaar te krijgen
dat er voor de bewoners van De Hunze en
Van Starkenborgh toch zo’n ontmoetingsplek
kwam. Buurtcentrum Hunzeborgh is gebouwd
en begin 2003 geopend. Toch leuk om te
lezen dat nu ook onderzoek aantoont dat zo’n
wijkcentrum een belangrijke rol heeft! We
hebben diverse sluitingsplannen overleefd
en we hebben laten zien dat ook met minder
subsidie zo’n voorziening goed in de lucht te
houden is!
Natuurlijk speelt de thans haperende economie
ook dit soort voorzieningen parten, overal
moet worden bezuinigd. Hopelijk niet op de
gesubsidieerde banen die voor buurtcentra van
levensbelang zijn!

Bijna vakantie
Als dit wijkblad op de deurmat ploft dan
zijn de schoolvakanties bijna aangebroken.
In de zomervakantie sluit de Hunzeborgh
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de deuren. De meeste activiteiten zullen in
september weer starten, de organisator van
de activiteit informeert de deelnemers over
de precieze datum. Als je na de zomer ergens
aan mee wilt gaan doen, informeer dan even
bij de contactpersoon; deze staat achter in dit
wijkblad in het activiteitenoverzicht achter
iedere activiteit vermeld. De serie van 10
schilderlessen van Anneke van der Meer start
weer op woensdag 7 september. Heb je altijd al
eens met potlood of kwast willen werken maar
kwam het er nooit van? Geef je dan op!
We gaan intussen de (rol)gordijnen in de grote
zaal vervangen (na 8 jaar zijn ze helemaal af!)
en ander klein onderhoud en herstelwerk doen,
zodat na de zomervakantie jullie buurtcentrum
er weer helemaal klaar voor is.

Mijn laatste stukje
Deze ’Hunzeborgh-nieuws’ is de laatste van
mijn hand. Ik heb besloten om te stoppen
met het voorzitterschap van de Hunzeborgh.
Sinds de opening in 2003 ben ik met veel
plezier betrokken geweest bij de opbouw
van het buurtcentrum, activiteiten starten,
beheer opzetten, enz. De laatste vijf jaren heb
als voorzitter van het bestuur mijn steentje
bijgedragen. Het ‘gevecht’ met de gemeente
om het buurtcentrum open te houden was
ongetwijfeld de drukste periode. Ik ben er trots
op dat onze wijk een buurtcentrum heeft waar
wekelijks veel bewoners, hele jonge, jonge en
wat oudere :-), komen zingen, schaken, dansen,
knutselen, enz. Er is op het moment dat ik dit

www.hunzeborgh.nl

schrijf nog geen opvolger gevonden, ik hoop
dat een enthousiaste wijkbewoner het stokje
van mij wil overnemen!
Wil je meer weten over het werk van het
bestuur, mijn telefoonnummer staat hier onder.

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 bestuurleden. 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 tweede
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.
Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!
Maria Hintzbergen

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
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GAAT DE
HUNZEBORGH
SLUITEN?
Als het aan de bezoekers en gebruikers ligt zeker niet.

Maar een wijkcentrum kan niet zonder bestuur!
Als er geen bestuur is,
is het onmogelijk om de Hunzeborgh draaiende te houden.

Daarom zijn wij op zoek
naar enthousiaste bestuursleden!
Vraag inlichtingen of nog liever meld je aan bij:
Maria Hintzbergen - T 050 5424848

Het zou toch eeuwig jammer zijn als de
Hunzeborgh moet sluiten?
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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!
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.

Bestemd voor vijftigplussers, zowel mannen
als vrouwen. U kunt zich oriënteren met een
proefles.
Info en opgave bij:
Reino Houwen, T 542 33 14 (rhouwen@kpnplanet)
of bij geen gehoor:
Liesbeth Visser, T 541 19 51 (lmvisser5@home.nl)

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.
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Schaakteam Dom Helder Camaraschool
wint brons op NK Scholen

Twee schaakteams van de Dom Helder
Camaraschool (allemaal clubschakers van SC
de Paardensprong) wisten zich te plaatsen
voor het NK Scholen in Leiderdorp. De beste 36
scholenteams (van de 2369 die meededen aan
de regionale voorronden) uit heel Nederland
speelden op 14 mei de kwartfinale. De teams
waren ingedeeld in 6 groepen van 6 scholen
waar de eerste drie zich plaatsten voor de
halve finale. Het tweede team van de DHC
(Ruben de Wolf, Joris en Koen Nolden, Niek en
Jort Schroor, Waut Brilman) zorgde voor een
verrassing. Het team werd derde en plaatste
zich daarmee voor de halve finale. Dat lukte
ook het eerste team (Martijn van Nimwegen,
Joep Scheerhoorn, Levi Nies en Hugo van der
Molen). Zij legden beslag op de tweede plaats
in de groep.
Op 28 mei werd de halve finale gespeeld. De 18
scholenteams speelden weer in groepen van
6, maar nu gingen alleen de nummers een en
twee door naar de finale. Voor team 2 waren de
30

tegenstanders een maatje te groot. Zij werden
laatste in de groep en 18e van Nederland.
Een fantastische prestatie. Team 1 stond voor
aanvang van de laatste ronde op de tweede
plaats. Tegen de Zegge uit Almelo wist het team
met 3-1 te winnen, goed voor een plaats in de
finale!
De finale werd op 11 juni in Leiderdorp gespeeld.
De eerste tegenstander was de regerend
Nederlands Kampioen de Europaschool uit
Amsterdam. Dit team was te sterk voor deze
jongens. Met 1-3 werd de match verloren.
De tweede ronde werd gespeeld tegen de
Daltonschool uit Rijnsweerd. Het team won met
3-1 en daarmee deden we echt mee voor een
podiumplaats. In de derde en vierde ronde twee
tegenstanders uit Apeldoorn. De match tegen de
Eben Haezerschool leverde een gelijkspel op: 2-2.
De Wegwijzer was een bekende tegenstander.
Het werd vandaag een spannende match waar
Hugo op het vierde bord na een lange partij het
beslissende punt scoorde: 3-1 winst.
Voor aanvang van de laatste ronden was het
rekenen geblazen. Het team stond tweede in
het klassement en mocht verliezen tegen de
volgende tegenstander en koploper het Baken
uit Zaandam. Concurrent voor de derde plaats
de Daltonschool mocht dan niet winnen van
de Europaschool. Het Baken was sterker dan
ons team, we verloren met 0.5-3.5, maar de
Europaschool won ook. Daarmee werd de Dom
Helder Camaraschool derde van Nederland.
Alle spelers gingen met een medaille naar
huis en voor de school een mooie beker. Een
superprestatie van het schaakteam!
Zie www.scdepaardensprong.nl voor een
uitgebreid verslag.
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KINDERDISCO 2011
in de Hunzeborgh!

30 september, 28 oktober
25 november , 23 december
Van 18.30 - 19.30 uur voor de allerkleinsten
Van 19.35 - 21.00 uur voor de kinderen 6 t/m 12 jaar

ENTREE GRATIS
www.hunzeborgh.nl

Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN 2011
Zaterdag 17 september
15 oktober, 12 november
en 10 december
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.
31

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2011

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

S.I.T.

Sanitair Installatie Techniek
Ontwerpen / renovatie badkamers
Loodgieters en CV werkzaamheden
Keukeninstallaties
Bel voor informatie, of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte
Adres Bakemastraat1, 9731 LZ Groningen
Telefoon 050-5712041 / 0616670023,
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl
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