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In de weken voordat de kopij van het 
wijkblad drukwaardig is, komen de 
creatiefste ideeën in mij op. Bij allerlei 
dingen die er op een dag gebeuren 
roepen: “Leuk voor het wijkblad, super 
idee!” Tot, zeg maar twee dagen voor de 
deadline, dan zijn al die goede ideeën 
verdampt, in rook opgegaan. Net zoals je 
de kamer uitloopt, naar de garage gaat en 
je jezelf daar starend voor de voorraadkast 
aantreft: “Wat doe ik hier in hemelsnaam?” 
Waarna je vervolgens weer terugloopt naar 
de kamer, weet waarom je ook al weer naar 
de garage ging en zich daar weer hetzelfde 
afspeelt. Zoiets dus. Je kunt het ook een writers 
block noemen, klinkt veel chiquer dan extreme 
vergeetachtigheid.
Die extreme neiging tot verwarring is juist eind 
november en december op z’n hevigst. Mijn 
zoon vroeg laatst waarom alle leuke feesten 
in november en december zijn, voor kinderen 
leuke feesten, bedoelde hij. Ik kon me nog 
inhouden en riep net niet: “Omdat ergens 
iemand bedacht heeft dat dit de periode is 
om elke controlfreak (wie, ik?) over de kling 
te jagen.” Ook niet controlfreaks zouden van 
minder mesjokke worden. Sint Maarten gaat 
nog, maar dan Sinterklaas: cadeau’s voor 
de ganse familie, inclusief verwarde oma, 
surprises en gedichten voor school (scholen, 
drie hier), verjaardagen (waaronder mijn eigen 
en die van zoon, notabene op vijf december), 
kerstborrels, jaarafsluitingsetentjes met werk 
en vrijwilligerswerk, eindejaarsborrels met te 
veel drank, en dat allemaal in de periode van 3 
weken. En dan, kerst! 

Mijn ultieme kerstwens is dan ook: de hele dag 
op de bank hangen, volstrekt verkeerde dingen 

eten, tijdschriftjes lezen (geen verantwoorde 
boeken), tussendoor drank en chocolade door 
grote kersenbonbons te nuttigen. Dit alles 
afgewisseld met toastjes met heel erg stinkende 
blauwschimmelkaas en tonijnpaté. Geen 
bezoek! En dan, als het misschien niet regent: 
een klein stukje lopen. Daarna weer verder als 
hierboven beschreven. 

Dat brengt me op dat, wat ik de lezer van dit 
blad wens: vier de feestdagen op eigen wijze 
en probeer de boel de boel te laten. Als mij dat 
gelukt is, dan laat ik het weten!!

Els Bijlholt, redactie

Van de redactie
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Van het B.H.S. bestuur 
Aan het eind van het jaar krijg je altijd de neiging 
om even terug en vooruit te kijken. Belangrijke 
onderwerpen die de revue zijn gepasseerd: 
Natuurlijk de Oostelijke Ringweg, een goed 
voorbeeld van pro-actief de bewoners bij de 
plannen betrekken. In 2012 volgt een nadere 
uitwerking.
Het maaibeleid ‘overkwam’ ons. Verwondering 
en verbazing bij ons en de bewoners dat de 
gemeente nog steeds niet op een alternatief 
van ons heeft gereageerd. De gemeente wil 
het spelen van kinderen bevorderen. Werk dan 
even mee, denken wij. Over de overlast aan het 
Heerdenpad maken wij ons zorgen. De genomen 
maatregelen zijn nog niet echt effectief. Onze 
buren BOB in Beijum hebben het onderwerp 
aangekaart bij de gemeente. Wij hebben hen 
voorgesteld meer samen op te trekken bij 
gemeenschappelijke belangen. De Gerrit Krol 
brug levert risico’s in het verkeer op. Kunnen we 

uitgaan van sociaal maatschappelijk gedrag van 
de weggebruikers of moeten we overgaan naar 
maatregelen. In december een overleg met de 
gemeente.
We kijken ook terug op een geslaagd festijn op 
Koninginnedag. Maar hoe in 2012? Zie de laatste 
oproep van het Oranjecomite!!
We krijgen ook wel eens vragen hoe het zit met 
het openbaar vervoer in Van Starkenborgh. Zijn 
de bushaltes over de Gerrit Krolbrug en in de 
wijk De Hunze voldoende dichtbij? Wilt u dat 
wij dat als bestuur gaan oppakken? Stuur ons 
dan een mailtje (website) of bel één van onze 
bestuursleden.
Tot slot wenst het bestuur u een goed einde van 
dit jaar en alvast een gezond 2012, waarbij we er 
vanuit gaan dat STAD ons ook pro-actief betrekt 
bij de belangen die ons aangaan.

Eelke Wiersma, Voorzitter BHS
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Fietsend richting Stad werd ik aangesproken 
door een buurtbewoonster. Of er niet 
eens iets geschreven kon worden over 
steenmarters? De vraagstelster ging naast 
mij fietsen en vertelde: “Wij hebben er eentje 
gehad, en het was een hels karwei om eraf te 
raken.” Ze vroeg zich af of er meer mensen 
in de wijk(en) geconfronteerd waren met dit 
aanbiddelijke wezentje. 

Nu worstelde ik op dat moment (figuurlijk 
dan) met het feit dat wij muizen in onze 
voorraadkast in de garage hadden. Dat vond ik 
al erg: hele zakken pannenkoekenmeel waren 
aangevreten, de ’voor het bezoek’ opgeborgen 
chocoladetruffels bleken bij de bezoekende 
muizen erg in trek. 

Een steenmarter kon nooit zo erg zijn als die 
hongerige kudde muizen, antwoordde ik. Dat 

ik me ernstig vergiste werd me snel duidelijk. 
Zo mag je een muis doden met de meest 
vreselijke methoden (gif, kooien, vallen), maar 
een steenmarter mag je niet doden, want het is 
een beschermde diersoort (Flora- en faunawet).

Zit er eentje in mijn huis?
Ik vroeg hoe je erachter komt dat een 
steenmarter jouw huis heeft uitverkozen:  
Steenmarters komen in de ochtenduren thuis 
om overdag te slapen en ‘s avonds verlaten ze 
het huis (het zijn wat dat betreft net pubers).  
In de winter komen ze vaak midden in de 
nacht nog een uurtje rusten. Bovendien maakt 
een steenmarter gebruik van verschillende 
dagrustplaatsen, zodat de geluidsoverlast 
niet permanent is. Hun gestommel kan wel 
behoorlijk luid zijn en zelfs doen denken aan een 
inbreker. Als de steenmarters jongen heeft dan 
zijn soms ook hoge piepgeluiden te horen, die 

Ach mamma, ze zijn zo lief ….
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verhevigen naarmate de jongen ouder worden. 
In de laatste week voordat ze uitlopen wordt het 
gepiep zelfs gekrijs en meestal ook gestommel. 
De steenmarter gebruikt vaak een vaste plek 
bij hun slaapplaats voor hun behoeften; dit kan 
stankoverlast geven. Niet opgegeten prooien 
trekken bromvliegen aan. Die leggen eitjes in de 
kadavers waaruit maden komen die de kadavers 
zeer snel opruimen. Een bromvliegplaag op 
zolder of in huis is een duidelijke aanwijzing dat 
er ergens een dood dier ligt of heeft gelegen. 

Plotseling herinnerde ik me het verhaal van een 
collega, die knettergek werd van het nachtelijk 
gestommel boven zijn hoofd, maar helemaal 
uit zijn dak ging toen hij zag wat de familie 
steenmarter onder de motorkap van zijn auto 
had aangericht. Doorgeknaagde bedrading.

Wat is dat voor beest?
Een steenmarter is een roofdier, uit de familie 
der marterachtigen. Hij is vooral een vleeseter, 
maar lust ook wel een kersje, bessen, eieren op 
zijn tijd. De steenmarter jaagt soms kippen en 
ander pluimvee binnen een korte tijd uit hun 
hokken en rennen, dit tot ergernis van (hobby)
pluimveehouders. Daarbij is een aantal van vijf 
tot tien kippen per nacht niet ongewoon. De 
steenmarter kan ze naar de meest onmogelijke 
plaatsen meeslepen, zoals op daken en over 
hekken.

Hoe kom ik er af? 
Dicht in ieder geval gaten en kieren waardoor 
de steenmarters naar binnen kunnen komen. 
Steenmarters gebruiken verder vaak bomen en 
struiken als trap om ergens binnen te komen, 
het is slim om deze kort te houden of anders te 
verwijderen. 

Ontheffi  ngen / vrijstellingen
Helpt dit niet, dan kunt u een ontheffi  ng 

aanvragen bij de provincie, waarna geprobeerd 
wordt de beestjes te vangen en vervolgens te 
verplaatsen. Het is in de praktijk wel tamelijk 
lastig om dit te regelen, omdat er slechts zeer 
weinig mensen bevoegd zijn tot het vangen en 
gedwongen verhuizen van steenmarters.
Opgelucht fi etste ik door: gelukkig, alleen maar 
muizen in mijn huis!

Tot slot: de redactie is benieuwd naar 
ervaringsverhalen van andere bewoners uit De 
Hunze of Van Starkenborgh. 

Els Bijlholt
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In deze rubriek interviewen we bijzondere 
ondernemers. In dit nummer gaat redactielid 
Lidy Bosker op bezoek bij Roelof Klunder, die per 
1 oktober patat en snackwagen Het Smulpaleis 
van Peter Kersten op de hoek van de Berlageweg 
heeft overgenomen.

“Als jochie van 16 jaar, hielp ik mijn moeder al 
in haar cafetaria ‘De ijzeren klap’ in Lageland. De 
geur van patat en kroketten is voor mij dus niet 
nieuw.” 
De laatste klanten zijn vertrokken en het 

rolgordijn is naar beneden, als ik op een koude 
donderdagavond plaatsneem op een krukje 
naast de chauffeursstoel in het Smulpaleis van 
Roelof Klunder. Dochter Lynn ruimt op en Roelof 
gaat naast me zitten in de chauffeursstoel. Een 
patatwagen heeft nu eenmaal geen gezellig 
zitje, verontschuldigt hij zich. Hier wordt gewerkt 
en dat doen we niet zittend!

Waarom heb je het Smulpaleis overgenomen 
van Peter Kersten?
Ik ben al heel lang klant van Peter en inmiddels 

Roelof Klunder’s Smulpaleis,  
patat en nog veel meer...



zijn we ook kennissen. Begin dit jaar vertelde 
hij me dat hij moest stoppen wegens 
gezondheidsredenen en dat heeft me aan het 
denken gezet. 
Ik werkte op dat moment als chauffeur bij de 
WEB, een zandwinningbedrijf in Harkstede. Ik 
wist dat de eigenaar van de WEB had besloten 
het bedrijf per 1/11/11 te sluiten en dat ik mijn 
baan zou verliezen. Ondanks het feit dat ik daar 
30 jaren als chauffeur heb gewerkt wilde ik iets 
anders gaan doen. Ik heb Peter toen aangegeven 
dat ik het wel zag zitten om zijn Smulpaleis over 
te nemen. Peter ging daarmee akkoord. Zo is het 
gekomen.

Is dat niet enorm wennen van chauffeur naar 
patatbakker?
Nee, eigenlijk niet. Ik rij natuurlijk nu ook veel 
en daarnaast ben ik een mensenmens, ik hou 
van de praatjes met klanten. Daarnaast was het 
natuurlijk niet helemaal nieuw voor me. Mijn 
moeder heeft vroeger ook een cafetaria gehad 
en ik heb haar vaak mee geholpen. Zoveel is er 
in die afgelopen jaren ook niet veranderd. Mijn 
kinderen helpen trouwens mee in de wagen en 
mijn vrouw ook.

Dochter Lynn (16 jaar) steekt net haar neus om 
de hoek en vult aan ”Ik doe de klantcontacten, 
pak de bestellingen in en reken af. Mijn vader 
bakt de producten en rijdt natuurlijk de wagen. 
Mijn broer (18 jaar) helpt ook mee, maar hij is er 
vanavond niet.”
Als ik Lynn vraag of ze het bedrijf ooit wil 
overnemen van haar vader, schudt ze beslist haar 
hoofd. Nee, ik wil fysiotherapeut worden en mijn 
broer wil ook niet, die wil iets met marketing 
gaan doen. 

Woon je in De Hunze?
Nee, ik woon al heel lang in Lewenborg. Ik ken 
De Hunze wel al vanaf het begin. Ik heb deze wijk 

mee helpen opbouwen toen ik als chauffeur hier 
op en af reed met vrachtwagens vol zand van 
mijn vorige werkgever de WEB.

Sta je alleen in De Hunze of ook op andere 
plekken?
Ik sta ook op een aantal industrieterreinen zoals: 
Eemspoort, Euvelgunne en Driebond. Daar 
werken ze bij de bedrijven veel met bestellingen. 
Ook zitten er veel 1-mans bedrijven; die komen 
dan snel even een patatje halen voor de lunch. 
Leuke mensen.
Mijn klanten in De Hunze zijn er van klein tot 
groot, heel gevarieerd. 

Is er een favorieten Top 5?
Ja, zeker is die er. Natuurlijk staat patat op nummer 
1. Dan volgt de eierbal, berenhap, hamburger en 
kroket. We bakken alles in plantaardige olie en 
gebruiken natuurlijke producten. Ook hebben 
we een aantal eigen ‘creaties’ zoals: broodje 
hamburger Smulpaleis speciaal of de gehaktbal 
van 300 gram, die zeer gewaardeerd worden.
Het water loopt me inmiddels in de mond, maar 
helaas de frituurbakken zijn leeg en alles is keurig 
opgeruimd. Gelukkig verzekert Roelof mij dat hij 
morgen weer aanwezig is en anders op zondag. 
Ik wil zeker 1 van de specials gaan uitproberen 
of 2 !

Roelof’s Smulpaleis is open op maandag t/m 
vrijdag van 16.45 uur tot 19.30 uur en ook op 
zondag van 16.45 uur tot 19.30 uur. 

Lidy Bosker
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Dat jaar hoorde ik hem pas voor het eerst op 14 
december, maandagmiddag in een supermarkt 
te Beijum. Het was gruwelijk druk en ik stond 
in de verkeerde rij:  Wham! met ‘Last Christmas’. 
Mijn maag kromp half ineen. ‘Oh nee!’, dacht ik, 
‘dat ook nog.’ Terwijl George Michael jengelde dat 
hij dit jaar zijn hart aan een speciaal iemand ging 
geven, treuzelde voor mij een oudere dame die 
alles wilde weten over Disneypunten. Ik tuurde 
op mijn polsklokje. De wijzers gingen sneller dan 
anders, terwijl de wereld akelig traag opschoot. 
Ik moest ook nog decemberzegels halen. 
Toen ik eindelijk van mijn geld verlost was, liep 
ik gehaast met brood, tomaten en spaghetti 
naar de auto toe. Als vanzelf begon ik een 
liedje te neuriën… ‘Last Christmas’. De melodie 
is gruwelijk vasthoudend. Probeer hem maar 
eens niet te zingen als je hem eenmaal gehoord 
hebt, het is nog erger dan niet aan witte 
ijsberen denken. Het refrein was al drie keer tot 
gekmakens voorbij gekomen. Daar stapte ik 
voluit in een verse hondendrol. Ik vervloekte het 
lied en dat zou ik bezuren.

Er ging nog geen dag voorbij of de wraak kwam. 
Ik zette de televisie aan voor het nieuws. Het 
was nog even voor achten. Op de buis werd 
reclame gemaakt voor deodorant, gevolgd 
door een wervend spotje voor de leukste 
kerstmuziek. Wham! zette zijn eerste noten in en 
op dat moment begaf het apparaat het met een 
indrukwekkend ‘poef’. Wanhopig schudde ik aan 
het oog op de wereld. ‘Dan moet je morgen maar 
een nieuwe halen’, besloot mijn vrouw al snel, ‘jij 
komt er met de auto toch langs.’

Woensdag om zes uur nog snel naar een wit- en 
bruingoedgrossier,  waar de sluwe verkoper mijn 
gehaaste blik helemaal juist had ingeschat en een 

net te duur exemplaar liet afpinnen. Grommend 
installeerde ik het fonkelnieuwe kijkkastje, dat 
toch weer net iets ingewikkelder was dan de 
blije mensen op de gebruiksaanwijzing deden 
geloven. Mijn lieve puberdochter kwam binnen 
van haar korfbaltraining, bekoptelefoond vanaf 
haar iPhone. Meteen begon ze te gillen ‘Het is 
toch wel klaar voordat GTST begint! Gisteren 
heb ik het door jou ook al moeten missen!’ Ik was 
verbijsterd. Gewoonlijk geeft ze me nog zo’n vijf 
minuten om te acclimatiseren voordat ze haar 
eisen stelt. ‘Pardon?’, wilde ik weten waarom 
ze mij zo geagiteerd begroette, ‘zet eerst eens 
die koptelefoon af, dan kunnen we makkelijker 
met elkaar praten.’ Ruig rukte ze de dopjes uit 
haar oren. ‘Of het wel op tijd af is!’, baste ze. Uit 
de witte speakertjes hoorde ik blikkerig ‘Last 
Christmas’ klinken. Het kon niet missen. 

Toen ik donderdag mijn nieuwe aanschaf 
bekeek, was ik toch even tevreden. ‘Het heeft me 
wel wat gekost, maar dan heb ik ook wat’, dacht 
ik en gaf de tv een goedmoedig schouderklopje. 
Een maandje rustig aan met geld en alles zou 
goed komen.  Ik hoorde de post op de mat vallen. 
Nieuwsgierig ging ik kijken. Een blauwe envelop 
grijnsde mij toe. Trillend rukte ik hem open en 
las de letters aanslag en een bedrag dat nu al 
uitging van een hyperinfl atie van de euro. Achter 
de deur hoorde ik de postbode weglopen. Hij 
fl oot. Het deuntje was huiveringwekkend: ‘Last 
Christmas’.

Gelukkig heeft de mens naast zijn thuis ook nog 
een plaats waar hij vaker moet zijn dan hem 
lief is: werk. Heel langzaam naderde die vrijdag 
het weekend. Net na de lunch kwam opeens 
een e-mail binnen uit het interne mailsysteem. 
‘Kerst’ stond erboven, van het management. 

Last Christmas
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Het secretariaat had zich uitgeleefd. Vanuit het 
idee van de positieve benadering van slecht 
nieuws was een bericht versierd met plaatjes van 
kerstballen en een geluidsfragment onttrokken 
van het lied ‘Last Christmas’ door Wham! De tekst 
zei: ‘Beste collega, de kerst komt er aan. Een tijd 
van samenzijn en geven. Zoals je hebt gemerkt is 
het dit jaar heel druk. Daarom willen we je vragen 
om wat samenzijn te geven….’ De strekking was 
dat er verwacht werd dat ieder ‘vrijwillig’ een dag 
in de week voor kerst ging overwerken ‘samen 
de handen uit de mouwen voor een prettige 
kerst!’ Mijn mondhoeken zakten lager dan mijn 
kaken en mijn vingers verkrampten boven het 
toetsenbord. Het was de schuld van het lied!

In licht overspannen toestand reed ik de wagen 
het parkeerterrein af, alsof ik wilde vluchten 
voor het verschrikkelijke feest op 25 december. 
Automatisch zette ik de radio aan. Vanuit het 
portier begonnen George en Andrew hun 
smartelijke gezang over hun vorige kerst. Ik ging 

vol in de ankers. ‘Nee!’, riep ik, ‘dit niet! Uit!’ Het 
was stil in de auto en ik haalde diep adem en pas 
toen zag ik tot mijn schrik dat ik op een haar na 
een student op een fi ets zonder licht had geraakt. 
Als ik niet had geremd, had hij er nu heel anders 
uit gezien. De student was even afgestapt. Ik 
draaide het raampje open om te vragen hoe het 
met hem ging. Hij was sneller hersteld dan ik. 
‘Zeg’, zei hij in het Vindicats, ‘kun je niet uitkijken, 
sukkel. Ik zal….’ Hij werd in zijn rede onderbroken 
door zijn telefoon die afging. Dat was voor mij 
het teken om verder te rijden. Ik knikte naar hem 
en draaide de weg op. De tocht verliep nu een 
stuk rustiger en een beetje opgelucht. Ik besefte 
heel goed: die ringtone van zijn telefoon dat was 
die bekende melodie: ‘Last Christmas’. Ik kon niet 
meer anders dan toegeven, er was ook voor mij 
geen ontkomen meer aan, en ik zong luidkeels 
dat ik mijn hart weggeven ging, totdat ik thuis 
was.

Paul Marius Borggreve 
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Kerstactiviteiten “ Opzngronings”

Ben je tussen de 10 en 23 jaar? Dan kun je 
ook dit jaar jouw kerstvakantie helemaal 
“Opzngronings” vieren! Zodra de scholen 
de deuren sluiten op vrijdag 23 december, 
gaat “Opzngronings” los met een groots 
vakantieprogramma voor alle Groningse 
jongeren!  Naast het kerstvakantieprogramma 
van het MJD Jeugd- & Jongerenwerk  voor alle 
Stadjers, is er ook in elke woonwijk apart een 
aanvullend programma.

Kerstdiners
In alle Groningse woonwijken begint het 
“Opzngronings”-programma op vrijdag 23 
december met een overheerlijk en feestelijk 
kerstdiner. Gourmetten, 3-gangenmenu of 
kalkoen. Check in jouw wijk wat jullie eten! 
Mee-eten kost € 1,- maar als je meehelpt, eet je 
gratis mee! Geef  je wel even van tevoren op via 
www.opzngronings.nl of bij je jongerenwerker.
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Kerstactiviteiten “ Opzngronings”

Kerstplaza
Woensdag 28 december gaan tieners vanuit 
alle wijken naar de grootste indoor-kermis 
van Nederland: Kerstplaza in Martiniplaza. Wil 
je mee? Prijs is € 2,- p.p. Opgeven op www.
opzngronings.nl of bij je jongerenwerker.

Kerstvoetbaltoernooi
Donderdag 29 en vrijdag 30 december wordt 
er weer volop gezaalvoetbald. Woensdag 
zijn de voorrondes in de sporthallen Beijum, 
Vinkhuizen en Corpus den Hoorn. Er zijn drie 
leeftijdscategorieën: 10 – 12 jaar, 13 – 15 jaar 
en 16 – 23 jaar. De finales van alle categorieën 
zijn op 30 december in de sporthal van het Alfa 
College in Kardinge. Speel mee of kom kijken 
naar de wedstrijden. Tijdens de finaledag kun 
je namelijk ook koken, gamen, panna spelen 
en nog veel meer! Deelname is gratis. Geef je 
met je team op via www.opzngronings.nl, bij je 
jongerenwerker of je buurtsportwerker.

Schaatsen / Zwemmen
Dinsdag 3 januari 2012 zijn we te vinden in 
Sportcentrum Kardinge. Sommige wijken gaan 

schaatsen, andere zwemmen en een aantal zelfs 
allebei. Prijs is € 1,- voor schaatsen of zwemmen 
en € 2,- voor schaatsen en zwemmen. Opgeven? 
www.opzngronings.nl of bij je jongerenwerker.

Chicks in the City
Ook dit jaar is er weer “Chicks in the City” in 
Huize Maas. Donderdag 5 januari van 14.00 tot 
17.00 uur staat de discotheek helemaal in het 
teken van alleen maar meidendingen. Nagels, 
haar, make-up, sieraden, tassen, zumba en nog 
veel meer. Let op: Girls only, 10 t/m 16 jaar.  De 
toegang is gratis. Van te voren opgeven kan, 
zodat je gezamenlijk vanuit je wijk naar de 
Vismarkt komt. Of je komt, zonder je op te geven, 
gewoon zelf naar Huize Maas.

Skiën & Sleeën 
Op vrijdag 6 januari kun je met jouw wijk 
meegaan skiën & sleeën voor maar € 2,- bij 
Snowlimits. Meedoen? Opgeven doe je op www.
opzngronings.nl of bij je jongerenwerker.

Dance Battle
Welke groep danst het beste en gaat er vandoor 
met de eerste prijs? Kom allemaal kijken 
naar de show van de zeven dansgroepen uit 
verschillende Groningse wijken. Er zijn natuurlijk 
ook gastoptredens en een vakkundige jury. Waar 
en wanneer? Zaterdag 7 januari, Wijkcentrum 
Het Dok (Lewenborg), van 14.00 tot 16.00 uur. 
Geen opgave nodig en de toegang is gratis. 

Je opgeven voor de “Opzngronings”-activiteiten 
kan op www.opzngronings.nl en natuurlijk 
bij jouw jongerencentrum, jongerenwerker of 
buurtsportwerker. Programmaboekjes zijn daar 
ook verkrijgbaar. Op www.check050.nl vind 
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je het aanvullende kerstvakantieprogramma, 
speciaal voor jouw wijk. 
Vreugdevuren met Oud en Nieuw
Vreugdevuren zijn in principe niet toegestaan. 
De politie grijpt onherroepelijk in als dergelijke 
vuren gevaar opleveren voor huizen, gebouwen, 
mensen en dieren, het verkeer belemmeren of 
de openbare orde verstoren. Ook vreugdevuur 
op asfalt is niet toegestaan. Houd er rekening 
mee dat de kosten van de geleden schade 
verhaald worden op de veroorzaker.

Veilig vuurwerk afsteken
• Lees de gebruiksaanwijzing van je vuurwerk;
• Steek vuurwerk nooit binnen af;
• Bewaar vuurwerk nooit in je jas- of broekzak;
• Leg je vuurwerk op de grond en zet
 vuurpijlen in een met zand verzwaarde fl es.    
•  Houd hierbij ruim afstand;
• Gebruik een aansteeklont;
• Gooi nooit met vuurwerk;
• Steek elk stuk vuurwerk apart af;
•  Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

Daarnaast zijn er een aantal vuurwerkregels 
waar je je aan moet houden:
• Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te
 mogen kopen;
•  Vuurwerk mag alleen op donderdag 29,
 vrijdag 30 en zaterdag 31 december worden   
    verkocht;
• Vuurwerk afsteken mag tussen 10.00 uur ’s
 ochtends op 31 december en 02.00 uur 
   ’s nachts op 1 januari;
• Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
RONDOM OUD/NIEUW

Heeft u een vraag of wilt u iets melden:

• Milieudienst-grofvuil (050) 3671000,   
 bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren

• Meldpunt Overlast en Zorg (050) 587 58 85 , 
 bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren

• Loket Beheer en Verkeer (050) 367 89 10,
 bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren

• Politie 0900-8844, niet spoedeisende zaken,
 bereikbaar 24 uur per dag

• Alarmnummer 112, spoedeisende hulp
 (politie, brandweer, ambulance) bereikbaar
 24 uur per dag. 

Informatie van de gemeente, politie en alle 
overige organisatoren rondom Oud en Nieuw 
in stad kunt u volgen en vinden op twitter via 
#ON050.
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Heeft u het uw kinderen al verteld?
“Mam, ik heb toch zo’n zin in Koninginnedag!”, 
riep mijn dochtertje van vier deze week. Ik kreeg 
er een steen van in mijn maag. Hoe vertel ik 
haar dat er dit jaar geen Koninginnedagfeest zal 
zijn? Althans niet zo’n feest waar zij op hoopt:  
gewoon hier in de wijk, met zo’n optocht en een 
springkussen. 

Op onze overdrachtsavond in september 
dachten we vier enthousiastelingen gevonden te 
hebben, maar helaas bleven daar maar twee van 
over.  Voor twee mensen is de klus te groot. Het 
organiseren van het Koninginnedagfeest is geen 
dagtaak, maar je bent er wel even druk mee. Zo 
eens in de vier weken een avond, met een piek 
in april. Maar zelfs in april is het een kwestie van 
‘vele handen maken licht werk’… 

Ik informeer nog maar weer eens bij mijn mede-
oud-bestuursleden. “Als jullie nog mensen 
kunnen vinden?” Nee, de hoofden schudden 
mismoedig. De verhalen gaan over tafel. Hoe het 
ene zoontje al spulletjes opzij heeft gezet voor de 
vrijmarkt op 30 april en hoe het andere zoontje 
moest huilen toen zijn moeder hem vertelde dat 
het dit jaar niet door zou gaan. 

We kijken elkaar vertwijfeld aan. Moeten we dan 
zelf nòg een jaar? Het is verleidelijk. We willen zò 
graag weer een spetterend feest in De Hunze! 
Maar nee, we doen het niet. Met 500 tot 600 
bezoekers op 30 april en met 1500 huishouders 
in De Hunze en Van Starkenborgh hoeft het echt 
niet zo te zijn dat 6 moeders jaar in jaar uit het 
feest organiseren, waarmee de wijken zich ook 
in de stad op de kaart zetten. Want zelfs in de 
ons omliggende wijken is het Oranjefeest aan de 
Berlageweg een bekend fenomeen.

We doen het dus niet en dit zijn op dit moment 
de feiten:
•  Er ligt een uitgebreid draaiboek.
•  Er zijn duidelijke financiële overzichten. 
•  Op de attracties is een optie voor 30 april 2012  
 aangevraagd. 
•  De vergunning moet voor 31 december 2011  
 worden aangevraagd. 
•  Het oude HOC is bereid mee te vergaderen 
 om alles in goede banen te leiden.
•  Er is alleen geen nieuw HOC. 

Daarom onze laatste poging, wie weet heeft 
iemand voor het nieuwe jaar nog goede 
voornemens. Wil je een feest op 30 april, meld 
je dan NU aan op hunzeoranjecomite@hotmail.
com. Met zes mensen is het prima te doen, met 
acht mensen wordt het een makkie. Je raakt er 
echt niet overspannen van.  En bedenk: zo’n 350 
kinderen zitten op je te wachten en zijn je straks 
heel erg dankbaar. 

We wensen jullie alle goeds in 2012!

Maaike Blekman, Karin Geurtsen, Rianne Hofman, 
Grettie Lambeck,  Martsen Maat, Joanneke 
Smeenk 
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De redactie van dit Wijkblad bestaat op dit 
moment uit vier leden. Eén van hen gaat stoppen 
en daarom zoeken we bewoners uit de wijken 
die het leuk vinden nu en dan een bijdrage voor 
dit wijkblad te leveren. Dat kan van alles zijn, 
een artikel over een gebeurtenis in de wijk, een 
column, een interview met een wijkbewoner of 
iemand van de gemeente of iets geheel anders.
De redactie overlegt uiteraard over de inhoud 
van de nummers en de leden ondersteunen 
elkaar indien nodig. Een vlotte pen is wel 
noodzakelijk maar over een spelfoutje hoeven 
toekomstige razende reporters zich geen 
zorgen te maken. Daar hebben we namelijk 
een uitstekende correctrice voor. Interesse? 
Neem contact op met de redactie via wijkblad@
dehunzevanstarkenborgh.nl.

Verzamelaars en actievelingen, opgelet!
Maar misschien is schrijven niet direct je hobby 
en besteed je je vrije uren liever aan andere 
activiteiten. We willen een nieuwe rubriek 
starten waarin wijkbewoners voor het voetlicht 
worden gehaald die een bijzondere hobby 
hebben. Kweek je bijzondere vogels, verzamel je 
antieke chirurgische instrumenten , organiseer je 
nachtelijke wandeltochten of heb je een andere 
opvallende hobby? Deel het met je wijkgenoten! 
Of stuur ons een tip over je buurman die zich 
niet zelf durft aan te melden. We zien je mail 
graag via bovenstaand adres binnenkomen!

Hans van Leeuwen

Over schrijven en andere hobby’s

In februari houdt stichting Amigos de Potosí 
een power point presentatie over Bolivia en hun 
projecten. Margret Kamphuis vertelt uit eigen 
ervaring over de hoogvlakte, het spectaculaire 
zoutmeer, de kleurrijke traditionele bevolking 
en over de hoogstgelegen stad ter wereld: Potosí 
(4090 m). In 1994 begon ze hier het eerste project 
voor de mijnwerkers van de zilvermijnen; dit 
groeide in 2002 uit tot een stichting “Amigos de 
Potosí” die kleinschalige projecten ondersteunt 
voor mijnwerkers en schoolkinderen.
(www.amigosdepotosi.com) 

Toegang: gratis. Een bijdrage voor de projecten 
wordt op prijs gesteld.

Waar: Tennisvereniging Van Starkenborgh, 
Heerdenpad 9, Groningen
Wanneer: donderdag 16 februari 
20:00 – ca 22:00 uur.

Info: margret@amigosdepotosi.com of 
Tel: 3189318.
We zien je mail graag via bovenstaand adres 
binnenkomen.

Vooraankondiging 
informatieve avond over Bolivia

De Hunze / Van StarkenborgH
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De Jonge Jury, dat ben jij!
t/m 29 februari 2012
De Jonge Jury daagt alle jongeren van 12 
tot 16 jaar uit om jeugdboeken die in 2010 
verschenen zijn te lezen en 
daaruit het mooiste boek te 
kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs 
van de Jonge Jury 2012 verdient! 
Boeken en stemformulieren zijn 
bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot 
eind februari, ook via de website!
www.jongejury.nl 

Kerst
Pimp de kerstboom!
Alle kinderen kunnen meehelpen om onze 
Kerstboom te versieren. Er zijn knip-, plak- en 
kleurspullen, dus kom gezellig knutselen in de 
bibliotheek!
• Vanaf half december
• Alle bibliotheken in de stad*
• GRATIS
 * m.u.v. de bibliotheekpunten

Glühwein en kerstkransjes 
Om alvast in kerststemming te komen serveert 
de bibliotheek een warm glas glühwein, mét 
een kerstkransje. Voor de kinderen is er ranja!
• Do 22 december en vr 23 december
• Alle wijkbibliotheken en bibliotheekpunt  
 Floreshuis*
• GRATIS
 * m.u.v. de overige bibliotheekpunten en de  
 Centrale Bibliotheek

Bibliotheken Groningen
december t/m januari 2012

D E C E M B E R  Sluiting tijdens feestdagen
Alle bibliotheken zijn geopend tussen Kerst en 
Nieuwjaar behalve op:
• Ma 26 december (alle vestigingen)
• Za 31 december (alle vestigingen m.u.v.  
 Centrale Bibliotheek)
• Zo 1 januari (Centrale Bibliotheek)
Tijdens de feestdagen is de inleverbus van de 
bibliotheken in de wijken gesloten. 
De inleverbus van de Centrale Bibliotheek is op 
zaterdag 31 december na 16.00 uur gesloten. 
Wij wensen iedereen prettige feestdagen!

Nationale Voorleesdagen
18 t/m 28 januari
Elf dagen lang is de aandacht gericht op 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel 
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en vergroot de woordenschat. 

Voorleesontbijt 
Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het 
verhaal uit het prentenboek Mama kwijt van 
Chris Haughton. 
• Wo 18 januari  9.30 uur - Alle   
 wijkbibliotheken *
 Wo 18 jan10.30 uur - Centrale Bibliotheek
• GRATIS (maar haal snel je toegangskaartje  
 op bij de bibliotheek want vol=vol!)
 M.u.v. de bibliotheekpunten 
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Theater Potitco – 
Mama Kwijt (2+)
Een tafelvoorstelling met veel liedjes en 
beweging!
• Vr  20 jan  14.00 uur - Bibliotheek Beijum
• Vr  20 jan  16.00 uur - Bibliotheek Lewenborg
• Wo 25 jan  14.00 uur - Bibliotheek Selwerd
• Wo 25 jan 16.00 uur - Bibliotheek Vinkhuizen
• Vr  27 jan 11.00 uur – Bibliotheek Haren
• Vr  27 jan 14.00 uur - Bibliotheek De Wijert
• Vr  27 jan 16.00 uur - Bibliotheek Hoogkerk
• GRATIS (maar haal snel je toegangskaartje   
 op bij de bibliotheek want vol=vol!)

Baby-, peuter- 
en kleutermarkt 
• Za 28 jan 11.00-16.00 uur - 
 Centrale Bibliotheek

PS Lid worden is tijdens de Nationale 
Voorleesdagen extra aantrekkelijk! Elk kind tot 
6 jaar dat lid wordt van de bibliotheek ontvangt 
een leuke verrassing! Ouders die hun kind in 
deze periode lid maken en zelf nog geen lid 
zijn, krijgen 50% korting op een abonnement. 
Dit geldt ook voor opa’s en oma’s. www.
denationalevoorleesdagen.nl

Informatie Voor volledige programma-
overzichten, actuele informatie en bibliotheek-
gegevens:  www.mijneigenbibliotheek.nl

J A N U A R I  2 0 1 2

advertentie
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Een 21-jarige man hoorde 4,5 jaar eisen. Zijn 
overvallen gingen met grof geweld gepaard. 
Begin november volgde de uitspraak: drie jaar 
waarvan één voorwaardelijk. De rechter hield 
rekening met het feit dat zijn strafblad tot dan 
toe blanco was en dat hij spijt had van zijn daden.

Een inwoner van Beijum heeft een aantal 
avonden ‘wacht gelopen’ langs het pad omdat 
hij vond dat het te lang duurde voordat de 
gemeente met afdoende maatregelen kwam.

Over voorkomen en genezen
Op dit moment is het gelukkig weer even rustig. 
Toch roept de omgeving bij veel passanten 
een gevoel van onveiligheid op. Er zijn nieuwe, 
hogere lantaarns geplaatst die meer licht geven. 
Het effect valt tegen. Het licht wordt deels 
geblokkeerd door de bladeren van de bomen. 
Het lichtbeeld is daardoor onregelmatiger en 
het contrast tussen het pad en de groenstrook 
is versterkt. Vanaf het pad oogt de ruimte onder 
de bomen als een zwart gat. Iemand met minder 

Heerdenpad, rust en onrust
Op onze website stond begin oktober nog maar net vermeld dat we de overvallen maar gingen 
nummeren (we waren beland bij nummer zes) of de politie haastte zich met een bericht over 
de stand van zaken. Daaruit bleek dat praktisch alle zaken waren opgelost of hun ontknoping 
naderden.
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zuivere bedoelingen kan zich daar ongezien 
ophouden.
Een tijd lang hing er een extra kabel tussen de 
palen. Die had de uitvoerder voor de zekerheid 
laten hangen in verband met storingen aan de 
grondkabel. Dat is nu opgelost en de kabel is 
verdwenen. De bestrating aan de voet van de 
palen krijgt nog een opknapbeurt.
De BHS heeft de gemeente gemeld niet gelukkig 
te zijn met de nieuwe verlichting. In een reactie 
liet de gemeente weten aan de bomen niet veel 
meer te kunnen snoeien en de situatie verder te 
onderzoeken.
We willen echter niet zonder meer afwachten en 
dringen in overleg met de Bewonersorganisatie 
Beijum (BOB) verder aan op snelle en passende 
maatregelen. Dat ook de BOB zich druk maakt 
over het Heerdenpad is niet zo verwonderlijk. 
Voor heel veel fi etsende inwoners van onze 

buurwijk is het pad de enige verbinding met het 
centrum.

Houd ook ons op de hoogte
Natuurlijk bieden nieuwe maatregelen geen 
garantie op een incident-vrij Heerdenpad. Maar 
hopelijk gaat de frequentie van overvallen wel 
fors omlaag en voelen fi etsers, wandelaars zich 
daar voortaan ook ’s avonds een stuk prettiger.
Iets gezien of iets vervelends meegemaakt? 
Laat niet na het bij de politie te melden. 
Zonder meldingen is er immers geen reden 
een extra oogje in het zeil te houden. En laat 
het ook het BHS-bestuur weten via bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl. Zo kunnen we 
een beetje in de gaten houden of de situatie 
verslechtert of verbetert.

Hans van Leeuwen

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

advertentie



De recessie heeft onmiskenbaar zijn weerslag 
op de woningmarkt. Nieuw opgeleverde 
woningen staan soms lang leeg, bestaande 
huizen gaan vaak pas na lang wachten van de 
hand. En van de plannen voor 88 woningen 
op de zogenoemde Tuinland-locatie is voor-
alsnog niets terecht gekomen.

Niet dat er rond de Tuinland –locatie geen 
ontwikkelingen zijn. Ten eerste werd het 
bestaande plan aangepast. De oorspronkelijke 
indeling met drie ‘inhammen’ aan de buitenkant 
verviel, een variant met twee van die hofjes 
kwam er voor in de plaats.  Het aantal woningen 
zakte met elke publicatie. Zie ook de website 
www.thuisintuinland.nl.

Weer helemaal anders
Inmiddels is een derde makelaar, Pandomo,  aan 
het inventariseren hoe toekomstige bewoners 

het stukje wijk ingericht zouden willen zien. Zo 
was er op de Nieuwbouwbeurs in de Martinihal 
op 14 en 15 oktober een plattegrond te zien 
met weer een geheel andere indeling.  Op dit 
moment gaat het nog maar om 68 woningen.

Dit voorjaar viel op dat er in de “oude delen” 
van onze wijken weer ouderwets verdiepingen 
op bestaande woningen werden geplaatst. Een 
nieuwe hausse nadat zo’n tien  jaar geleden ook  
overal kranen en aannemersbusjes in de wijk 
stonden. Door de recessie zijn huiseigenaren 
misschien wat honkvaster geworden en wordt 
de behoefte aan meer ruimte op deze manier 
ingevuld. Volgend nummer meer over deze 
nieuwe ‘ophoogwoede’.

Hans van Leeuwen

Tuinland locatie: 
niet bouwen maar uitbreiden
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor wie op zoek is naar

•  een No Nonsense aanpak

•  direct een advocaat aan de lijn

•  betaalbare bijstand

Bezoek onze website:               
www.budgetadvocaat-jans.nl 

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl       

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

T 050-3115036

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

kringloopbedrijf
” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00

( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens
bruikbare
of kleding weg?

spullen

Wij halen het bij u op en
zijn er blij mee! Voor een afspraak

kunt u bellen met 050-3132200.
Langsbrengen op één van de

onderstaande adressen
is ook mogelijk. Heeft u

een heel huis dat leeg moet?
Wij zorgen daarvoor en kunnen

de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen
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Achter de schermen wordt er hard gewerkt 
aan de voortgang van de werkzaamheden 
aan de Oostelijke Ringweg in Groningen. Dat 
gaat van het papierwerk (planuitwerking) 
tot concrete uitvoeringswerkzaamheden. 
Deze zijn het meest zichtbaar bij het eerste 
deelproject Ulgersmaborg/Lewenborg. 

Op dit moment gebeurt daar echter ogenschijnlijk 
niets. De grond is ‘aan het zetten’ en moet 
inklinken. En hier is zeker een paar maanden 
tijd mee gemoeid. De verwachting is dat deze 
inzetperiode december bereikt is. De aannemer 
kan daar dan begin februari met de bouw van 
het viaduct beginnen. Voor de bomen bij het 
viaduct aan de Stadsweg wordt in november een 
kapvergunning aangevraagd. Deze is nodig om 
te zijner tijd een nieuwe fiets/ecobrug te kunnen 
realiseren. Eveneens wordt er bij dit traject 
een geluidswal gerealiseerd en zal er grond 
worden opgehoogd ten zuiden van het viaduct 
Stadsweg. Voor het deelproject Kardinge zijn de 
plannen gereed. Deze zijn op de inloopmiddag 
op 14 november aan geïnteresseerden getoond. 
Als alles volgens planning verloopt, kunnen 
deze winter de omgevingsvergunningen 
ingediend worden. Dan kan medio 2012 voor 
de werkzaamheden bij Kardinge het bestek 
op de markt worden gebracht. Na de zomer 
kunnen de werkzaamheden dan starten met 
o.a. de aanleg van de tijdelijke (2 jaar) weg. Het 
bestemmingsplan voor Beijum-Zuid is definitief 
goedgekeurd. Dat betekent dat op 20 november 
de omgevingsvergunning in procedure gaat. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van het bestek. Een uitdaging 
bij de werkzaamheden bij Beijum-Zuid is het 

feit dat een hoofdwaterleiding verlegd dient 
te worden. Dit gaat uiteraard met de uiterste 
zorg gepaard! De verwachting is dat voor de 
zomervakantie de tijdelijke weg bij Beijum-Zuid 
kan worden aangelegd. Ook deze tijdelijke weg 
zal er twee jaar blijven liggen. 

Voor het deelproject Beijum-Noord/
Groningerweg zal de omgeving binnenkort 
worden betrokken bij de verdere uitwerking 
van de plannen. Uitvoering van dit deelproject 
zal naar verwachting starten in het voorjaar van 
2013.

Eelke Wiersma
Bestuur BHS

Werkzaamheden bij  
Oostelijke Ringweg in Groningen
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Misschien hebben de wijkbladbezorgers 
weer flink door de kniehoge sneeuw lopen 
ploeteren om dit stukje bij u op de mat 
te krijgen, of was het nog net zo zacht als 
eind november? We zullen zien, sommige 
weerkundigen voorspellen opnieuw een 
strenge winter.

Een jaar geleden werden we opeens wakker 
in een witte wereld, waarin het geluid van 
het schoonkrabben van autoruiten en het 
warmdraaien van auto’s gedempt werd door 
een dikke laag sneeuw. Sommige straten waren 
omgetoverd in een regelrechte hindernisbaan 
voor wandelaars en fietsers.

De gemeente heeft het nieuwe strooiplan 
voor de komende winter gepubliceerd. Je kunt 

het bekijken op http://fleximap.groningen.nl/
gnmaps/strooiroutes. Wie inzoomt op onze 
wijken ziet dat de hele Van Eesterenlaan bij 
sneeuwval wordt gestrooid en/of geveegd, 
behalve het laatste stukje richting Heerdenpad. 
Dat is jammer, want veel fietsers die anders langs 
de Rietveldlaan en Wijdeveldstraat via het Wessel 
Gansfortcollege rijden ( en dat traject wordt niet 
onderhouden), kiezen bij sneeuw voor de route 
langs de Van Eesterenlaan. 

De BHS heeft de gemeente daarom gevraagd 
ook het laatste stukje in het strooiplan op te 
nemen. Een definitieve uitspraak is er nog niet. 
Meer hierover op de wijkwebsite.

Hans van Leeuwen 

Als het weer wit wordt in de wijken
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Het liefst was Nienke de Haan een wolwinkel aan 
huis begonnen, in De Hunze, maar daar heb je 
wel heel veel ruimte voor nodig, die je niet op 
een andere manier kunt inzetten.
Gelukkig was er ‘bijna om de hoek’’ wel ruimte: 
bij cadeau- en brocantewinkel Femsdeal aan 
de Beijumerweg 13 in Zuidwolde. Klinkt ver, 
maar is eff ectief 10 minuten fi etsen. Bij Nienke’s 
wolwinkel Kreatiks is van alles te vinden voor 
de beginnende en gevorderde wolfanaat: 
wollen garens in allerlei kleuren, maar ook 

advies en patronen voor brei- en haakwerk. 
Een groeimarkt, het breien en haken is weer 
helemaal in. 
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.00 – 18.00 uur. 

Kijk ook op www.kreatiks.nl  

Op de website staan  ook aankondigingen voor 
workshops, die Nienke geeft. 

Wolwinkel opent deuren

De Hunze / Van StarkenborgH
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Een scheiding is niet alleen het afronden van wat 
geweest is. De ScheidingsMakelaar zorgt voor een 
nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft 
daar straks profijt van. Dat weten wij uit ervaring. 

De ScheidingsMakelaar: 
• is de grootste partij in (echt)scheidingsbemiddeling 

in Nederland; 
• helpt u bij alle financiële en juridische zaken rond 

uw scheiding; 
• werkt met specialisten op elk deelgebied van een 

scheiding; 
• stelt het belang van de kinderen voorop; 
• heeft kennis van alle gangbare relatievormen in 

Nederland; 
• kiest geen kant voor één van beide partners, maar 

garandeert een onafhankelijke bemiddeling; 
• werkt met één contactpersoon voor alle zaken rond 

uw scheiding; 

• heeft een vast tarief, zodat u van tevoren weet, wat 
uw scheiding gaat kosten; 

• handelt alle formaliteiten gemiddeld binnen 3 á 4 
maanden af; 

• zorgt ervoor dat u en uw (ex)partner met een 
schone lei kunnen beginnen aan een nieuw hoofd-
stuk in uw leven. 

NB. De ScheidingsMakelaar NB. De ScheidingsMakelaar 
is er ook voor niet getrouwde is er ook voor niet getrouwde 
partners welke hun relatie partners welke hun relatie 
willen afronden. 

Meer informatie? 
Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek. Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek. 
Marian Steenge, 0641565583Marian Steenge, 0641565583
Steenge@scheidingsmakelaar.nl Steenge@scheidingsmakelaar.nl 
Of surf naar onze website: Of surf naar onze website: 
www.scheidingsmakelaar.nl

In overleg uit elkaar met De ScheidingsMakelaar

De Hunze / Van StarkenborgH
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Beste wijkbewoners, 

Bijna was dit een lege pagina geweest. In het oktobernummer stond nog een dringende oproep, nota 
bene op de andere kant van de bladzijde waar het spetterende live optreden van de Blues Cowboys 
werd aangekondigd. Maar met de komst van Jenny de Jong stroomt het noodzakelijke nieuwe bloed 
toch weer binnen. En zeer recent kregen we van onze oud-voorzitter Maria Hintzbergen bericht dat 
zich nog een paar kandidaten hadden gemeld. Binnenkort gaan we met hen kennismaken. Mocht zich 
geen kandidaat voor het voorzitterschap aandienen, dan wisselen we gewoon onderling van functies 
om weer een compleet bestuur te krijgen. En zo lijkt er voldoende leven in onze wijken te zitten om ons 
buurtcentrum, dat volgens een wethouder lang geleden geen buurtcentrum hoefde te hebben “omdat 
iedereen toch twee auto’s voor de deur had staan”, de spil van allerlei bewonersactiviteiten te laten zijn. 

Bewonersactiviteiten wordt de topic voor volgend jaar. Activiteiten van bewoners en activiteiten voor 
bewoners. Dat was altijd al het speerpunt van ons buurtcentrum. Maar met de komst van nieuw bloed in 
het bestuur is ook het moment gekomen om nieuwe ideeën een kans te geven. 
De door-de-weekse activiteiten draaien volop. Iedere dag en avond is er wat te doen. De eigen 
activiteiten: het koor ’Goed gestemd’, kinderschaakclub ’De Paardensprong’, Fitness 50+, de Wandelclub, 
de Klaverjasclub en de onlangs gestarte vervolgcursus van de Schilderclub draaien prima. En de 
verhuuractiviteiten met pianoles, yoga, Ladies Gym (kan nog leden gebruiken), Fundance for kids en 
Zumba/Pilates (met nieuw Zumba for kids op maandag) lopen ook goed. 
Eigenlijk is er niet eens zoveel ruimte op dit moment voor nieuwe door-de-weekse activiteiten, maar 
initiatieven blijven altijd welkom. We denken meer aan incidentele of kortlopende activiteiten. Onze 
succesnummers Kinderdisco en Knutselmiddag zijn natuurlijk bekend. Maar voor workshops willen we 
komend jaar echt tijd en geld gaan investeren. 
Helaas kon de bekende workshop ’Kerstkransen maken’ dit jaar door bestuurlijke onderbezetting niet 
doorgaan. Maar voor Pasen hebben we al wat ideeën. Creatief met natuurlijke materialen en de workshops 
Cocktails maken en Sieraden maken staan ook al op het programma. En we hebben meer gehoord: haal 
meer uit uw digitale compactcamera,  jazzcafé, filmzondagmiddagen voor de jeugd, toneelavond van 
KTiMPRESS , om maar eens wat te noemen. 

Als hier vraag naar is zijn wij als bestuur klaar om te helpen organiseren. Kom in actie en maak het 
buurtcentrum nog aantrekkelijker voor de wijkbewoners, dus uzelf. 

Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!

Jannes Kremer, secretaris 

Hunzeborgh-nieuws
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Contactpersonen Hunzeborgh:
Vacant voorzitter

Rineke Boonstra penningmeester tel. 050 542 57 21

Jannes Kremer secretaris tel. 050 541 85 41

Jenny de Jong bestuurslid tel. 050 -541 79 46

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.

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

Valt ’t U ook op? Ieder blaadje maar weer. 
Bedel’n. D’r  motten mens’n in actie komen, zak’ 
maar zegg’n. Uit de luie stoel en wat doen. Niet 
voor jezelluf, maar voor ander’n. Gratis en voor 
niks, zak’ maar zegg’n. 
Nou, dat lukt natuurlijk mooi nait. Allemoal Yup-
p’n, Dinkies, Nimbo’s en “pas jij nou effe op mien 
kinder’n, dan gaan papa en mama ondertuss’n 
wat leuks doen”. Druk, druk, druk, met d’r eigen, 
zak’ maar zegg’n. 
In die achterstandsbuurt’n en prachtige 
Vogelaarskrachttoestand’n hadden ze het al 
begrep’n. Gewoon ‘n zooi welvaartswerkers, 
loogen en googen, zak’ maar zegg’n. Die knap-
p’n het mooi voor jelui daar op. Kom doar maar 
eens om, in ons buurtje. 
Hier mot je het zelluf doen dus. Kan nog wat 
word’n. Want de gemiente mot bezuunig’n. En 
jelui maar denk’n: bezuunig’n, dat mott’n aan-

deren maar doan, zak maar zegg’n. D’r mott’n er 
nog meer an’t woark. Let op mien woord’n. 
Maar nou hep ik d’oplossing, zak’ maar zegg’n. 
De ipad! Ja, ‘ie leze’n ‘et goud. DE IPAD! Dat ding 
is de oplossing voor alles, zak’ maar zegg’n. Een 
neie CV ketel, deftige kleertjes voor olle luu, 
mooi krantje en onder de goeie oplossing’n 
wordt d’r eentje verloot. 
En de noam zegt’t al. iPad, iPone, iTunes en 
iMac. Allemoal I, I, I. En da’s buut’nlaands voor 
Ikke, Ikke Ikke. Nou, da’s precies waar ’t om gaat, 
zak’ maar zegg’n. 
Dus mens’n van ‘t bestuur, zeg moar dat nijelin-
gen zo’n ding kunn’n krieg’n. En ik geef ’t jelui 
op ’n brieffie. Je mot ze straks van je afsloan, zak’ 
maar zegg’n. Let op mien woord’n. 

Bluebear 

Hunzeborgh column

Neie bestuursleden gezocht,  
neie Oranje comite lui gezocht, noem moar op.
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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

advertentie
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GOED GESTEMD ZOEKT 
vrouwen en mannen (!) om gezellig te zingen. 

Repertoire varieert van klassiek tot pop.

Elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Hunzeborgh,
behalve op de avonden dat er klaverjassen is.

Kom gerust langs, je kunt twee keer GRATIS meedoen 
voordat je besluit om lid te worden. 

Voor meer informatie: neem contact op met 
Annet Reindinga, Tel.: 050-5491933 
Of kijk op www.goedgestemd.tk 
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Sieraden 
workshop

Door Maaike Blekman

Hoe creatief ben jij ? Maak je eigen sieraad met keuze uit vele 

verschillende kleuren en vormen kralen. 

Vrijdag 20 januari 2012 - van 20.00 tot 21.30 uur
Opgave via ninke_fennema@hotmail.com

Kosten € 17.50 inclusief materiaal en koffi  e.

Workshop 
cocktails maken
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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 tech-
nieken, die bij fitness aan andere volwassenen 
wordt gedoceerd.

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

Kosten 3,30 euro per les (kopje koffie inbe-
grepen). Vooruitbetaling per periode (septem-
ber t/m december en januari t/m juni). 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, T 542 33 14 of  bij geen gehoor:
Liesbeth Visser, T 541 19 51 (lmvisser5@home.nl)

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

Dinsdag: 10.00 – 11.00 uur

Donderdag:  9.30 – 10.30 uur

Donderdag:  10.45 – 11.45 uur

Er zijn nog plaatsen vrij!
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 KINDERDISCO 2011/2012 
in de Hunzeborgh!

23 december, 27 januari, 24 februari
  

23 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni  
Van 18.30 - 19.30 uur voor kinderen t/m 6 jaar  

Van 19.35 - 21.00 uur voor kinderen 6 t/m 12 jaar

ENTREE GRATIS

Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN 2012

Zaterdag 14 januari
11 februari, 10 maart
14 april, 12 mei en 9 juni
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.



Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 19.00 - 21.30 uur Yoga (2 groepen van 5 kwartier) Monique van Heemskerk,  T 06-12786972
 16.00 -16.45 uur Zumba kids Ewa Normann, T 050-3186532/06-12602037

Dinsdag 10.00 - 11.00 uur Fitness 50-plus Reino Houwen - T 050-5423314 
     Liesbeth Visser - T 050-5411951
 14.00 - 15.00 uur  Wandelen                                                   Liesbeth Visser - T 050-5411951
 16.30 - 19.00 uur Pianoles Leonie Fresco - T 050-5421463 
 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl
  10 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 15 mei  
  12 juni  10 juli
 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Annet Reidinga - T 050-5491933
  Iedere dinsdag uitgezonderd  www.goedgestemd.tk
  de klaverjasavonden. 

Woensdag  10.15 - 12.15 uur Schildercursus Ninke Fennema - T 06-16342831
  10 lessen vanaf 12 januari 2012 
 16.00 – 18.30 uur Pianoles Leonie Fresco - T 050-5421463
  19.30 – 20.30 uur ZUMBA - Medium/gevorderd Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
 20.30 – 21.30 uur ZUMBA - Beginners/medium enormann@wanadoo.nl

Donderdag  9.30* - 10.30 uur Fitness 50-plus Reino Houwen - T 050-5423314 
     Liesbeth Visser - T 050-5411951
 11.00 – 12.00 uur Fitness 50-plus  Reino Houwen - T 050-5423314
     Liesbeth Visser - T 050-5411951
 19.30 - 20.30 uur ZUMBA Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
     enormann@wanadoo.nl
 20.30 – 21.30 uur Pilates Ewa Normann
     T 050-3186532 / 06-12602037
Vrijdag   8.45 -  9.45 uur Ladies Gym Lia Elsinga - T 06-30503802
  NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!
 16.15 - 17.30 uur Jeugdschaakclub Ronald van Nimwegen - T 050-5414622
  SC de Paardensprong www.scdepaardensprong.nl
 18.30 - 19.30 en Kinderdisco t/m 6 jaar Werkgroep kinderactiviteiten
 19.35 - 21.00 uur Kinderdisco t/m 12 jaar Ninke Fennema - T 06-16342831
  23 dec, 27 jan, 24 feb, 23 mrt,
  20 apr  25 mei  22 juni 

Zaterdag 11.00 - 12.00 uur Fundance for kids Esmee Hodselmans - T 050-5424436
  onder voorbehoud
 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Werkgroep kinderactiviteiten
   14 jan, 11 feb, 10 mrt  
  14 apr, 12 mei, 9 juni Erna Spijkerman - a.spijkerman@noorderpoort.nl

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

Zondag 16.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Vrije inloop
15 januari    
Vrijdag  20.00 – 21.30 uur  Workshop Sieraden maken Informatie en opgave bij Ninke Fennema,
20 januari   door Maaike Blekman  T 06-16342831 of via www.hunzeborgh.nl

Zaterdag vanaf 19.30 uur Workshop Cocktails maken Informatie en opgave bij Ninke Fennema,
17 februari     T 06-16342831 of via www.hunzeborgh.nl
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2011-2012

Incidentele activiteiten 2012

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

De Hunze / Van StarkenborgH
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