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Van de redactie
Het februarinummer al weer, alle goede
voornemens zijn begraven onder in de vrieskast.
Op het moment dat ik dit schrijf valt de regen
met bakken uit de lucht, de tuin lijkt een
omgeving die niet bij het huis hoort: het water
staat enkeldiep en de schaarse potten op het
terras schaatsen over de groene algenlaag op
de houten vlonders. Met heel veel moeite breng
ik het nog op één rondje per week te rennen,
maar elk excuus is goed genoeg om dat niet
te doen. Het duurt nog meer dan een half jaar
voor de Vier Mijl, en die bikini doen we gewoon
nooit meer aan. Bovendien waren de schaarse
foto’s, gemaakt op één januari toen ik tijdens de
Nieuwjaarsduik het slibwater bij Delfzijl in rende,
dermate confronterend, dat een burqa beter
op zijn plaats lijkt. Wat is dat toch bij ons soort
mensen (de lezer van dit stuk mag zelf bepalen of

hij of zij tot ‘ons soort mensen’ behoort); waarom
kijken we niet naar de langere termijn? Als ik nu
in deze half vegetatieve toestand blijf hangen,
kauwend op de laatste kerstchocolaatjes, de
hard geworden oliebollen uit de vriezer ontdooi
en achter in de kasten snuﬀel op zoek naar
eerder verstopte chocoladeletters, voel ik me
dan uiteindelijk beter, als ik blijf uitstellen dat ik
nog stukjes voor dit blad moet schrijven en het er
dus op neerkomt dat het diep in de nacht wordt
(met rode wijn)? De vraag stellen is natuurlijk de
vraag beantwoorden. Ik voel me dan uiteindelijk
nog veel waardelozer. Die bikini wordt ‘m niet
meer, maar een redelijke rok moet toch kunnen?
Ach lezer: denk maar, als u mij door de wijk ziet
sjokken, ze is zichzelf aan het hervinden!
Els Bijlholt, redactie

Van het B.H.S. bestuur
Zoals er vele wegen naar Rome leiden, zo zijn er
vele manieren voor de burger of in dit geval de
wijkbewoner om de stem te laten horen. Via het
e-loket, de meld-app, e-mail of ouderwets via de
telefoon of brief kan een verzoek, vraag, melding
of klacht makkelijk bij de gemeente worden
neergelegd. Komt u er met de gemeente niet uit,
dan kan de BHS, voor zover het wijkgerelateerde
onderwerpen betreft, u wellicht helpen met
adviezen, ondersteuning en het bundelen van
krachten. Een actueel voorbeeld is de toepassing
van het maaibeleid bij de Van Tijenstraat. Leidt
dat nog steeds niet tot een bevredigende
oplossing dan kunt u overwegen gebruik te
maken van het petitierecht. Groningen geeft
hier invulling aan met het burgerinitiatief, naar
2

een voorstel van D66, dat groepen burgers
in staat stelt onderwerpen op de agenda van
de gemeenteraad te laten plaatsen. Met de
handtekeningen van twee procent van de
wijkbewoners is de raad verplicht het onderwerp
te behandelen. Het gaat hier overigens om een
proef van twee jaar.
Ook de BHS laat zich beïnvloeden door de
wijkbewoners, graag zelfs. Allereerst is er de
Algemene Bewoners Vergadering, dit jaar op
13 maart, waar het bestuur verantwoording
aflegt en waar bestuursleden worden benoemd
of herbenoemd door de leden. De leden zijn
de wijkbewoners die de presentielijst hebben
getekend. Verder gaat de BHS eens in de zoveel
tijd actief de mening van wijkbewoners over
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bepaalde onderwerpen peilen met enquêtes.
De makkelijkste manier om deel te nemen is om
u in te schrijven voor de digitale Nieuwsbrief.
Om zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken
verloten we zelfs twee cadeaubonnen. Zie de

oproep elders in dit nummer. U ziet, er zijn vele
mogelijkheden om grip te krijgen op uw woonen leefomgeving. Maak er gebruik van en laat u
horen.
Hans van Leeuwen, bestuurslid BHS

advertentie
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Amigos de Potosí
Op een van de mooiste plekjes aan de rand
van de wijk Van Starkenborgh word ik
ontvangen door Margret Kamphuis. Geen
onbekende, want zij organiseerde een
aantal jaren geleden voor basisschool Het
Karrepad een inzameling voor een te bouwen
waterreservoir in Potosí (4070 m.), Bolivia. Er
werd een bedrag van 2032 euro ingezameld
en mijn zoon heeft wekenlang over niets
anders gepraat dan het belang van goed
drinkwater voor de arme mensen in Potosí.
Wat doet een Groningse vrouw in de
hoogstgelegen stad ter wereld?
“Ondersteuning bieden aan een arme
mijnwerkersbevolking, die nog steeds onder
erbarmelijke omstandigheden de mijnen van
Potosí exploiteert”, geeft Margret aan.
Ruim 17 jaar geleden werkte ik als reisleidster
voor Baobab in Zuid-Amerika. Met mijn groepen
kwam ik regelmatig in Potosí waar een exmijnwerker ons door de zilvermijnen gidste.
Gedurende een 2-uur durende benauwende
excursie onder de grond werd duidelijk, dat
de slechte omstandigheden waaronder de
indianen vroeger het zilver naar boven moesten
halen niet veranderd zijn. Ook de groepen waren
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diep onder de indruk van de middeleeuwse
omstandigheden waarin de huidige mijnwerkers
nog steeds werken. Vanuit dat gevoel is het
idee geboren om de bevolking daar te helpen.
Samen met de gids hebben we gekeken naar de
eerste behoeften van de lokale bevolking. We
kwamen uit op zendapparatuur ter verbetering
van de communicatie met de buitenwereld,
zodat wanneer er bijvoorbeeld een medisch
spoedgeval was, contact gezocht kon worden
via de zendapparatuur.
Dit initiatief is voortgezet en iedere keer wordt
er vanuit de lokale bevolking een project
aangedragen waaraan op dat moment de
meeste behoefte is.
De coördinatie daar ter plekke is sinds het begin
in handen van de gids en een aantal lokale
vrijwilligers.
Kun je een aantal voorbeelden geven van
projecten daar?
Er zijn bijvoorbeeld in de loop der tijd diverse
waterreservoirs gebouwd met verschillende
tappunten. Het waterproject dat door basisschool Het Karrepad is ondersteund, is daar een
mooi voorbeeld van.
Doordat ik de projecten jaarlijks bezoek, zijn
we echter steeds meer gaan inzien dat naast
primaire zaken er ook fundamentele behoeften
zijn, zoals ondersteuning bij onderwijs. Willen
we de jeugd daar een betere toekomst bieden
en een tegenhanger van de kinderarbeid zijn,
dan is onderwijsondersteuning essentieel. Er
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werken namelijk nog steeds veel kinderen in de
zilvermijnen.
Bolivia bouwt wel scholen, maar daarmee ben je
er nog niet. We zijn nu dan ook actief bezig om
het onderwijs een impuls te geven. Zo hebben
we ondersteuning geboden bij de inrichting van
een computerlokaal. In tegenstelling tot veel
andere initiatieven hebben we de computers in
Bolivia zelf aangeschaft en niet vanuit Nederland
in containers verscheept.
Voordeel daarbij is dat de computers niet de
halve wereld rond moeten en dat we ook nog
eens de economie in Bolivia helpen.
Daarnaast hebben we sanitair laten bouwen in
een school en geholpen om kweekkassen en
solardouches te bouwen.

weer nieuwe netwerken uit voort. Zo kan het
gebeuren dat iemand een bedrijf kent dat
aan goede doelen doneert. Daar kan ik dan
vervolgens een presentatie geven en zo gaat het
balletje dan rollen.

Vanaf het prille begin tot op de dag van vandaag
worden alle projecten vanuit de bevolking zelf
geïnitieerd. Wij stellen uiteraard voorwaarden
en hebben een lijst met criteria waaraan moet
worden voldaan. De vrijwilligers ter plekke
coördineren het geheel en verder helpt iedereen
mee aan het project. We leveren ook geen
’nazorg’. Als een project voltooid is, is het voor
ons ook echt klaar en gaan we aan de slag met
een nieuw project. Natuurlijk houden we wel
een oogje in het zeil, maar de bevolking draagt
dan zelf de verantwoording.

Hoe gul zijn we?
Nederlanders zijn gulle mensen. Dat bewijzen
we altijd weer met de landelijke grote
inzamelingsacties. Dat hebben we ontdekt toen
we deze stichting gestart zijn en dat merken we
nog steeds.

Wie zijn de Amigos de Potosí?
We hebben in 2002 de officiële stichting Amigos
de Potosí opgericht. Ik vorm samen met mijn
man Michiel en Annemie Heesink het bestuur. Ik
ben degene die er het meeste mee bezig is. Ik
geef presentaties, bezoek de projecten jaarlijks
en onderhoud de contacten. Daarnaast zijn er
inmiddels vele Amigos (vrienden/donateurs)
de Potosí. Baobab, de reisorganisatie, is
bijvoorbeeld al vanaf het begin vaste donateur.
Verder komen de donateurs uit vrienden,
kennissen en familiekringen. Daar komen dan

Waar ligt de grens wat betreft de
grootte van een project?
Dat is lastig te zeggen. Projecten kunnen
variëren van 400 tot 15.000 euro.
We nemen echter geen grotere stappen dan we
aankunnen. We moeten het zowel hier als daar
kunnen behappen. Half afgebouwde projecten,
daar hebben we niets aan. We willen iets
afgerond kunnen leveren. Aan onze donateurs
en natuurlijk ook aan de bevolking.

Belangrijk voor de gevers is wel dat ze weten
wat er precies met hun gift gedaan wordt.
Wij houden de projecten zelf in de gaten en
berichten daar helder over. Bovendien: er zijn
geen strijkstokken en er worden geen bonussen
of salarissen betaald. Het geld komt terecht waar
het moet zijn.
Wat is je boodschap voor de wijkbewoners?
Kom naar de bijeenkomst die Amigos de Potosí
op donderdag 16 februari in de tenniskantine
Van Starkenborgh organiseert. Laat je betoveren
door de prachtige klanken en beelden van
Bolivia: de kleurrijke Indiaanse bevolking,
de adembenemende schoonheid van de
hoogvlakte en het spectaculaire zoutmeer. En als
het je iets doet, kun je de stichting (financieel)
ondersteunen in hun werk.
5
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Verplaats het goede voornemen om te
gaan afvallen naar een tweede plek en zet
’ondersteunen van goede doelen’ op één. Alle
hulp is welkom!
Ik verlaat het huis van Margret Kamphuis en
fiets de koude nacht in. Goed idee om me de
komende tijd meer te bekommeren om de arme
medemens dan om die rot weegschaal. Ik ben er
bij op 16 februari.

Meer informatie over Amigos de Potosí;
www.amigosdepotosí.com of 050-3189318
of kom naar de bijeenkomst op 16 februari in de
kantine van Tennisvereniging Van Starkenborgh,
Heerdenpad 9, 20.00-22.00 uur.
Lidy Bosker

Petitie: maak er een punt van!
‘Burgerinitiatief in Groningen wordt ingevoerd’
meldt het persbericht dat D66 op 21 december
2011 doet uitgaan. Met het begrip burgerinitiatief
wordt bedoeld, dat kiesgerechtigden een
onderwerp op de agenda van het parlement
kunnen laten zetten, mits ondersteund door
een minimum aantal handtekeningen (Tweede
6

Kamer: 40.000). Het parlement is dan verplicht
het onderwerp te behandelen. Het is een vorm
van petitierecht.
In Groningen
Met het besluit van 21 december verplicht de
Groninger gemeenteraad zich onderwerpen
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te behandelen die worden ondersteund door
1000 ‘handtekeningen’ stadsbreed of op
wijkniveau door twee procent van de inwoners.
Uit het persbericht: Initiatieven worden op de
website van de Gemeente gepubliceerd en via
de website kunnen burgers ook aangeven het
initiatief te ondersteunen. Akkermans: “zo houd
je het burgerinitiatief laagdrempelig”. In eerste
instantie gaat het overigens om een proef van
twee jaar.
De verordening Burgerinitiatief is op 19 januari
dit jaar bekendgemaakt en treedt op 1 maart
a.s. in werking. Voorbeelden van onderwerpen
die in aanmerking zouden kunnen komen
zijn: speelvoorzieningen, (verkeers)veiligheid,
openbaar vervoer. Niet alle politieke partijen zijn
even enthousiast over het aangenomen voorstel.

Soms is een telefoontje naar een raadslid al
voldoende.
In onze wijken
Iedere kiesgerechtigde wijkbewoner kan dus
een voorstel indienen. Wat is de rol van de BHS?
In principe een beperkte, het initiatief is immers
aan de burger. Je kunt publiciteit zoeken via
wijkblad en wijkwebsite. Plaatsing van berichten
of artikelen houdt echter niet automatisch in dat
de BHS de mening van de initiatiefnemer deelt.
Het is bovendien nuttig vooraf uw plan bij de
BHS te melden. Want vind je voor je idee of klacht
bij de gemeentelijke diensten geen gehoor, dan
kan de BHS zelf nog met de gemeente in overleg
treden en is een gang naar de politiek misschien
niet eens nodig.

advertentie

7

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

Een nieuw Hunze Oranje Comité (HOC) =
Koninginnedagfeest 2012 gaat door!
We hebben nog amper een groepje voor
de organisatie van het Koninginnedagfeest
gevormd en de deadlines van het een en ander
vliegen ons om de oren. Als eerste hadden we
een bijeenkomst bij Joanneke Smeenk (oudHOC) thuis om te horen wat er allemaal komt
kijken bij het organiseren van zo’n feest. En
dan staat er al heel snel de deadline voor dit
stukje. We beginnen nu een tijd later met de
voorbereidingen dan de vorige comités, maar
we gaan in ieder geval ons best doen om er
weer een fantastisch Oranjefeest van te maken.
En het is fijn dat er zoveel gedocumenteerd is in
o.a. draaiboeken. Dank daarvoor aan het oude
comité.
Ook voor dit feest willen we weer (onder
voorbehoud) vertrouwde activiteiten organiseren. We beginnen met een optocht door de
twee wijken, de kindervrijmarkt is er natuurlijk
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en de traditionele ballonnenwedstrijd. De rest
is nog even een verrassing, de voortgang is te
volgen op onze website: http://hunzeoranje.tk
Net als ieder jaar zijn we ook weer op zoek naar
helpers voor bijvoorbeeld: het veld opbouwen,
frisdrank verkopen, attracties begeleiden,
ballonnen uitdelen. We kunnen het niet alleen!
Als je een uurtje of meer wilt meehelpen, geef
je dan op via het aanmeldingsformulier op
bovenstaande website.
Arnoud Brouwer, Petra Koch, Iris Barth, Susan
Jacobs, Laura Halma, Marianne de Vries, Inge
Abeln, Anja Mulder, Kim Liewes, Regina Wester
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BORGschouw 2012
Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente
Groningen de openbare ruimte aan de hand
van het BORG, het ‘Beheerplan Openbare
Ruimte Groningen’. In dit beheerplan zijn
de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de
verschillende elementen van de openbare ruimte
horen te voldoen. Stadsbeheer en Milieudienst
stemmen hun planning en werkzaamheden af
op het BORG.
De resultaten worden jaarlijks beoordeeld
in een zogenaamde ‘schouw’. Evenals vorig
jaar wordt deze schouw gehouden door
bewoners zelf, de burgerschouw. Het resultaat
van de schouw wordt gerapporteerd aan de
wethouder. Het gemeentebestuur bepaalt dan
de aanpak en de prioriteiten. Die komen in het
uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar.

Als dit u aanspreekt en als u zich hiervoor vrij
kunt maken, nodigen wij u graag uit voor deze
burgerschouw 2012.
Graag uw reactie vóór 15 april aan:
Leen Criens van Stadsbeheer
(T 367 8453 / leen.criens@groningen.nl).

advertentie
Met de burgerschouw hebben we veel positieve
ervaringen. Daarom gaan we er graag mee door.
Wij vragen vrijwilligers die medio mei – eind
juni 2012 een stukje stad willen beoordelen aan
de hand van de BORG-criteria. Dat houdt het
volgende in:
· meedoen aan de informatie- en opleidingsdag
op woensdag 9 mei, ’s middags of ’s avonds;
· het lopen van een schouwroute in koppels
van twee, in eigen buurt of elders in de stad.
Met uw voorkeur wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.Tijdbeslag: maximaal 12
uren in de periode 15 mei – 30 juni 2012;
· beoordeling tijdens de route op
standaardformulieren;
· desgewenst ook welkom bij de
evaluatiebijeenkomst in november 2012;
· deelname wordt ‘beloond’ met een
bescheiden onkostenvergoeding.

Logopedie
Praktijk
Wicherlink
P
S
S
S
S
S
T
!

raktijk (voor)
teun (bij)
toor nissen (in)
likken
tem
praak
aal
Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen
Tel.: 050-8517516
E-mail.: miewic@home.nl
www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl
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UITNODIGING
Algemene Bewoners Vergadering
Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh (BHS)

Dinsdag 13 maart 20:00 uur in buurtcentrum Hunzeborgh
Alle bewoners van De Hunze, Van Starkenborgh en de woonboten naast de wijk zijn welkom.

De BHS is op grond van haar statuten verplicht de ABV te organiseren. Saaie bedoening? Mooi niet! We
zorgen dat op de agenda behalve de vaste formaliteiten enkele interessante onderwerpen staan. Je
bent meer dan welkom op de Algemene Bewoners Vergadering! Eerste kop koffie of thee is gratis.

AGENDA (onder voorbehoud)
1. Opening van de vergadering.
2. Presentatie Ringweg door vertegenwoordigers Projectgroep Ring Oost.
3. Notulen van de Algemene Bewoners Vergadering van 6 april 2011.
4. Jaarverslag 2011.
5. Financieel verslag 2011 en kascontrole.
Pauze met live muziek
6. Bestuurssamenstelling BHS / herbenoeming bestuursleden.
7. Rondvraag BHS.
8. Buurtcentrum Hunzeborgh in 2011 en 2012: terugblik en vooruitblik.
9. Presentatie door vertegenwoordiger van Mijn Woning Plus, serviceverlener voor
het verduurzamen van bestaande woningen.

De stukken die bij agendapunten 3 tot en met 5 horen zijn binnenkort te vinden op de website
van de BHS: www.dehunzevanstarkenborgh.nl
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Vorderingen Ring Oost
Wie regelmatig over de Ringweg naar het zuiden
rijdt ziet gestaag de veranderingen dichterbij
komen. De kruising Lewenborg/Ulgersmaborg
biedt al een totaal andere aanblik. En op het
moment dat dit blad verschijnt zijn er al bomen
gekapt bij één van ‘onze’ kruisingen, die waar de
Berlageweg aansluit op de Ringweg.
Wijziging opzet afslagen Beijum Noord/De
Hunze en kruising Groningerweg
In december heeft de BHS gesproken met een
afvaardiging van de projectgroep Ring Oost.
De oorspronkelijke opzet van de kruisingen
Beijum Noord/De Hunze (al ongelijkvloers) en
met de Groningerweg (richtingen Winsum en
Zuidwolde) kan worden versimpeld nu van het
verleggen van de N361 langs de Koningslaagte
geen sprake meer is. Het viaduct tussen Beijum
en De Hunze hoeft niet verbreed te worden en
de oorspronkelijk bedachte rotondes komen
te vervallen. Alleen de afrit vanaf het noorden
wordt ‘omgeklapt’; afslaand verkeer gaat eerst
over het viaduct en dan met een U-bocht naar de
Cuypersweg.

Wijzigingen aan de kruising met de Groningerweg
(thans verkeerslichten) zijn ingrijpender. De
kruising wordt ongelijkvloers, tegelijkertijd
komen er wijzigingen in de aansluiting op de
Noordzeeweg (N370). Tekeningen zijn op dit
moment nog niet beschikbaar en het nieuwe
ontwerp moet eerst weer door de molen voordat
het gepresenteerd kan worden.
Nieuw fietspad/ecoduct in het Meedenpad.
Op de inloopmiddag van 13 december 2011
in het Informatiecentrum aan de Grondzijl 23
werden de plannen voor een nieuw en breder
viaduct gepresenteerd. Naast een fietspad komt
een groenstrook voor klein wild (meerdere
soorten: muizen, bunzings, steenmarters) en
reeën.
Waarom zouden die dieren voor het ecoduct
kiezen? Onze bedoelingen kennen ze toch
niet? Langs het talud van de Ringweg komen
faunarasters en faunakeerwanden. In principe
kunnen ze niet meer op de Ringweg komen en
na enige gewenning kiezen ze voor het ecoduct.
Roosters voorkomen dat het beestenspul over
het fietspad gaat wandelen. Tussen fietspad en
de eco-strook komt een haag (geen muurtje
zoals op sommige tekeningen was te zien).
Hans van Leeuwen
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Naar elkaar toe groeien
Bijna had dit artikel ‘Groeiende ergernis’ geheten,
want lange tijd leek het er op dat de gemeente
en de bewoners van de Van Tijenstraat in een
patstelling verkeerden over de uitwerking van
het nieuwe maaibeleid. In het kader van de
bezuinigingen heeft de gemeente dat beleid
drastisch gewijzigd. Voor het speelveldje achter
de Van Tijenstraat heeft dat tot gevolg dat er
alleen om de toestellen heen gemaaid wordt
en dat de rest van het veldje tot aan de tuinen
verruigt, tot ongenoegen van de bewoners. De
wildernis tot aan je tuinhek vindt niemand leuk.
Om te kijken of er toch nog een oplossing te
vinden was nodigde het BHS bestuur voor de
vergadering van 19 januari vertegenwoordigers
uit van zowel de gemeente als de bewoners. De
heer Homan van Stadsdeelcoördinatie Noorddijk
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gaf een toelichting op de geschiedenis van
de speelplekken en de definities. Uit dat
laatste blijkt dat alleen de grond rondom de
speeltoestellen als ‘speelplek’ is gedefinieerd en
het aangrenzende gazon niet. En ‘dus’ wordt het
niet meer regelmatig gemaaid zoals voorheen
maar incidenteel geklepeld. Óf er daadwerkelijk
werd geklepeld was nog punt van discussie, de
bewoners gaven aan daarvan niets te hebben
waargenomen.
De gemeente kwam met een voorstel voor
een nieuwe indeling en uitbreiding van de
speeltoestellen. De bewoners bespreken dat
voorstel met hun achterban, en tegen de tijd dat
dit blad verschijnt, zullen zij de gemeente hebben
laten weten of het in goede aarde valt. Meer
hierover op www.dehunzevanstarkenborgh.nl.

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

Waardevolle mening:
maak kans op een cadeaubon
Aan de website van onze wijken is een digitale
Nieuwsbrief gekoppeld. Daarin staat een
overzicht van de laatste berichten op de website
en soms een uitnodiging voor bijvoorbeeld
de Algemene Bewoners Vergadering (ABV).
De BHS wil via die Nieuwsbrief ook af en toe
wijkbewoners uitnodigen om aan een enquête
deel te nemen. Bijvoorbeeld om te weten
hoe de wijk denkt over de veiligheid rondom
het Heerdenpad of over de inhoud van het
Wijkblad. Of over ons eigen functioneren.
Alleen met een redelijk aantal deelnemers zijn
de uitkomsten van een enquête representatief.
Hoe meer Nieuwsbrief-abonnees, hoe groter
het potentieel aantal deelnemers. Deelname
is uiteraard vrijwillig. Nog niet geabonneerd
op de Nieuwsbrief? Ga naar de wijkwebsite
www.dehunzevanstarkenborgh.nl,
klik
op
‘Nieuwsbrief’ en volg de aanwijzingen.

De digitale Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig,
ongeveer 12 keer per jaar. Hooguit 2 à 3 keer per
jaar staat daar een uitnodiging in om aan een
enquête deel te nemen.

advertentie

Onder alle abonnees die op 1 maart 2012
staan ingeschreven verloten we twee
cadeaubonnen van 25 euro. Wacht dus niet te
lang met abonneren. Voorwaarde: je woont in
Van Starkenborgh, De Hunze of in één van de
woonboten in het gedeelte van het Boterdiep
naast genoemde wijken. De cadeaubonnen
worden persoonlijk overhandigd. De winnaars
krijgen bericht en ontvangen hun cadeaubon als
zij binnen een week reageren. Bij het uitblijven
van een reactie wordt opnieuw geloot.
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Adopteer een bloembak
Met de vorig jaar aangekondigde bezuinigingen,
op grond waarvan de gemeente het maaibeleid
heeft aangepast, zijn we er nog niet. Er moet nog
meer worden beknibbeld op de gemeentelijke
uitgaven en opnieuw komt het groenbeheer in
het gedrang. Deze keer zijn de bloembakken
‘aan de beurt’. Het zijn de grote ronde schalen
die een groot deel van het jaar een fleurige aanblik bieden.
De helft dreigt te worden wegbezuinigd. In De
Hunze staan er zes, drie op de hoek Berlageweg/
Boekenlaan en drie bij de kruising van de Granpré Molièreweg met de Beijumerweg (het fietspad).

De helft weg, tenzij…
Er blijven er dus drie over. Dat zou jammer zijn,
want zelfs als je de bakken niet eens bewust
waarneemt dragen ze toch bij aan de indruk die
de wijk maakt. Die kan net zo prettig blijven als
voorgaande jaren. Als er wijkbewoners zijn die
de verzorging van enkele bloembakken gedurende een jaar op zich willen nemen, stelt de gemeente aan het begin van het seizoen materiaal
ter beschikking. In de ideale situatie doet een
groep bewoners de verzorging gezamenlijk.
Zet jij graag de bloemetjes buiten? Stuur een
mail naar bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
en vermeld naar welke groep bloembakken je
voorkeur uitgaat.

advertentie
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Voor al uw - onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- glasservice
- wandafwerking

Knippen € 13,50

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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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

BUDGETADVOCAAT JANS
voor wie op zoek is naar

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

RUGSCHOLING

•
•
•

een No Nonsense aanpak
direct een advocaat aan de lijn
betaalbare bijstand

Bezoek onze website:
www.budgetadvocaat-jans.nl

BEKKENBODEMTRAINING /
BEKKENINSTABILITEIT
BEHANDELING VAN CHRONISCHE
PIJNKLACHTEN
HKZ-GECERTIFICEERD

Verwijzing niet noodzakelijk

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl
Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen
T 050-3115036

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

17

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

Boesjeudes op het Heerdenpad ?
Ach , dat Heerdenpad …. Zo’n sjieke naam, voor
zo’n rotpad. Twintig jaar geleden – toen ik zelf
nog niet in de wijk woonde, maar er wel vrienden had – fietste ik er al heel hard, met hevig
bonzend hart over. Mijn vader had vroeger een
mooie Groningse naam voor “enge mannen”:
boesjeudes (boemannen) Het Heerdenpad
was volgens mij vol boesjeudes. Dat is het nog
steeds. Het pad was toen ook al donker en lang.
Maar – in mijn herinnering – werden er niet zoveel overvallen gepleegd. Aan de andere kant:
dit was nog voor de komst van makkelijke vangsten als de mobiele telefoon en pizzakoeriers.
Daarnaast is het inmiddels het drukste fietspad
van Groningen en omstreken, dus wel heel aantrekkelijk voor boemannen en boevrouwen.
Het bijzondere is nu,dat oproepen om iets te
doen aan de veiligheid van het Heerdenpad,
vooral vanuit Beijum lijken te komen. Uit Beijum
kwam dan ook de roep om een burgerwacht,
waarover de gemeenteraad half januari dit jaar
positief sprak. Wel met allerlei slagen om de arm,
waarbij met name burgemeester Rehwinkel benadrukte dat een dergelijke oplossing gedragen
moet worden door de wijkbewoners en dat deze
vooral niet het recht in eigen hand moeten nemen.
Daar zit nu mijn punt: waarom komen al die reacties uit Beijum, het riskante deel van het pad
loopt toch voor een belangrijk deel langs onze
wijk(en) ? Als je een beetje googled op ”burgerwacht Heerdenpad” krijg je de meest bijzondere
reacties te zien. Een groot deel anoniem, of onder een pseudoniem. En het gekke is dan vooral
dat het meer moddergooien naar elkaar lijkt,
dan moddergooien naar de boesjeudes. De één
verwijt de ander showgedrag en aandachttrekkerij, de ander roept overal dat hij een 17- jarige
dochter heeft en daarmee recht van spreken. Ja,
18

dat haalt je de koekoek, dan heb ik ook recht van
spreken. Mag ik dan nu even zeggen dat ik een
dergelijk idee helemaal niets vind ? Ik heb drie
kinderen, met goedkope mobieltjes (maar dat
zien die boesjeudes niet), ik krijg echter helemaal geen gerustgesteld gevoel bij de gedachte
dat burgers daar oplettend gaan lopen doen. Ik
zie wel veel winst in snoeien van bomen, veel,
goede verlichting en af en toe een politie-auto.
Zo ingewikkeld kan dat niet zijn en als ik de gemeente was (in eigen persoon …) dan zou ik
daar als de wiedeweerga op insteken, voordat
er boze Beijum bewoners over het pad gaan waken.
Daarmee wil ik niet ontkennen dat een risicovol
pad is, maar als een dergelijk pad gebruikt wordt
ter profilering van een persoon met een mening,
dan heb ik liever een flinke hoeveelheid reguliere maatregelen, van mensen die er vast wel
verstand van hebben: dit soort rotpaden heb je
door heel Nederland.
Graag roep ik dan ook Hunzenaren en Van Starkenborghers op te reageren naar aanleiding van
dit stukje, dat overigens zonder enige wetenschappelijke pretentie geschreven is. Mail uw
mening naar wijkblad@ziggo.nl. Voor alle duidelijkheid: geen anonieme reacties, ook niet onder
welluidend pseudoniem. Scheldkanonnades
worden sowieso onmiddellijk verwijderd, maar
ik vertrouw erop dat dit niet zal gebeuren.
Els Bijlholt
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In overleg uit elkaar met De ScheidingsMakelaar
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 hoofdstuk in uw leven.
NB. De ScheidingsMakelaar
is er ook voor niet getrouwde
partners welke hun relatie
willen afronden.
Meer informatie?
Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek.
Marian Steenge, 0641565583
Steenge@scheidingsmakelaar.nl
Of surf naar onze website:
www.scheidingsmakelaar.nl

advertentie
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Hunzeborgh-nieuws
Introductie van de (nieuwe) voorzitter Hunzeborgh
Het begon allemaal op de vrijwilligersbbq van zomer 2011. Ik was daar te gast als niet-vrijwilliger,
meegekomen met mijn vrouw die al jaren vrijwilliger is bij de Hunzeborgh. Op de maandelijkse
knutselmiddag op zaterdag is zij regelmatig aanwezig om samen met de kinderen prachtige knutselwerken
te maken. Zelf was ik tot voor kort niet actief binnen de Hunzeborgh. Ik zag wel allerlei leuke activiteiten,
zoals: wijnproeverij, voetbal kijken etc. voorbij komen in het wijkblad. Maar op de één of andere manier heb
ik daar eigenlijk tot op heden nooit aan deelgenomen. Misschien was het laksheid, geen zin, geen tijd, ik ken
toch geen mensen die er heen gaan etc. Wie zal het zeggen.
Maar toen was er die bbq en werd ik, samen met mijn buurman, aangesproken door de inmiddels
afgetreden voorzitter Maria Hintzbergen. De eerste vraag die ze stelde was: “smaakt het een beetje?”en
voordat ik daar positief op kon antwoorden, stelde ze ons de vraag: “is het Hunzeborgh-bestuur niet iets
voor jullie?”.
Op de eerste vraag was het antwoord niet zo moeilijk en ik zei daarop meteen: ja! Er was namelijk genoeg te
eten en te drinken (wat wil een man nog meer!). Maar ik had niet zo veel zin om op de tweede vraag positief
te antwoorden. Ik dacht, als ik maar vriendelijk en beleefd blijf, dan gaat ze vast wel naar een ander tafeltje
en zoekt ze wel een ander ’slachtoffer’. Maar Maria bleek toch vrij vasthoudend en bleef op ons inpraten
en gaf duidelijk aan dat de nood hoog was. Oftewel: geen nieuwe bestuursleden betekende wellicht einde
Hunzeborgh. En dat wil toch niemand die in De Hunze of Van Starkenborgh woont?
Het is mij gelukt om Maria de rest van de bbq wat te ontlopen, zodat ik nog geen definitief antwoord
hoefde te geven op haar dringende vraag. Maar toch bleef het thuis in mijn hoofd hangen. Ik heb zelf een
dochter en een zoon en ik vind het leuk als zij in hun eigen wijk deel kunnen blijven nemen aan allerlei
activiteiten. Ik ben er over gaan nadenken en heb in mijn kennissenkring gevraagd of er meer mensen
geïnteresseerd waren om deel te nemen in het bestuur. Uiteindelijk heeft dit er voor gezorgd dat, zowel ik
als Arend Westerkamp (stelt zich straks verder voor) enthousiast zijn geworden voor het bestuur. Onlangs
zijn wij samen toegetreden tot het bestuur van de Hunzeborgh en daarom stellen wij ons even voor:
Mijn naam is Douwe Hogeveen en ik ben getrouwd met Martina. We hebben een dochter van 9 jaar (Julia
) en een zoon van 7 jaar (Tobias). Wij wonen sinds 2003 in de wijk Van Starkenborgh (Klaas Buistlaan 22).
Ik ben werkzaam als Financieel Interim Manager bij Gjald. Binnen het bestuur van de Hunzeborgh heb ik
de functie van voorzitter op mij genomen. Na de eerste bestuursvergadering is mijn enthousiasme alleen
maar toegenomen en ik ben er van overtuigd dat we met het huidige bestuur (wat nu zes leden telt!) een
bruisend 2012 tegemoet zullen gaan. Maar dit kan natuurlijk alleen met genoeg activiteiten, deelnemers en
vrijwilligers.
22
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Hunzeborgh column
Dus hierbij mijn eerste oproep als voorzitter, speciaal voor jou!
Heb je leuke ideeën voor een activiteit of heb je op- of aanmerkingen die de Hunzeborgh ten goede komen,
neem dan vooral contact op met het bestuur.
DE HUNZEBORGH IS NAMELIJK VAN EN VOOR ONS ALLEMAAL!
P.S. Inmiddels ben ik ook naar een activiteit in de Hunzeborgh geweest, namelijk de Nieuwjaarsborrel!
En ik kan je wel zeggen: dit smaakt naar meer.
Tot ziens in de Hunzeborgh.
Met vriendelijke groet,
Douwe Hogeveen

Bestuurslid Hunzeborgh
Hallo wijkbewoners,
Mijn naam is Arend Westerkamp. Ik ben getrouwd, heb 3 zonen en woon sinds 4 jaar in de
wijk Van Starkenborgh. Per 1 januari 2012 ben ik
bestuurslid van Buurtcentrum Hunzeborgh.
Na een eerste kennismaking met het zittende
bestuur in december vorig jaar heb ik besloten
mij in te willen zetten voor onze wijken De Hunze en Van Starkenborgh.

Samen met de andere leden van het bestuur zal
ik er voor zorgen dat 2012 een jaar vol leuke activiteiten wordt. Heb je ideeën laat het ons weten!
Met vriendelijke groet,
Arend Westerkamp

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen

voorzitter

tel.

06 286 611 02

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

Arend Westerkamp

Bestuurslid

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

Dinsdag: 10.00 – 11.00 uur
Donderdag: 9.30 – 10.30 uur
Donderdag: 10.45 – 11.45 uur
Er zijn nog plaatsen vrij!
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.
Deze fitness probeert iedereen zo lang mogelijk
fit en soepel te houden.
Kosten 3,30 euro per les (kopje koffie inbegrepen). Vooruitbetaling per periode (september 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.
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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)
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KINDERDISCO 2012
in de Hunzeborgh!

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
www.hunzeborgh.nl

Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN 2012
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.
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2012
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Dag

Tijd

Activiteit

Contactpersoon

Maandag

19.00 - 21.30 uur
16.00 -16.45 uur

Yoga (2 groepen van 5 kwartier)
zumba kids

Monique van Heemskerk, T 06-12786972
Ewa Normann, T 050-3186532/06-12602037

Dinsdag

10.00 - 11.00 uur

Fitness 50-plus

14.00 - 15.00 uur
16.00 - 19.00 uur
20.00 - 23.00 uur

Wandelen
Pianoles
Klaverjassen

Reino Houwen - T 050-5423314
Liesbeth Visser - T 050-5411951
Liesbeth Visser - T 050-5411951
Leonie Fresco - T 050-5421463
Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl

6 mrt 3 apr 15 mei 12 juni 10 juli

20.00 - 22.00 uur

Woensdag

10.15 - 12.15 uur

Koor “Goed gestemd”

Annet Reidinga - T 050-5491933

Iedere dinsdag uitgezonderd
de klaverjasavonden.

www.goedgestemd.tk

Schildercursus

Ninke Fennema - T 06-16342831

10 lessen vanaf 12 januari 2012

Donderdag

16.00 – 18.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur

Pianoles
zUMBA - Medium/gevorderd
zUMBA - Beginners/medium

Leonie Fresco - T 050-5421463
Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
enormann@wanadoo.nl

9.30* - 10.30 uur
10.45 – 11.45 uur

Fitness 50-plus
*Wintertijd
Fitness 50-plus

19.30 - 20.30 uur

zUMBA

20.30 – 21.30 uur

Pilates

Reino Houwen - T 050-5423314
Liesbeth Visser - T 050-5411951
Reino Houwen - T 050-5423314
Liesbeth Visser - T 050-5411951
Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
enormann@wanadoo.nl
Ewa Normann
T 050-3186532 / 06-12602037
Lia Elsinga - T 06-30503802

Vrijdag

8.45 - 9.45 uur

Ladies Gym
NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!

16.15 - 17.30 uur
18.30 - 19.30 en
19.35 - 21.00 uur

Jeugdschaakclub
SC de Paardensprong
Kinderdisco t/m 6 jaar
Kinderdisco t/m 12 jaar

Ronald van Nimwegen - T 050-5414622
www.scdepaardensprong.nl
Ninke Fennema - T 06-16342831
Ninke Fennema - T 06-16342831

24 feb 23 mrt 20 apr 25 mei 22 juni

zaterdag

10.00 - 11.00 uur
14.00 - 15.30 uur

Fundance for kids
Kinderknutselmiddag
11 feb 10 mrt 14 apr 12 mei 9 juni

Esmee Hodselmans - T 050-5424436
Werkgroep kinderactiviteiten
Erna Spijkerman - a.spijkerman@noorderpoort.nl

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

Incidentele activiteiten 2012
za 17 feb

vanaf 19.30 uur

Workshop cocktails maken

Di 13 mrt

20.00 uur

Alg. Bewoners Vergadering

Info en opgave bij Ninke Fennema
T 06-16342831 of via www.hunzeborgh.nl
Voor alle wijkbewoners

za 17 mrt

19.30 - 23.00 uur

Tienerdisco 12-15 jaar

Ninke Fennema - T 06-16342831

Vrij 30 mrt

19.30 uur

Vrij 13 april

?

Workshop Creatief met
materiaal uit de natuur
Ladies Night

Informatie en opgave bij Ninke Fennema,
T 06-16342831 of via www.hunzeborgh.nl
Voor alle vrouwelijke ondernemers in onze wijken

Buurtcentrum Hunzeborgh

Beijumerweg 10a - 9731 EB Groningen - T 050-5499400
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S.I.T.

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