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Met het handhavingsprogramma geeft de 
gemeente aan welke prioriteiten voor het jaar 
2012 gelden. In nauw overleg met politie en 
Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt 
over de inzet, prioriteiten en achtervang door de 
politie. Het doel is de stad Groningen, schoon, 
heel, veilig, leefbaar en bereikbaar te laten zijn. 
Het handhavingsprogramma 2012 is een 
gezamenlijk product van specialisten en 
Stadjers. Politie, Meldpunt Overlast en 
Zorg, experts, bewonersorganisaties en het 
Stadspanel hebben hun mening gegeven. Het 
handhavingsprogramma is dan ook voor en 
door de stad gemaakt. Bestuurlijke prioriteiten 
zijn gecombineerd met de wensen van Stadjers 
in projecten. 
Met het tot stand komen van de nieuwe vakdirectie 
Stadstoezicht en het handhavingsprogramma 
verwachten burgemeester en wethouders meer 
regie te hebben in het handhaven van de regels 
op straat om de stad leefbaar, veilig en ook 
bereikbaar te houden. Binnen Stadstoezicht zijn 
alle toezichthoudende en handhavende taken 
in de openbare ruimte gebundeld. Hierdoor 
is er meer capaciteit voor specifieke overlast. 
De organisatie telt ongeveer 90 medewerkers. 

Wijkspecifieke problemen kunnen projectmatig 
worden aangepakt. Stadstoezicht houdt dit jaar 
algemeen toezicht in het centrum en handhaaft 
in woonwijken vooral op wildplassen, alcohol 
op straat, fout parkeren, overlast van en door 
fietsen, honden, zwerfafval, en graffiti en 
aanplakken. Daarnaast handhaaft Stadstoezicht 
het betaald parkeren, is het preventief aanwezig 
bij evenementen en treedt zij op in het 
Noorderplantsoen. Tegen andere overlast wordt 
ook opgetreden, maar niet gericht. Stadstoezicht 
onderneemt wel altijd actie na een klacht over 
specifieke overlast, ongeacht het onderwerp. 

Als bestuur zullen we ook blijven bevorderen dat 
in onze wijken overlast zo veel mogelijk wordt 
voorkomen. Mocht er structureel sprake zijn van 
overlast, dan gaan we als bestuur er ook van uit 
dat de bewoners elkaar weten te vinden. Waar 
nodig en mogelijk zullen wij dan samen met hen 
een overleg opstarten met Stadstoezicht.

Kortom, overlast: spreek elkaar daar op aan en 
meld het bij het Meldpunt Overlast en Zorg.

Eelke Wiersma

Er zijn opmerkingen die ik hier in huis niet 
moet maken. Eén daarvan is: “zullen wij in de 
meivakantie eens een weekje weg?” Natuurlijk 
zijn er nog veel meer: “hoe ver ben je met je 
huiswerk?, wat had je voor cijfer voor je Duits 
SO?, ga je nu alweer weg?, krijgen die kinderen 
thuis niets te eten?, hoezo heb jij niet je skeelers 
in de kamer laten staan?, wie heeft de vriezer 
open laten staan?”, etc. etc., maar dat terzijde.
De opmerking over de meivakantie is een hele 
foute, omdat in de meivakantie Koninginnedag 
gevierd wordt. En er mag dan niet heel veel 
gebeuren in deze wijken (hoewel, zie de 
artikelen in dit blad), met Koninginnedag steken 
wij met kop en schouders boven vele andere 
wijken uit. Maanden van te voren worden zaken 
opzij gelegd, die heel goed op Koninginnedag 

verkocht kunnen worden: “mam, daar kun je 
vet veel geld mee verdienen, hoor!” Kleden 
worden alvast klaargelegd, speelgoed dat 
zwaar verouderd is onder uit de kast getrokken. 
Feilloos weten ze wat vorig jaar goed verkocht, 
en wat niet. 
Dussss, we gaan niet weg, we blijven hier, zoals 
het hoort. Dat is dan ook direct mijn advies aan 
de lezers: steun het Oranjecomité! Doe mee, 
maar ook vooral, geef je op als vrijwilliger, ook 
al is het voor een uurtje. Je kinderen vinden 
het cool als ze zien dat hun ouders meehelpen 
en zelf leer je nog eens op een andere manier 
je buurtbewoners kennen. Ik zeg: Doen! Zie de 
Oranjebijlage in dit blad voor het adres om je 
aan te melden en geniet die dag!
Els Bijlholt

Van de redactie

Van het B.H.S. bestuur 
Een beetje fleur in de wijk en wat te doen bij 
overlast.
Vandaag 24 maart 2012 is het een mooie 
lentedag. De buurt trekt er weer op uit. 
Ook zijn er een aantal bewoners, die positief 
gereageerd hebben om de bloembakken in De 
Hunze te verzorgen. STAD wilde deze eigenlijk 
wegbezuinigen. Dank aan deze bewoners die 
mee willen werken aan meer ’fleur’ in de buurt. 

Op een druk bezochte ABV (het verslag komt 
op de website) zijn we bijgepraat over de 
ontwikkelingen Oostelijke Ringweg (zie ook 
de website www.ringgroningen.nl ) en diverse 
andere zaken zoals de verkeerssituatie bij de 
Gerrit Krolbrug. Ook namen we afscheid van 
Reino Houwen die jarenlang bestuurslid is 

geweest. Reino, ook hierbij nogmaals onze dank 
voor je inzet! 

Overlast
In onze wijken hebben we in het algemeen 
niet veel te maken met overlast. Toch zijn er 
ook grote en kleine ergernissen. STAD gaat dat 
aanpakken. Daarom zet ik dit ook voor onze 
wijken in dit nummer op een rij. Overlast van 
honden en fietsen, wildplassen, graffiti, parkeren 
en afval op straat zijn grote ergernissen van 
Stadjers. Deze ergernissen krijgen prioriteit 
in het handhavingsprogramma 2012, dat het 
college van burgemeester en wethouders heeft 
vastgesteld. Daarin staan de prioriteiten om 
specifieke overlast in woonwijken en ergernissen 
van Stadjers aan te pakken. 

advertentie
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Mamma, je rijdt verkeerd!
Naïef als ik ben, denk ik altijd dat een 
aangekondigde maatregel wel zal meevallen. 
Zo had ik ook – even zo vrolijk – alle berichten 
over de werkzaamheden aan de Ringweg voor 
kennisgeving aangenomen. Ach, rotondes, 
fly-overs, ik had er niet echt een beeld bij. Alles 
was in deze omgeving immers gebleven zoals 
het was toen ik hier veertien jaar geleden kwam 
wonen. Dat ze bij Lewenborg de hele zaak 
ondersteboven hadden gegooid, tja, dat was 
verderop en duidelijk heel anders.
Op een dag kwamen er grote draglines en 
tractoren, waarbij stoere mannen in oranjes 
jasjes geleverd werden. De bomen langs het 
Heerdenpad werden rücksichtslos gekapt. Het 
fietspad werd er zelfs voor afgezet. Dat vond 
ik al vreselijk. Op zo’n moment verdwijnt mijn 
relativeringsvermogen: hoezo mag ik daar 
niet langs fietsen, ik kijk echt wel uit! Maar de 
grootste gruwel moest toen nog beginnen: ook 
aan de overzijde sloegen de zaagmachines toe! 
Het gebiedje waar ik altijd ’hardloop’ (joggen 
schijn je niet meer te mogen zeggen, dat is een 
bejaard woord) werd volledig geveld. 
Mijn zoon reageerde verschrikt: hadden ze net 
de hut weer bewoonbaar gemaakt, gebeurde 
dit! Dat was al de derde keer dat de hut werd 
vernield, maar de vorige keren waren het 
rivaliserende huttenbouwers geweest, nu was er 
duidelijk iets anders aan de hand. Wie dit dan wel 
bedacht had? Ik vertelde hem over de prachtige 
plannen om de Ringweg te verbeteren, maar 
hij zag daar de meerwaarde echt niet van in. 
De hamvraag bleef. Waar moest dan nu een hut 
worden gebouwd? Op dat grote veld was er 
helemaal niets aan, daar kon iedereen je zien. Ik 
snapte het wel. Toen ik, honderd jaar geleden, 
zijn leeftijd had, was het bouwen van hutten ook 

mijn voornaamste bezigheid. 
Dat bij hem de brede overallview nog ontbrak 
bleek een week later, toen alle kaalslag bijna 
geresulteerd had in een leeg landschap, voorzien 
van wat dijkjes met bergen zand er om heen en 
veel, heel veel zaagsel. We reden op een vrijdag 
met de auto op de Ring, om bij De Hunze linksaf 
te slaan. Toen ik afsloeg riep mijn zoon: “mamma, 
je rijdt verkeerd, hier wonen wij niet!” Hij bleek 
in de volle overtuiging dat dit niet zijn wijk was, 
deze kale boel leek op alle andere gebieden die 
niet de zijne waren.
Natuurlijk, ik weet het: op in de vaart der 
volkeren, verbetering, doorstroom, veiligheid. 
Maar ik mis mijn referentiekader: de struikjes, die 
vast geen enkele ecologische waarde hadden, 
de bomen, zonder enig bijzonder kenmerk. En 
zeker, ik weet dat er herplant zal komen, maar 
dan is mijn zoon ver boven de huttenbouw 
leeftijd en ben ik vergeten hoe het eens was.

Els Bijlholt

Column

Reacties gevraagd!
Het is zaterdagavond half acht, de HunzeBorgh 
is klaar voor een feest, een groot feest. Er is een 
DJ geregeld, genoeg vrijwilligers en de drankjes 
staan koud. Helaas was er geen animo en bleef 
de zaal zo goed als leeg. 

Al weken was bekend dat er een discofeest voor 
tieners zou worden gehouden. Dit was te lezen in 
het wijkblad, op de website en via posters in de 
HunzeBorgh. Een disco voor een leeftijdsgroep, 
die tot nu toe minder aandacht kreeg vanuit de 
HunzeBorgh, maar die heeft aangegeven ook 
een activiteit te willen. Hoewel de kinderdisco 
altijd een druk bezocht feest is, bleek dit 

evenement niet te werken. Dit is niet de eerste 
keer. Al een aantal keren hebben wij als bestuur 
een activiteit georganiseerd waar wijkbewoners 
niet in geïnteresseerd zijn. Dit is erg jammer, 
aangezien er tijd in de organisatie zit. 

Wij willen erg graag doorgaan met het 
organiseren van activiteiten maar daarvoor 
hebben we wel input nodig van u. Heeft u 
ideeën, deel ze dan met het bestuur van de 
HunzeBorgh. Dit kan via de mail maar ook via 
twitter of facebook. 

advertentie
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De Hunze is tijdelijk een bos rijker. Een heel 
klein bosje dan. De ruimte naast de afrit van 
de Ringweg (naast de oude Tuinlandlocatie) 
fungeert de komende jaren als boomdepot. Niet 
alle bomen die moesten wijken voor het werk aan 
de Ringweg eindigden in de versnipperaar. Begin 
maart werden 35 bomen door graafmachines 
door de wijk gereden.

Het uitgebreide groenplan van het project 
voorziet in inheemse soorten. En daar passen de 
twee knotwilgen, een aantal knotessen en eiken 
die nu in het boomdepot staan, uitstekend in. Als 
de werkzaamheden zijn afgerond verhuizen ze 
nogmaals, naar een nieuwe plek langs de ring.

Snoei- en kapwerkzaamheden
De groenwerkzaamheden  (o.a. kap van bomen) 
die plaats hebben gevonden bij Beijum-Zuid en 
het Heerdenpad zijn inmiddels voor een groot 
deel afgerond. 

Reden bomenkap
De reden voor de bomenkap ten noorden van 
het Heerdenpad, bij het parkje bij Beijum-West is, 
dat voldoende ruimte gecreëerd dient te worden 
voor de sloop van het oude fietsviaduct en de 
bouw van het nieuwe viaduct. Ook moeten veel 
kabels en leidingen worden verlegd.

Plannen bij Beijum-zuid
De nieuwe kruising bij Beijum-Zuid wordt de 
komende jaren ongelijkvloers gemaakt. Het 
fietspad Heerdenpad zal in de nieuwe situatie 
over het nieuwe viaduct lopen, naast het 
autoverkeer. Dit betekent dat het oude viaduct 
van het fietspad gesloopt gaat worden en een 

volledig nieuw viaduct wordt gebouwd voor het 
autoverkeer en fietsverkeer. Ook worden hier 
zowel aan de noord- als zuidzijde van de ringweg 
rotondes aangelegd. Daarnaast zal de as van de 
Oostelijke Ringweg iets wijzigen, waardoor ook 
de locatie van de geluidswallen wordt gewijzigd.
De geluidswallen aan de Oostelijke Ringweg 
worden opgehoogd. 

Meer informatie over het deelproject Beijum-
Zuid kunt u vinden op de website: 
www.ringgroningen.nl/oost/

Nieuw groenplan na nieuwe situatie
Uiteindelijk wordt nadat de nieuwe situatie 
gereed is, een geheel nieuw groenplan 
aangelegd bij de hele Oostelijke Ringweg. Het 
groen zal kwalitatief beter zijn dan nu het geval 
is. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
dienst RO/EZ.

advertentie

Hinderlijk geluid
Bewoners van de Boekenlaan, Crouwelstraat, 
Wijdeveldstraat en de Tonny van Leeuwenlaan 
horen met enige regelmaat een irritante brom-, 
fluit- of zoemtoon. Het wordt ook wel omschreven 
als het geluid van een stofzuiger. Het houdt enige 
tijd aan, stopt dan en begint weer opnieuw. Het 
geluid wordt vooral ’s nachts waargenomen als 

er weinig ander omgevingsgeluid is, maar ook 
wel eens ’s ochtends. 
Heeft u er ook wel eens last van? Laat het even 
weten via bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl. 
Vermeld daarbij ook de datum en tijd(en) dat het 
hoorbaar is; we proberen dan in kaart te brengen 
of er een bepaald patroon is.

Wandelende takkenAchtergrond snoei
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De avond van de Algemene Bewoners 
Vergadering van 13 maart werd afgesloten 
met een presentatie van Dik Breunis en Arjen 
van der Veen, adviseurs van MijnWoningPlus. 
Zij vertelden de aanwezigen hoe bestaande 
woningen betaalbaar verbeterd kunnen worden 
als dat collectief gebeurt. MijnWoningPlus helpt 
graag met het organiseren van collectieven van 
woningeigenaren in onze wijken.

Woningen in De Hunze zijn ongeveer 20 jaar 
oud. Woningen in Van Starkenborgh ongeveer 
10 jaar. Van groot achterstallig onderhoud is 
geen sprake. De bewoner merkt wel dat zijn 
energierekening steeds hoger wordt. Dat is 
helemaal niet nodig. Bestaande woningen zijn 
meestal prima te verbeteren, zodat ze aan de 
wensen voldoen: een lagere energierekening, 
meer comfort en blijvend geschikt, ook als de 
bewoner ouder wordt. 

Over MijnWoningPlus
MijnWoningPlus is een nieuwe dienstverlener 
voor particuliere eigenaren die hun eigen 
woning willen verbeteren. MijnWoningPlus is 
een initiatief van BAM Woningbouw Noord, 
KAW architecten en adviseurs en Noorderlings 
Communicatie. BAM en KAW hebben samen 
jarenlange ervaring met collectieve en 
particuliere woningverbeteringsprojecten. 
Goede communicatie met bewoners is hierbij 
cruciaal. Daarom doet Noorderlings ook mee.

Maatwerk met standaardpakketten
MijnWoningPlus werkt op basis van 
standaardpakketten. Dat kan prima, omdat er 

in Nederland heel veel vergelijkbare woningen 
staan. Samen werkt beter en goedkoper. 
Daarom organiseert MijnWoningPlus met de 
bewoners een collectief van woningeigenaren. 
Zij onderzoeken de woning en stellen met het 
collectief de verschillende verbeterpakketten 
samen. Met elke woningeigenaar maakt 
MijnWoningPlus individuele afspraken over de 
pakketten en de onderdelen die daarbinnen 
gewenst zijn. Om alvast een indruk te geven 
van de pakketten:

Energie- en comfort, de snelste weg naar een 
lagere energierekening en comfortabeler 
wonen

Het energie- en comfortpakket bevat de 
maatregelen om de energieprestatie en het 
comfort van de woning snel en voordelig 
op het gewenste niveau te brengen. Vaak 
voorkomende onderdelen van dit pakket 
zijn spouwmuurisolatie, dubbel glas en een 
hr-ketel. Na afloop van de werkzaamheden 
ontvangt elke bewoner een officieel 
energielabel. Dat label is verplicht bij verkoop 
van de woning.

Meerwaarde, voor extra woongenot nu en 
meer waarde in de toekomst

Het meerwaardepakket voegt extra kwaliteit en 
gebruiksmogelijkheden toe. Bijvoorbeeld: een 
bijkeuken, een stenen schuur, een moderne 
keuken, een schuifpui of een grotere badkamer.

Woning verbeteren met 
MijnWoningPlus

advertentie
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Veiligheid- en onderhoud , voor volledig 
zorgeloos wonen

Het veiligheidspakket bevat maatregelen 
waarmee de woning voldoet aan actuele 
veiligheidseisen (Brand, Politiekeurmerk Veilig 
Wonen). Via het onderhoudspakket kunnen 
afspraken worden gemaakt over alle klein en 
groot onderhoud.

Wie wordt koploper in De Hunze en Van 
Starkenborgh?
Voor woningen in onze wijken stellen 
Breunis en Van der Veen verbeterpakketten 
samen. Daarvoor zijn zij op zoek naar 
woningeigenaren die ‘koploper’ willen worden. 
Zij bekijken de woning van deze koplopers 
om een eerste indruk te krijgen van mogelijke 
verbeterpakketten voor woningen in De Hunze 
en Van Starkenborgh. Samen met de koplopers 
gaan zij collectieven vormen in de buurt. Hoe 
groter het collectief, hoe scherper de prijzen. 
Koplopers krijgen van MijnWoningPlus een 
gratis maatwerkadvies.

Heeft u interesse? Neem contact met 
MijnWoningPlus op via  
a.vanderveen@mijnwoningplus.nl of  
kijk op www.mijnwoningplus.nl.

SLIM wonen met energie is een nieuw en uniek 
concept, waarbij bedrijven uit Noord-Nederland 
samenwerken om woningeigenaren te helpen hun 
woning slim en makkelijk energiezuinig te maken. 
De afgelopen zes maanden hebben dertien SLIM-
aanbieders hiervoor nieuwe marktconcepten 
ontwikkeld. MijnWoningPlus is er één van. 
www.slimwonenmetenergie.nl 

Redactieleden gezocht!
Het wijkblad kampt met een ernstig 
personeelstekort. Sinds het vertrek van ons 
redactielid Paul zijn er slechts drie redactieleden 
over. Dat is niet genoeg om deze onderneming 
te laten draaien. Ondergetekende gaat haar 
14e jaar wijkbladwerk in; naast een (inmiddels) 
fulltime baan is dat een beetje veel …. 
Nu weet ik dat iedereen altijd piept en miept over 
het tekort aan vrijwilligers, echter, de reden dat ik 
nog steeds met enthousiasme aan dit blad werk 
is de positieve respons die ik krijg van de mensen 
uit mijn wijk. Op straat, op het schoolplein, bij 
de Appie. Die positieve reacties gun ik anderen 

ook! De wetenschap dat het wijkblad door meer 
mensen wordt gelezen dan alleen je naasten 
(inclusief opa’s, oma’s) maakt het leuk. Het staat 
goed op je cv en indien gewenst is het mogelijk 
cursussen te volgen op het gebied van schrijven. 
Het zou prachtig zijn als er twee redactieleden 
bij komen!

Kortom: meld je aan, via 
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl of 
wijkblad@ziggo.nl
Els Bijlholt

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 
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

In overleg uit elkaar met De ScheidingsMakelaar

advertentie
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Terugblik Algemene Bewoners 
Vergadering 2012
Als stichting is de Bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh verplicht jaarlijks een 
ledenvergadering te organiseren. Vaste agenda-
punten zijn onder andere de jaarverslagen en 
bestuursmutaties. Op 13 maart zorgde de BHS er 
voor dat de vergadering in de Hunzeborgh voor 
de 44 bezoekers veel meer te bieden had. 

De avond begon met een presentatie, verzorgd 
door Bart Bouma van de projectgroep Ring 
Oost over de werkzaamheden aan de Oostelijke 
Ringweg. Voor het eerst werden er schetsen 
getoond van de tijdelijke kruising bij Beijum 
Zuid/De Hunze. Van deze kruising gaat een 
groot deel van de wijkbewoners lange tijd 
gebruik maken als de oude wordt verwijderd  
en de viaducten en rotondes worden aan- 
gelegd. Er volgt nog een aparte informatie- 
avond tegen de tijd dat de schetsen definitieve 
ontwerpen worden. Houd www.ringgroningen.nl 
en www.dehunzevanstarkenborgh.nl daarvoor 
in de gaten.

Bij de bestuurmutaties was het afscheid van 
Reino Houwen het belangrijkste punt. Reino 
maakte vijftien jaar lang deel uit van het 
bestuur, waarvan een groot aantal jaren als 
penningmeester. We zullen Reino’s inbreng, 
streng doch rechtvaardig, en haar ook als 
kennisbank en geheugensteun (“In 2003 hebben 
we besloten dat…”) gaan missen. Reino, ook 
vanaf deze plek nog eens hartelijk dank voor de 
fijne samenwerking!

De pauze werd opgeluisterd met een aangenaam 
optreden van het koor ‘Goed gestemd’. Dit 

koor oefent meestal op dinsdagavond in de 
Hunzeborgh. Wie interesse heeft moet maar eens 
gaan kennismaken, gezelligheid gegarandeerd.

De ABV werd afgesloten met een presentatie 
door Arjen van der Veen en Dik Breunis van 
MijnWoningPlus over het verbeteren van 
bestaande woningen. In onze wijken en vooral 
in De Hunze valt er nog best wat te winnen op 
het gebied van het energiezuinig maken van 
woningen. Meer hierover elders in dit blad.

Expositie RE-Design in Beeldentuin 
Van Starkenborgh
Stichting Baksteen, gehuisvest in de Beeldentuin 
Van Starkenborgh aan de Winsumerweg 
(Noorderhoogebrug), organiseert voor het derde 
achtereenvolgende jaar een ontwerpwedstrijd 
voor beeldende kunstenaars. Zondag 25 
maart werd de expositie onder een stralende 
voorjaarszon geopend en konden bezoekers 
de 20 inzendingen in tuin en expositieruimte 
bewonderen. Het was aangenaam druk en het 
terras van het Paviljoen zat vol met bezoekers, 
genietend van een drankje en een hapje.

Met het thema RE-Design nodigde de stichting 
kunstenaars uit voorwerpen te hergebruiken: 
“Het thema is geïnspireerd op het werk van 
Alessandro Mendini, ook wel eens de Godfather 
van het Redesign genoemd. Neem een idee van 
vroeger, een beeld of designproduct en schep 
er met je eigen fantasie, hedendaagse kennis 
en techniek een nieuw ’beeld’ van. Maak een 
herinterpretatie van vorm en/of decoratie van 
een bestaand ontwerp, uit de oudheid of van 
gisteren...”
Zo verscheen er bijvoorbeeld een ‘sapfiets’, een 
door een hometrainer aangedreven food-
processor, een dubbel gezond idee. Een andere 
deelnemer getuigt van een ‘verfrissende’ kijk op 
de zaken; in een urinoir kun je ook de snavel van 
een vogel zien. 

De expositie loopt tot 28 oktober. Het Paviljoen 
is geopend woensdag t/m vrijdag van 12:00  
tot 17:00 uur, in de weekenden van 10:00 tot 
17:00 uur.
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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

Persbericht: 
2 en 3 juni, Kunst in de wijk in 
De Hunze en Van Starkenborgh

De Hunze en Van Starkenborgh, twee Groninger 
wijken die zelden de krant halen omdat ‘er bijna 
nooit iets gebeurt’. Een groep wijkbewoners met 
artistieke aspiraties zorgt dat daar verandering 
in komt. Op 2 en 3 juni 2012 organiseren zij in 
hun wijken een kunstroute. Op beide dagen 
tussen 13:30 en 16:30 uur tonen rond de 
twintig beeldend kunstenaars, professionals 
en amateurs, op diverse locaties hun werk aan 
wijkgenoten en andere belangstellenden. 

Informatie
Informatie over deze manifestatie is te vinden  
op wijkwebsite www.dehunzevanstarkenborgh.nl.  
Half mei verschijnen op deze site een plattegrond 
en route en informatie over de deelnemende 
kunstenaars.

zelf exposeren?
Je kunt nog meedoen als kunstenaar. Je moet 
er wel heel snel bij zijn, ten tijde van het 
verschijnen van deze wijkkrant zijn we bezig met 

de vormgeving van de posters en het infoboekje 
dat via de website te downloaden zal zijn. Je kunt 
ons bereiken via kunstindewijk@hotmail.com.

Wie zijn wij?
Wij, een zevental wijkbewoners, organiseren deze 
manifestatie om wat meer leven in de wijken te 
brengen en de verbinding tussen beide wijken, 
inclusief de woonbootbewoners, te versterken. 
We hebben tot nu toe al heel veel plezier gehad 
met de organisatie van deze happening en laten 
spoedig meer van ons horen. Let maar op wat er 
allemaal nog staat te gebeuren op weg naar de 
2e en 3e juni!

Het Kunst in de Wijk comité 

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

Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen 
Tel.: 050-8517516
E-mail.: miewic@home.nl
www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl

advertentie

Copyright © Regina Wieling
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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

De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

EnergieRemmers: is het u al opgevallen?
Wanneer u De Hunze inrijdt staat er sinds kort 
een bord in de tuin van ons kantoor, tegenover 
de voormalige Tuinland-locatie. 
Op dit bord staat de uitdagende opmerking: 
“Deze bewoners besparen vele euro’s met hulp 
van EnergieRemmers”.
De verwachting is dat de energielasten dit jaar 
met maar liefst 9% zullen stijgen!
Het is goed om te weten wat EnergieRemmers 
kan doen. EnergieRemmers bestaat uit een 
aantal bedrijven, die onderling een hecht 
samenwerkingsverband hebben.

EnergieRemmers regelt via één loket alle 
zaken die te maken hebben met:

•	 De	aanschaf	van	energiebesparende		
 zaken zoals zonnepanelen
•	 De	financiering	van		 	 	
 energiebesparende installaties
•	 De	ontwikkeling	van	nieuwe		 	
        financiële producten met een 
 aantrekkelijke rentekorting
•	 De	plaatsing	van	energiebesparende		
 producten.

EnergieRemmers ontzorgt u als consument 
gedurende het hele traject! 
Wij willen daarnaast de bewoners van De Hunze 
en Van Starkenborgh betrekken bij het opzetten 
van een eigen energieverband.

Bent u nieuwsgierig geworden, en wilt u ook 
besparen op uw energienota?
Loop gerust eens bij ons binnen en vraag naar de 
mogelijkheden.

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.energieremmers.nl of volg ons op 
Twitter: @energieremmers. 

Prikbord
Schoonmaakhulp 

Ervaren schoonmaakster zoekt 

werk in De Hunze en 

Van Starkenborgh

Bel 050 - 3641265 

voor meer informatie

advertentie
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Ophoogwoede
Ongeveer tien jaar geleden verschenen op 
veel huizen in De Hunze extra verdiepingen. 
Op sommige momenten zag je op wel vijf 
plaatsen een bouwkraan boven de huizen 
uitsteken. Daarna werd het weer wat rustiger 
met de ‘ophoogwoede’. Totdat er in 2011 een 
nieuwe golf begon, midden in de huizencrisis. 
Is er een oorzakelijk verband? Behoefte aan 
groter wonen, maar is het huis moeizaam te 
verkopen? We vragen het de huiseigenaren. 
In deze eerste aflevering een opvallende 
blauwe opbouw in de De Klerkstraat.

Waarom ophogen en niet verhuizen?
We hebben wel rondgekeken, maar toch vinden 
we dit een hele fijne wijk om te wonen. We 
hadden al veel in ons huis geklust en het helemaal 
naar onze smaak gemaakt. En het is dicht bij de 
binnenstad, gemakkelijk met de fiets en ook 
snel in de natuur. Toen we met de plannen bezig 
waren wilden we in eerste instantie extra ruimte 
voor ons zelf. We misten gewoon kastruimte. 
Maar nu is het wel heel fijn, aangezien we 
nóg een tweeling hebben gekregen. Boven 
hebben we een grote slaapkamer met een extra 
badkamer, een studeerkamer en we hebben 
extra opbergmogelijkheden. 
Aangezien we de eerste in de straat waren, 
konden we onze eigen ideeën aangeven bij de 
architect. Het idee achter het ontwerp is dat als je 
omhoog kijkt, de opbouw wegvalt in de hemel. 
Vandaar de kleur blauw. De aannemer heeft de 
constructietekeningen voor ons gemaakt en zij 
deden ook de communicatie naar de gemeente 
toe. Dat verliep allemaal voorspoedig.

Hoeveel tijd zat er tussen het besluit om te 
gaan bouwen en de start?
We speelden al heel lang met het idee en 

we hebben jaren eerder ook offertes bij 
aannemers aangevraagd. Uiteindelijk hebben 
we de knoop doorgehakt. We zijn in contact 
gekomen met de aannemer BSG bouw (www.
bsgbouw.nl) en kregen er direct een goed 
gevoel bij. Ze hebben al meerdere projecten 
in de wijk gebouwd. Een betrouwbaar bedrijf, 
vakkundige en hardwerkende mensen en de 
prijs was in verhouding met andere aannemers 
een stuk goedkoper. Wat ook opviel, is dat ze 
na afloop alles weer netjes achterlieten en zelfs 
stofzuigden in huis.

Wat zijn de globale kosten en verdien je die 
ook weer terug bij verkoop?
We hebben er voor gekozen om de opbouw 
casco te laten bouwen. In de familie hebben 
we handige mensen, een bouwkundige en een 
elektricien. We hebben zelf geïsoleerd, beplating 
aangebracht, elektriciteit aangelegd, cv, sanitair 
en afgewerkt. Wel hebben we nog apart een 
stukadoor ingehuurd. Eigenlijk hebben we 
nog niet alle bonnetjes bij elkaar opgeteld. 
Maar ik denk dat we ongeveer tussen de 65 
en 70.000 euro hebben uitgegeven. Of we dit 
terugverdienen is eigenlijk nooit een punt 
geweest. Het ging om ons eigen woongenot. 
Als we het idee hadden om toch te verhuizen 
hadden we het niet gedaan.

Waren er nog noodzakelijke aanpassingen 
elders in huis en hoe lang zit je ‘in de rommel’?
De bestaande verwarmingsketel kon de nieuwe 
ruimte erbij aan. Maar net voordat de bouw 
begon, ging onze ketel stuk. Nu hebben we een 
extra zuinige hr-ketel aangeschaft. Aangezien 
we de afwerking zelf hebben gedaan, moesten 
we het van de weekenden hebben. Dat heeft 
ongeveer zes maanden geduurd. In de rommel 

zaten we niet echt, omdat alles boven is en je 
er niet hoeft te komen. We konden het gewoon 
afsluiten. Verder hebben we ook bij de huur van 
de kraan alle grote materialen boven op het dak 
laten plaatsen. Het scheelde dat je hiermee niet 
door je hele huis moest.

Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld 
verzekering, energierekening, OGB?
Verzekering, amper een paar euro per maand 
meer. We hebben het niet echt gemerkt in de 
energierekening, de warmte trekt toch naar 
boven en in de zomer schijnt de zon erin. 
Daarom hebben we wel een aansluiting voor 
een airconditioning. Onroerend goed belasting 
is berekend op basis van het gemiddelde van de 
woningen in de straat.

Ging het ‘van een leien dakje’ en wat waren de 
reacties uit de buurt? 
Eigenlijk is alles heel goed gegaan. Het enige wat 
ik kan noemen is dat het trapgat met water eruit 

gezaagd is (de enige manier), dat heeft wel voor 
lekkages gezorgd, waardoor de buitenmuren 
in de keuken, woonkamer en slaapkamer 
vochtplekken vertoonden. Dit heeft BSG Bouw 
allemaal netjes hersteld, zonder extra kosten. 
Verder is het wel lastig om de ramen schoon 
te maken, dus als iemand nog een goedkope 
glazenwasser weet, we horen het graag.
De meeste reacties zijn positief. De kleur blauw 
met de vele ramen vinden mensen mooi. Andere 
reacties zijn, ‘het is in ieder geval niet zo’n schuur 
op het dak’, of ‘het lijkt op een UFO die op het dak 
is geland’. Wij zijn erg blij met de extra ruimtes 
met het mooie uitzicht, maar ook dat het huis 
aan de buitenzijde aparter is geworden.
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 KINDERDISCO 2012 
in de Hunzeborgh!

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 van 6 t/m 12 jaar

ENTREE GRATIS
www.hunzeborgh.nl

Nieuwe data
KNUTSELMIDDAGEN 2012

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.

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:   *9.15 – 10.15 uur  zomertijd 

     *9.30 – 10.30 uur  wintertijd

Donderdag:   10.45 – 11.45 uur

Er zijn nog plaatsen vrij!
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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
 16.00 - 19.00 uur Pianoles Leonie Fresco - T 050-5421463 
 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl
  15 mei, 12 juni, 10 juli
 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Annet Reidinga - T 050-5491933
  Iedere dinsdag uitgezonderd  www.koor-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  9.15* - 10.15 uur Fitness 50-plus Reino Houwen - T 050-5423314 
 *Zomertijd    Liesbeth Visser - T 050-5411951
 10.45 – 11.45 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 
  20 april, 25 mei, 22 juni Ninke Fennema - T 06-16342831
 19.35 - 21.00 uur Kinderdisco t/m 12 jaar 
  20 april, 25 mei, 22 juni
zaterdag 10.00 - 11.00 uur Fundance for kids Esmee Hodselmans - T 050-5424436
 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Werkgroep kinderactiviteiten
   14 april  12 mei  9 juni Erna Spijkerman - a.spijkerman@noorderpoort.nl

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

Maandag
30 april  Koninginnedag

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

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2012

Incidentele activiteiten 2012

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

advertentie
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