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Nog niet eerder werd ik zo duidelijk met de neus 
op de feiten gedrukt. Ik beschouwde mijzelf wel 
als iemand die graag de touwtjes in handen 
houdt en moeilijk kan delegeren, maar dat komt 
omdat ik graag wil dat iets goed komt. Natuurlijk 
kunnen andere mensen dat ook wel (een mooi 
Gronings gezegde luidt: “Aander luu binn’ook 
luu”), maar toch……

Toen ging ik een paar dagen op reis, zonder 
gezin, met vier collega’s. Op het moment 
dat de reis geboekt werd leek het allemaal 
helemaal OK. Moest kunnen. Zeker vijf weken 
van te voren geboekt, appartement geregeld. 
Alles onder controle. In de werkagenda twee 
dagen afwezigheid geplaatst, thuis op de 
gezinsagenda ingevuld. Kat in het bakkie. Ha! 
Tot twee dagen voor de reis. De stress sloeg 
onverbiddelijk toe. Hoe - in vredesnaam - 
moest dit allemaal ooit goed komen? Zoon 
op schoolreis, twee proefwerkwekenlerende 
kinderen. En dat was alleen nog maar de 
thuisomgeving. Hoe moest dat met mijn - 
steeds meer in de war rakende - moeder, die 
sinds ze een nieuwe telefoon heeft, alleen mij 
nog maar belt, en wel op mijn mobiel. Hoe kon 
ik haar uitleggen dat ik niet thuis was, maar 
ergens op een willekeurige plek in een Spaanse 
stad? Uiteindelijk hingen overal lijstjes met 
schema’s. Wie moest waarheen, op welk tijdstip 
en hoe laat moest er dan worden opgestaan. 
Hoe moest het met de boodschappen? En 
zouden ze wel eten? Of tandenpoetsen? Of 
leren? Op de wasmachine een instructie, op 
de droger, op de afwasmachine en twee op de 
keukenkastjes. 

Echter….. het kwam goed! Eenmaal in het 
vliegtuig verdween de controledrang en deed 

ik mijn extra warme vestje uit. Vier dagen zon, 
witte wijn, tapas, metro, bus, zee en strand. Af 
en toe belde mijn moeder, die niet geloofde dat 
ik ver weg was. De kinderen belden helemaal 
niet, maar bleken zich prima te redden. 
Niemand stak het huis in de fik, maar er was ook 
geen was gedaan. Ach, ze worden ook wel groot 
als ze niet elke dag een schone onderbroek aan 
doen, of zoiets. 

Hoe kom ik hier nu op? Niet alleen omdat ik 
net terug ben op het moment dat ik dit typ. 
Maar ook doordat ik in het bericht van onze 
BHS voorzitter lees over de regeldrang van de 
Gemeente Groningen over het aanplakken 
van posters betreffende de Atelierroute. 
En als ik dan bedenk hoeveel werk het 
organisatiecomité van dit super evenement 
heeft gehad, dan denk ik: “wat zeur ik toch?” 
Dat is pas regelen! Of als je denkt aan al dat 
geregel voor een avond grootscherm EK in de 
Hunzeborgh. En dan verliezen ze ook nog! 

Ik wens u allen een hele fijne vakantie, zonder 
stress.

Els Bijlholt

Van het B.H.S. bestuur 

Bij de Gerrit Krol-brug, aan de kop van het 
Heerdenpad en als het ware op het drie- 
landenpunt van Ulgersmaborg, de Korreweg-
buurt en De Hunze/Van Starkenborgh, staat de 
kraam van Siep’s haringhandel. In 2009 bezocht 

redacteur Paul Borggreve de besnorde visboer, 
volgens de burgerlijke stand Sybren Velting 
geheten, ook al eens, vandaar de 2 in de kop van 
dit artikel.

Op vrijdag 22 juni schrijf ik dit stukje, als we 
allemaal ook bezig zijn met de voorbereidingen 
van de zomervakantie. We weten zeker dat 
we vakantie zullen hebben, maar hoe zit dat 
eigenlijk met de zomer?

Wat we ook zeker weten is dat de Oostelijke 
Ringweg nu echt dichterbij komt! We zien 
het bij de afslag Beijum-Zuid, een tijdelijke 
herinrichting, waarbij ook hier geldt van A naar B 
(eter). De busmaatschappij ging alvast proactief 
het woord ’proactief’ letterlijk opvatten. Voordat 
de wijziging inging reden er al geen bussen 
meer. We zullen hierover contact opnemen met 
Connexxion en de Provincie Groningen.

Waar we ons zorgen over maken, is de 
locatie Tuinland. Het betreft dan zowel het 
bouwterrein (eigenlijk niet-bouwterrein) als de 
parkeeromgeving. Er zijn te veel mogelijkheden 
om daar ’verstoppertje’ te spelen, met risico op 
alle mogelijke vervelende gevolgen. We zullen 
met de eigenaar van het terrein en gemeente 
in overleg gaan, zodat het terrein netjes wordt 
gehouden en niet uitdaagt tot vervelende 
incidenten. Misschien zijn er suggesties uit de 
wijk voor een tijdelijk gebruik? Volkstuinen? 
We zien immers veel meer in steden dat 
terreinen die een ’loos gebruik’ hebben met 

kans op verloedering een dergelijke (tijdelijke) 
bestemming krijgen.

Kunst in de wijk: een mooi initiatief van bewoners. 
Goed om dat te laten zien en ook te zien! Voor 
herhaling vatbaar. Het gegeven dat we als 
bestuur gebeld werden door Stadstoezicht dat 
er geen flyers in de wijk opgehangen mochten 
worden (in strijd met wet en regelgeving) 
zullen we maar beschouwen als een vorm van 
’burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Op initiatief van een bewoner zullen we de 
gemeente vragen of er meer kunst in de wijk 
kan komen. Op een aantal plekken is dat vast 
wel mogelijk. Ik weet niet of wij beeldende 
kunstenaars in de wijk hebben die daaraan 
zouden willen meewerken. Het idee is dat er 
een aantal plekken worden aangewezen waar 
vaste of wisselende beelden óf andere uitingen 
van kunst komen te staan. Er zullen ongetwijfeld 
wel haken en ogen aan zitten, maar voor elk 
probleem is een oplossing.

Tot slot, die zomer komt vast wel. Ik wens 
iedereen een mooie vakantie!

Eelke Wiersma 
Voorzitter 

Van de redactie

Een visje aan de waterkant (2)
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Weer is het bewijs geleverd dat in onze wijken 
onvermoede talenten schuilen. Na de succes-
volle  Ladiesnight in de Hunzeborgh, waren het 
nu de kunstenaars die hun huizen openzetten.  
Ruim van te voren werd dit kunstweekend aan-

gekondigd: een professionele flyer, sandwich-
borden, posters; je moest wel stekeblind zijn als 
je dit wilde missen. De atelierroute vond plaats 
op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni. Alle wonin-
gen waar kunst te zien was, waren te herkennen 

Kunst in de wijk

Er is ondertussen wel wat veranderd. Drie jaar 
terug stond Siep er nog met een brombakfiets, 
nu is het een comfortabele kraam met daarin 
de mogelijkheid vis te bakken. Hoe ben je in de 
vishandel terecht gekomen, Siep? “In 1979 heb 
ik me via het arbeidsbureau laten omscholen. 
Ik heb toen de diploma’s voor vishandel en 
ambulante handel gehaald, destijds een vereiste 
om aan de slag te kunnen gaan. Tegenwoordig 
is dat niet meer zo en ik moet zeggen dat dat de 
kwaliteit van het product niet altijd ten goede 
komt.” Ik neem me voor Siep’s haring zo meteen 
maar even te testen maar wacht nog even met 
bestellen. Het is zo lastig interviewen met een 
volle mond. Siep nam de term ‘ambulante 
handel’ wel heel erg letterlijk, want ooit had hij 
een heel klein wagentje dat precies in de lift van 
de flat paste. “Zo ging ik de galerijen één voor 
één af”.

In 1989 lag de vishandel even stil, omdat Siep 
tijdelijk in Duitsland werkte. En ook nu nog is 
de vis niet zijn enige bron van inkomsten. Drie 
dagen in de week is hij onderhoudsmonteur op 
het Wessel Gansfort College. Met de vis staat 
hij twee dagen bij de Gerrit Krol-brug en op 
zaterdag bij Albert Heijn in Oosterhoogebrug. In 
de loop der jaren heeft Siep op wel meer plekken 
gestaan, zo ook bij het FC Groningen stadion. “Ik 
verkocht voor en na de wedstrijd, en in de rust. 
Gedonder met supporters heb ik eigenlijk nooit 
gehad. Ja, één keer stonden ze aan m’n kraam te 
schudden. Maar toen de club veiligheidszones 

ging instellen had ik in de rust geen klandizie 
meer. Toen was het helaas gauw gedaan op die 
plek.”

Wat er bij de Gerrit Krol-brug voor klanten 
komen? “Vooral mensen die hier toch al 
langskomen. Klanten die speciaal voor mij 
omrijden komen er nog niet veel. Dat komt wel, 
maar dat moet je iedere keer opnieuw weer 
opbouwen.” Het water loopt me in de mond als 
Siep een klant een haring serveert. “In stukjes of 
heel?” De vrouw kiest voor het echte werk en eet 
de zilte vis van de staart.

Wat eet Siep zelf het liefst? Hij grinnikt. “Wat 
denk je? Behalve haring eet ik ook graag paling 
en makreel.” Voor de omzet is en blijft haring de 
belangrijkste vis. Maar het assortiment omvat 
behalve zoute en zure haring, paling en makreel 
ook garnalen, brado, zalm, spekbokking, 
rolmops en makreel- of palingfilet, al dan niet 
op een broodje. Liefhebbers van gebakken vis 
kunnen kiezen uit een lekkerbekje en kibbeling.

En dan bestel ik mijn broodje haring. In één 
woord: heerlijk!

Hans van Leeuwen

n.b.  Siep’s kraam staat bij de Gerrit Krol-brug 
iedere dinsdag en donderdag van 11:00 tot 19:00 
uur. Gebakken vis bestellen kan tot 18:30 uur.

aan de blauwe 
posters en de 
oranje en witte 
ballonnen. 
Zelf fietste ik op 
de zondag van 
deur tot deur. 
Eerst maar eens 
in mijn eigen 
straat, de Riet-
veldlaan. Sowie-
so een straat die 
rijk is aan kunste-
naars. Op num-
mer 37 bij Jan 
van der Scheer 
trof ik een hele 

stoet mensen aan. Onvermoeibaar vertelde Jan 
over zijn werk, dat niet alleen ’live’ te zien was, 
maar waarvan ook kunstkaarten via Art Revisi-
ted te koop zijn (www.artrevisited.com ). Onder 
de belangstellende kijkers trof ik iemand aan die 
de kunstroute tot project had verheven: ze had 
zich voorgenomen om alle kunstenaars te be-
zoeken, waardoor ze zeven minuten per adres 
kon besteden. Opvallend was ook dat het beslist 
niet alleen Hunzenaren en Van Starkenborghers 
waren die aangetrokken werden door deze ac-
tiviteit; de bezoekers kwamen ook uit andere 
delen van ’Stad’. De mensen die ik sprak waren 
allemaal enthousiast over de opzet van de route 
en de diversiteit aan kunst die getoond werd. 

Natuurlijk is een dergelijke atelierroute ook een 
mooie manier om huizen te bekijken die je nor-
maal gesproken nooit van binnen ziet. Jaloers 
rondkijken naar de orde, de netheid en de prach-
tige keukens en je afvragen hoe andere mensen 
dat toch doen. Tuinen ingericht als kunstwerken 
en zelfs koekjes en snoepjes voor de bezoekers. 
Terwijl ik van het ene atelier naar het volgende 
fietste, zag ik allerlei mensen op straat lopen: 
gezinnen, koppels, mensen alleen. Er straalde 
dynamiek af van die wandelende, nieuwsgierige 
mensen. Veel kijkers bleven even stilstaan bij het 
koor, dat in de Rietveldlaan optrad. 
Verder trok de karavaan, in mijn geval via de 
Van Loghemstraat, naar twee kunstenaars met 
heel verschillende soorten werk. Bijzondere 
’tuinbeelden’ van kippengaas met kunstbont en 
daarnaast een soort structuralistische kunst in 
primaire kleuren (excuses voor de onprofessio-
nele bewoordingen).
Als laatste bezocht ik Menno Visser, die met zijn 
bijzondere fotografie weer een hele andere kant 
van kunst liet zien. Dit ging wel even flink ver-
der dan mijn onbeholpen vakantiefoto’s. Menno 
beschikt dan ook niet alleen over betere appara-
tuur, maar ook zeker over een kunstzinniger oog 
dan de meesten van ons.
Helaas ontbrak mij de tijd om al die andere kun-
stenaars te bezoeken, maar ik kon zo al wel zien 
dat dit evenement een groot succes was. Een 
groot compliment aan de organisatoren!
Els Bijlholt

5     
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Is het tijd voor een Paarden Uitlaat Plan?
Tijdens de laatste Algemene Bewoners 
Vergadering werd tijdens de rondvraag het 
onderwerp ‘paarden in de wijk’ aangekaart. 
Wijkbewoners beklaagden zich over door 
paardenmest bevuilde trottoirs en fietspaden. 
Waar de gemeente Groningen haar 
hondenbezittende bewoners aanlijngebod en 
opruimplicht oplegt, lijken paardenbezitters 
vrijuit te gaan. Is dat wel zo? 
Volgens de wegenverkeerswet is een paard 
een voertuig en de ruiter dus een bestuurder. 
Een paard hoort dan ook op de rijweg. Maar 
we kunnen ons goed voorstellen dat iemand 
liever niet met zijn paard over de Berlageweg 
gaat, met grote bussen die er langs moeten 
en voorbij jakkerende brommers. Een 
opruimplicht voor de mest is er niet, hooguit 
kan de ‘bestuurder’ een bekeuring krijgen op 
grond van artikel 5, wegens het veroorzaken 
van gevaar of hinder. Dat is vooral theoretisch, 
want de overtreding moet maar net door 
iemand met opsporingsbevoegdheid worden 
waargenomen. Maar los van de regels is er ook 

nog iets als fatsoen. Als een ruiter er voor kiest 
met het paard over fiets- of voetpad te gaan, 
en het dier laat wat vallen, dan zou het wel zo 
prettig zijn als dat spoedig wordt opgeruimd. 
Niet op het gras!
Het dier hoort zeker niet op het middenveld bij 
de Berlageweg of op de groenstrook langs het 
Heerdenpad (aan de kant van de huizen). Niet 
alleen vanwege de mest, maar ook vanwege 
de schade. Al een paar keer hebben we moeten 
constateren dat er diepe gaten in het gras waren 
getrapt doordat de ruiter daar zijn of haar paard 
liet draven, wat gevaar kan opleveren voor de 
enkels van voetballende kinderen.
Bewoners die zich storen aan het gedrag van 
ruiters kunnen dit melden bij het Meldpunt 
Overlast en Zorg (zie voor in dit Wijkblad), 
maar het bestuur van de BHS wordt graag op 
de hoogte gehouden. En de ruiter persoonlijk 
aanspreken werkt natuurlijk het beste. Met een 
beetje begrip over en weer zijn allerlei extra 
regels helemaal niet nodig.

Open toernooi Tennisvereniging Van 
Starkenborgh
Beste buurtbewoners,

Binnenkort is het weer zo ver, van 15 t/m 22 juli 
zal het Kuilman Open toernooi bij Tennisver-
eniging Van Starkenborgh plaatsvinden. Ook 
dit jaar belooft het een sportieve, gezellige en 
hopelijk zonnige week te worden. Er zal de hele 
week worden getennist op verschillende ni-
veaus, door alle leeftijden. Wilt u dus graag een 
keer een goede partij tennis zien, of heeft u altijd 
uw buurmeisje al eens willen zien spelen, dan 
is dit uw kans. Schuw niet en kom gezellig een 
keertje langs! 

Daarnaast zullen er deze week ook verschillende 
andere activiteiten plaatsvinden, met als hoog-
tepunt de band op zaterdagavond. Dit belooft 
net als anderhalf jaar geleden een groot feest 
te worden. Hierbij wil ik u dan ook namens de 
toernooicommissie van harte uitnodigen om op 
deze avond een hapje en een drankje te komen 
doen. Ik hoop u ergens in deze week te zien!

Met vriendelijke groeten, 
Namens de toernooicommissie,
Nienke Huberts 

advertentie
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advertentie Speelveld Van Tijenstraat uitgebreid
Wie in Groningen bermen, slootkanten en 
groenstroken bekijkt, ziet toch wel een duidelijk 
verschil met vorig jaar. De bezuinigingen heb-
ben er toe geleid dat het groen stukken hoger 
staat nu er vaak wordt geklepeld in plaats van 
kort gemaaid, waarbij ook de frequentie nog 
eens lager ligt. Dat de bewoners van de stad niet 
meteen dolenthousiast waren over deze veran-
deringen viel te verwachten, maar in een enkel 
geval was het effect van de wijzigingen in het 
groenonderhoud wel erg dramatisch.
Al eerder berichtten we over de pogingen van 
de bewoners van de Van Tijenstraat om de 
ruimte grenzend aan hun achtertuinen weer wat 
leefbaarder te maken. Wat voorheen een mooi 
speelveldje was met enkele toestellen werd nu 

beperkt tot een paar vierkante meter rondom 
die toestellen en voor de rest werd het een wil-
dernis. Later bleek dat er door een misverstand 
een gedeelte helemaal aan het verruigen was 
waar wel geklepeld had moeten worden.
Overleg tussen gemeente en bewoners heeft tot 
een mooie oplossing geleid. Er zijn een tafelten-
nistafel en twee voetbaldoeltjes geplaatst. Om-
dat rondom de toestellen wel regelmatig wordt 
gemaaid, is nu een fraai speelveld ontstaan waar 
kinderen uit de buurt zich weer als vanouds vei-
lig kunnen uitleven. Een klein stukje van het te 
klepelen gebied schijnt wel eens vergeten te 
worden, maar ook dat wordt vast opgelost.

Arjan Westerink, Provincie Groningen

9     
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kringloopbedrijf
” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00

( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens
bruikbare
of kleding weg?

spullen

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

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

onderstaande adressen
is ook mogelijk. Heeft u

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

de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen

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

Collectanten gezocht voor KWF Kanker-
bestrijding
Van maandag 3 t/m zaterdag 8 september 2012 
is de collecteweek voor KWF Kankerbestrijding. 
In deze week staan 100.000 vrijwilligers op te-
gen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. 
Een enorme operatie die van levensbelang is. 
Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, 
hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er 
beschikbaar is voor onderzoek en meer gene-
zing.

We hebben voor de collecte 2012 nieuwe vrijwil-
ligers nodig om alle huishoudens in De Hunze te 
bereiken. Met slechts een paar uur per jaar draag 
je al bij aan de strijd tegen kanker. 

Aanmelden kan bij Chris van der Schors (tel. 
3124021 of mail: cfwa@home.nl). Hier kun je ook 
terecht voor meer informatie.

Inwoners van Groningen willen graag 
geven, maar wie haalt ‘t op? 
Oproep collectanten MS Fonds 

De inwoners van Groningen zijn gul en geven 
graag tijdens de MS Collecteweek. Maar wie wil 
dit geld ophalen? Met het huidige aantal collec-
tanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld 
worden.

Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer col-
lectanten voor de MS Collecte.
“Vorig jaar zijn er 27 collectanten langs de deu-
ren gegaan, maar dat is echt te weinig”, zegt Pa-
mela Zaat van het Nationaal MS Fonds.
“Om bij alle 192.735 inwoners aan te bellen 
moeten er eigenlijk ruim 804 collectanten zijn”, 
vervolgt zij. 

Over MS wordt vaak gedacht dat het een spier-
ziekte is. Maar niets is minder waar: MS is een 

zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom 
de zenuwen, de zogeheten myeline, wordt aan-
getast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de 
hersenen de spieren moeilijker bereiken of zelfs 
helemaal niet. Bewegen kan daardoor steeds 
moeilijker worden.

Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden: 
voorlichting, coaching én onderzoek.
De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november. 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met 
Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl     
of bel met 010-591 98 39 of ga naar www.natio-
naalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom.

Prikbord
Oppashulp 

Hallo, wij zijn twee meisjes van 

14 en het lijkt ons leuk een keer 

op te passen. Als u een keer weg 

bent of de stad in gaat, bieden 

wij ons aan als oppas! U kunt ons 

mailen op het volgende email 

adres: julietzoe@hotmail.

com 

 Zoë en Juliet



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

De Ringweg, zandbak en bodemvondst
Een paar weken had De Hunze maar één in- 
en uitgang voor het autoverkeer. Iets waar de 
bewoners van Van Starkenborgh al jaren aan 
gewend zijn, net als aan het ontbreken van 
een busverbinding in de wijk. Al een paar keer 
schreven we dat het werk aan de Ringweg snel 
dichterbij kwam en nu zitten we er dan ook echt 
middenin. Terwijl auto’s via de Granpré Molière-
weg en de Cuypersweg zich een uitweg naar de 
buitenwereld zochten, werd de oude kruising 
Ringweg/Berlageweg/Emingaheerd tot en met 
de laatste vierkante meter asfalt verwijderd. 
Tientallen meters zuidelijker is een noodkruising 
aangelegd. Langzaamaan worden in de giganti-
sche zandbak de vormen van de nieuwe op- en 
afritten zichtbaar.

Op www.dehunzevanstarkenborgh.nl zijn foto’s 
van het proces te bekijken onder ‘wat gebeurt 
er? > ringweg’. Op www.ringgroningen.nl is in-
formatie te vinden over de achtereenvolgende 
stappen: 

- aanleg tijdelijk kruispunt met verkeerslichten  
 (juni 2012)
- aanbrengen zand en grond (vanaf juli 2012)
- bouw van het viaduct (voorjaar 2013)
- aanpassen Emingaheerd, Berlageweg en rij- 
 banen Oostelijke ringweg (medio 2013)
- aanplant groen (eind 2013/begin 2014). 

De totale aanleg- c.q. bouwtijd zal naar verwach-
ting 1,5 jaar zijn.

Regenton
Het fietsviaduct van het Meedenpad wordt op 
een later tijdstip ook vervangen door een ge-
combineerd ecoduct-fietspad. Voorbereidend 
hierop en op het ophogen van het geluidwe-
rende talud werd er aan de noordoostzijde ar-
cheologisch bodemonderzoek verricht omdat 
op die locatie het vroegere huis Zorgwijk lag.  
Studenten van de opleiding Archeologie van 
de Rijksuniversiteit hebben hiervoor in samen-
werking met het archeologisch onderzoeks- en 

adviesbureau De Steekproef en de gemeente 
Groningen bij Beijum-Zuid diverse proefsleuven 
aangelegd.

Naast divers klein materiaal als potscherven 
heeft dat ook een redelijk intacte regenton opge-
leverd, die waarschijnlijk als put werd gebruikt. 
De stichting Monument en Materiaal  heeft in 
het binnenste van de ton monsters genomen 
die ons iets kunnen vertellen over de leefwijze 
van de bewoners van de borg Zorgwijk. Het ziet 
ernaar uit dat dit de buitenplaats geweest is van 
een zeer gegoede familie. De ton zal niet ergens 
in een museum te bewonderen zijn, want hij is 
weer ingegraven. Jammer? Voor ons wel, de ton 
wacht nu op een volgende opgraving, als de on-

derzoeksmethoden verder ontwikkeld zijn. Dus 
wie weet in 2051, als de Ringweg twee keer vier-
baans wordt of zo…

Noordzeebrug
En hoe staat het met de Noordzeebrug? Zou er 
niet in juni een nieuwe inloopavond voor om-
wonenden georganiseerd worden? Dat klopt, 
maar het project loopt vijf maanden vertraging 
op omdat de aanbestedingsprocedure niet tot 
het gewenste resultaat heeft geleid. De inloop-
avond is dus even uitgesteld. Wordt vervolgd en 
hou onze website in de gaten.

Hans van Leeuwen

13     12     
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Reflecties over het Heerdenpad

Kruising Gerrit Krol-brug nog dit jaar op 
de schop
Is de kruising aan ‘onze’ kant van de Gerrit Krol-
brug gevaarlijk of niet? Afgaande op de onge-
valstatistieken: nee, in ieder geval niet gevaarlij-
ker dan andere kruisingen in de stad. Voor een 
knooppunt met 15.000 passanten per dag is het 
aantal letselongevallen zelfs beperkt. Het is niet 
gemeten, maar afgaande op regelmatig weerke-
rende commentaren is het van alle kruisingen in 
Groningen wel één van de meest ergerniswek-
kende. Fietsers die onverlicht en zonder hand uit 
te steken alle kanten opschieten, automobilisten 
die hun recht van de sterkste doen gelden en 
brommers die hun decibellen in de strijd gooien 
om een plekje op de brug. Zeker als de brug net 
weer opengaat, voelen de jongste en de oudste 
verkeersdeelnemers zich er niet veilig.
De afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers 
van de gemeente en bewonersorganisaties van 
de omliggende wijken en verkeersdeskundigen 
enkele keren bijeen gekomen om na te denken 
over een oplossing. Eind mei liet de gemeente 
het volgende weten:
“De gekozen aanpassing bestaat er uit dat het 
kruispunt verkleind gaat worden. Dit komt over-

een met een van de varianten zoals deze tijdens 
de ontwerpsessie bedacht zijn. Op dit moment 
hebben wij de opdracht om hier uitvoering aan 
te geven. De voorbereidingen hiervoor zijn op-
gestart. Uiterlijk oktober van dit jaar moeten die 
werkzaamheden uitgevoerd zijn.
 Daarnaast gaan wij in gesprek met de provincie 
over de lange openingstijden van de brug. Ook 
dit was één van de opmerkingen die gemaakt 
zijn over de ontwerpsessie. We willen onder-
zoeken in hoeverre deze openingstijden korter 
kunnen. Tegelijkertijd doen wij navraag bij de 
provincie of werkzaamheden aan de Gerrit Krol-
brug gepland staan. Wellicht kunnen die werk-
zaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden. 
Dit vermindert de overlast. Als laatste staat het 
punt van handhaving (voorrang, stopgebod, 
red.) nog open. Tijdens de ontwerpsessie is ge-
constateerd dat dit integraal onderdeel is van de 
aanpassing aan het kruispunt. We denken nog 
over de manier waarop dit kan.”

Hans van Leeuwen

Nee, met bovenstaande kop wordt niet bedoeld 
dat we gaan filosoferen over het Heerdenpad. 
Over dat het met die vermeende sociale onvei-
ligheid misschien wel meevalt; het is al weer een 
tijdje rustig. Incidenten uit het verleden zijn op-
gelost, een enkele dader bestraft. De gemeente 
heeft de lantaarnpalen verplaatst naar de kant 
van het Wessel Gansfort College, het lichtbeeld 
op het pad lijkt evenwichtiger. Voor wie zich 

daar ’s nachts ongemakkelijk voelt zou eigenlijk 
het pad zelf in het duister gehuld moeten zijn 
en de ruimte onder de bomen in het licht gezet. 
Het potentiële slachtoffer blijft onzichtbaar en 
iemand met snode plannen kan zich onmogelijk 
ongezien tussen de bomen of bosjes ophouden 
om toe te slaan. Maar nee, daar gaan we dus niet 
over filosoferen…
Deze weken maakt de gemeente de laatste toe-

advertentie

zegging over het Heerdenpad waar: het aanbren-
gen van een reflecterende slijtlaag, waardoor het 
pad ’s nachts nog beter verlicht moet zijn. 
De gemeente heeft inmiddels een eerste reflectie-
meting verricht. Dat gebeurt na het aanbrengen 
van de slijtlaag nogmaals om het effect te meten. 

Het werk wordt uitgevoerd in de eerste week van 
de zomervakantie die 21 juli begint, het moment 

waarop de overlast voor de meeste gebruikers 
het minst is. De verwachting is dat het werk voor 
de bouwvakvakantie klaar is, tenzij het weer roet 
in het eten gooit. Na het aanbrengen blijft in het 
begin een laag los split achter, die moet worden 
vastgereden. Het overtollige split wordt geleide-
lijk verwijderd.
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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

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

advertentie

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
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We waren er helemaal klaar voor……. Groot-
scherm, voldoende drankjes, slingers, bitterbal-
len. De opkomst was wat mager, maar het was 
gezellig in de Hunzeborgh! Drie avonden was de 
Hunzeborgh open om onze jongens naar de vol-
gende ronden te helpen. Helaas bleef het maar 
bij drie avonden. Plan was nog om grote borden 
op te hangen bij de toegangswegen van De 
Hunze en Van Starkenborgh om in de volgende 
ronde met nog meer buurtgenoten het Elftal 
naar de finale te schreeuwen!
Over twee jaar gaan we het weer proberen.

Goed om hier te noemen is dat de Fitness 50-
plus een opvolger heeft gevonden voor docente 
Bea, die afscheid neemt. Haar opvolgster is Anita 
Visker. Ze heeft samen met haar man een prak-
tijk voor fysiotherapie in De Hunze.
Hierbij willen we Bea hartelijk bedanken voor de 
vele jaren dat zij les heeft gegeven aan de Fit-
ness 50-plus groepen. Wij wensen Anita en de 
cursisten veel (beweeg)plezier voor de komende 
jaren. 
Naast Anita was er nog een kandidaat die een 
proefles heeft gegeven aan deze gymgroep. 
Haar stijl van lesgeven was enigszins afwijkend 
ten opzichte van de huidige invulling van de 
Fitness 50-plus. Echter, een aantal cursisten was 
hierover enthousiast. Vandaar dat de moge-
lijkheden worden onderzocht of hiervoor een 

aparte groep kan worden gestart. Hierover zal 
nadere informatie volgen. 
In het bestuur zal voor de zomervakantie ook 
een mutatie plaatsvinden. Jannes Kremer heeft 
te kennen gegeven dat hij voor de zomerva-
kantie uit het bestuur van de Hunzeborgh zal 
stappen. Uiteraard willen wij bij deze Jannes 
hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij ge-
durende een aantal jaren heeft verricht voor de 
Hunzeborgh. In het seizoen 2011/2012 heeft het 
bestuur enige tijd te maken gehad met onderbe-
zetting en in die periode heeft hij samen met de 
overige bestuurders de boel draaiende gehou-
den. Waarvoor nogmaals dank. Er heeft zich al 
een kandidaat gemeld die geïnteresseerd is om 
de lege plek in het bestuur in te vullen, zodat we 
het komend jaar de Hunzeborgh weer met een 
voltallig bestuur kunnen besturen.

Zoals gezegd komt de vakantie eraan en zullen 
de activiteiten afnemen. Wel wil het bestuur nog 
even de vrijwilligers attenderen op de vrijwil-
ligers-bbq van 7 juli. Het zou gezellig zijn wan-
neer wij die middag veel vrijwilligers kunnen 
begroeten, om onder het genot van een hapje 
en drankje terug te kijken op weer een mooi jaar 
waarin veel activiteiten door de vrijwilligers zijn 
georganiseerd. 

Een paar vrijwilligers hebben te kennen gegeven 

Van de voorzitter van de Hunzeborgh

  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 tel. 050 360 02 57

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

dat zij gaan stoppen. Hierbij dan ook een oproep 
aan mensen die op welke manier ook als vrijwil-
liger betrokken willen zijn bij de Hunzeborgh. 
Neem gewoon even contact op met een van de 
bestuursleden. Wij zijn vooral op zoek naar vrij-
willigers die het voortouw willen nemen bij het 

organiseren van de knutselmiddagen. Het zou 
toch jammer zijn als deze buurtactiviteit door 
gebrek aan vrijwilligers moet stoppen. 

Douwe Hogeveen

20     21     
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Niet omdat er geen genoeg deelnemers zijn, 
maar omdat er een tekort is aan vrijwilligers. 
Bij activiteiten als het kinderknutselen zijn 
vrijwilligers nodig, mensen die iets voor de 
wijk en de kinderen in de wijk over hebben. 
Een gezellig uurtje op zaterdag dat een keer 
in de maand plaatsvindt. Een activiteit die een 
minimale voorbereiding nodig heeft. Op dit 
moment zijn er niet genoeg vrijwilligers om elke 
maand een kinderknutselmiddag te organiseren. 
En dat is jammer. 

Deze laatste kans willen wij graag aangrijpen 
om nog eenmaal een oproep te doen aan alle 
wijkbewoners. Hoe meer vrijwilligers hoe beter 
de knutseldagen te verdelen zijn. Er wordt dus 
niet verwacht dat je elke maand aanwezig bent. 
Met een à twee dagen per jaar zijn wij al meer 
dan tevreden.
Dus ben jij een creatief persoon en wil je je graag 
inzetten voor deze leuke middag ? 
Mail dan voor meer informatie naar  
ninke_fennema@hotmail.com 

HELP ! 
DE KINDERKNUTSELMIDDAG MOET STOPPEN!
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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

Dinsdag 10.00 - 11.00 uur Fitness 50-plus 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
  18 sept. 16 okt. 11 dec.
 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
  Iedere dinsdag uitgezonderd  T 050-5411827 of 06-14901173
  de klaverjasavonden. www.koor-goedgestemd.tk

Woensdag  10.15 - 12.15 uur Schildercursus Ninke Fennema  T 06-16342831
  10 lessen vanaf 5 september  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 Liesbeth Visser  T 050-5411951
 *Zomertijd    
 10.45 – 11.45 uur Fitness 50-plus  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 
 19.35 - 21.00 uur Kinderdisco t/m 12 jaar 
  28 sept. 2 nov. 23 nov. 21 dec. Ninke Fennema  T 06-16342831

zaterdag 10.00 - 11.00 uur Fundance for kids Esmee Hodselmans  T 050-5424436

 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Werkgroep kinderactiviteiten
   15 sept. 13 okt. 10 nov. 8 dec. Erna Spijkerman - a.spijkerman@noorderpoort.nl

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

 zaterdag 6 oktober Kinderkleding- en speelgoed beurs 
(info volgt op de website)

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

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

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



advertentie


