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Van de redactie
Zaten er maar meer uren in een dag. Het
is absoluut onmogelijk voor iemand die
gedeeltelijk lui, gedeeltelijk calvinist en ook
gedeeltelijk rusteloos is, om te voldoen aan de
hedendaagse maatschappij. Ik weet het, het
klinkt als “vroeger was alles beter”, maar echt, wil
je een beetje meedraaien dan draai je al gauw
vast. Zo wordt een mens geacht op de school
van de kinderen, ongeacht of het basis- of
voortgezet onderwijs is, in elk geval iets te doen.
Ik doe (bijna) niets op de scholen, zit alleen maar
in het ouderpanel van één middelbare school.
Hoe zeer ik daarbij mijn plicht verzaak blijkt
maar weer eens uit het feit dat op alle drie de
scholen waar mijn kinderen onderwijs genieten,
iets behoorlijk mis is.
De basisschool van de jongste is door de
inspectie voor het onderwijs als “zeer zwak”
beoordeeld. Tamelijk lullig nu het kind vlak voor
de Cito-toets staat. De school van het middelste
kind is gelukkig opgeklommen van zeer zwak
naar zwak; de afdeling van de school waar de
oudste op zit is al een tijdje zwak. Dat komt
natuurlijk doordat ouders de plicht verzaken:
wij voeden niet goed op, en participeren veel te
weinig bij schoolactiviteiten. Ik ben dan ook nooit
luizenmoeder, inpakpiet, schoolreisbegeleider,
verkeersouder, leesmoeder of zoiets geweest.
Ook de clubjes hebben aan mij een slechte:
één keer in de 4 weken twee uurtjes snoep
verkopen bij scouting, that’s it. Ik doe geen
run voor een goed doel, collecteer niet, bied
geen asielzoeker onderdak, help niet bij de
Zonnebloem en organiseer geen burendag. Het
is heel eenvoudig om op te noemen waaraan ik
allemaal niet voldoe. Hoewel, er is zoveel waarbij
een beroep wordt gedaan op vrijwilligers, dat
het onmogelijk is te zien wat je allemaal niet
doet.
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Van het BHS bestuur
Ik probeer mijn werk redelijk te doen, maar dat
lukt maar zelden binnen de 34 uren die daar voor
staan. Ik probeer mijn dementerende moeder
een beetje in de lucht te houden, ik probeer
af en toe een vriendin te zien (maar ben een
wispelturige daarin, want beweer dat ik nooit
tijd heb) en ik probeer een wijkblad zes keer per
jaar uit te brengen (niet alleen natuurlijk). En dan
is de dag om en heb ik weer te weinig gedaan.
Herkenbaar ? Mag ik dan nog even tegen jullie,
als lezers, aanzeuren ?
Hoe kan het dat er mensen zijn die echt
helemaal niets doen en dan toch gaan piepen
als het Koninginnedagfeest in de wijk niet
doorgaat ? Die jaar na jaar gezellig meegenieten
op een kleedje en denken dat het vanzelf gaat,
omdat anderen dat voor hen doen? Ik weet
het, dit gemopper komt te laat; als u dit leest
is inmiddels bekend of alle oproepen hebben
geholpen. Maar dit probleem komt elk jaar terug,
evenals het probleem van de Hunzeborgh: wel
activiteiten willen, maar veel te weinig mensen
die zich willen inzetten. En toch, ik ben de eerste
die weet waar het aan schort: begin weer te
lezen bij regel 1!
Els Bijlholt

Actuele zaken
Op de nieuwjaarsreceptie (met dank voor de
gastvrije ontvangst door de vrijwilligers van de
Hunzeborgh) hebben we elkaar een gezond
en duurzaam 2013 gewenst. De wereld is in
verandering. Toch moeten we het ook niet
ingewikkelder maken dan het is. Daarom deze
keer een korte bijdrage in het wijkblad over een
aantal lopende activiteiten.
De Gerrit Krolbrug
Gerrit Krol zou vast wel een mooi gedicht kunnen
maken over het ‘gedoe’ over de haakse bocht
voor fietsers bij de brug. Uit de enquête blijkt
dat veel wijkbewoners hierover een mening
hebben. We hebben met de STAD (afdeling
ROEZ) afgesproken dat wij samen met andere
wijkorganisaties een ‘schouw’ gaan houden,
zodat we ter plekke ook zien wat er misgaat en
dus verbeterd zou moeten worden.
Buslijn 61
De Noordzeebrug komt er aan. Vooruitlopend
daarop is de route van buslijn 61 al gewijzigd, zodat
de bushaltes bij het viaduct Noorderhoogebrug
en bij de Boterdiepbrug zijn vervallen. We
hebben QBuzz en de gemeente (OV-bureau)
om opheldering gevraagd. Onze collega’s van
de dorpsvereniging Noorderhoogebrug ervaren
het zelfde probleem. Kortom, een gezamenlijke
actie. Wordt vervolgd.

De Hunze 25 jaar en Kunst in de wijk
Wij zoeken nog enkele wijkbewoners die met
ons willen meedenken over en uitvoering willen
geven aan ‘het 25-jarig bestaan’ van de wijk
De Hunze. Mogelijk gaan we dat combineren
met Kunst in de wijk (dan natuurlijk ook voor
de buren van De Hunze: de bewoners van Van
Starkenborgh).
Alvast een vraag. Zijn er bewoners die – onder
nader af te spreken voorwaarden – kunst aan
een buitenmuur willen? Denk daarbij niet
meteen aan graffiti, maar bijvoorbeeld aan een
doek met kunst of een afbeelding die bevestigd
wordt aan een ‘blinde muur’.
Algemene Bewoners Vergadering in maart.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26
maart in buurtcentrum Hunzeborgh. Volg de
website of lees de flyer die nog volgt.
Bestuursleden gevraagd
Meedenken, meewerken, iets betekenen voor
de twee wijken? Dit kan ook in het bestuur
BHS. Een 10-tal vergaderingen per jaar met
ook concrete resultaten. Reacties kunnen
naar het bestuur. Een keer – oriënterend – een
bestuursvergadering bijwonen? WELKOM!

Eelke Wiersma, voorzitter
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Enquête kruising Gerrit Krolbrug
Op de enquête die we in december op de
wijkwebsite hebben gepubliceerd om een beeld
te krijgen hoe de gebruikers de aanpassingen
aan de kruising ervaren is goed gereageerd.
Bij de sluiting op 20 januari telden we 245
respondenten.
Bij de publicatie hebben we ook de
bewonersorganisaties en de wijkmedia van de
ons omringende wijken gevraagd hun bewoners
op de enquête te wijzen, aangevuld met de
VBNO waarin o.a. de aan de Ulgersmaweg
gevestigde ondernemers zijn verenigd. In een
aantal gevallen is in het geheel niet gereageerd,
anderen hebben wel gereageerd of hebben
niet direct geantwoord maar wel wat met het
verzoek gedaan, wat was te herleiden uit de
resultaten. In onze wijken en in Beijum is ook
later nogmaals een oproep gedaan.
Herkomst
Verdeeld naar wijk bedroeg het aantal
respondenten:
De
Hunze
101,
Van
Starkenborgh 79, Beijum 38, Korrewegbuurt
8, Noorderhoogebrug 8, andere wijken 2 of 1.
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Gezien de oproep op vier websites in de wijk en
in de Beijumkrant is het aantal respondenten uit
Beijum vrij laag. Vooral omdat je mag aannemen
dat met ruim 13.000 inwoners (drie keer zo veel
als De Hunze en Van Starkenborgh) Beijum de
grootste groep gebruikers telt. Mag je daaruit de
conclusie trekken dat de Beijumers zich niet zo
bezig houden met de kruising?
Route
De volgende onderverdeling geeft misschien
een beetje een antwoord op die vraag. Het
aantal respondenten dat zich van brug naar
Van Starkenborgh/Wessel Gansfort College
verplaatst (en andersom) is met 176 hoger dan
het aantal dat vanaf de brug rechtdoor gaat (en
andersom): 46. We hebben geen verkeerstelling
gedaan, maar deze verhouding komt niet
overeen met het gewone verkeersbeeld op de
brug. Andere richtingen telden 15 en 5 keer
en een aantal keren 1. Het lijkt er op dat de
enquête, en dat is op zich niet zo vreemd, vooral
is ingevuld door degenen die de aanpassingen
negatief beoordelen.

Geen verbetering
We hebben verschillende aspecten bevraagd,
maar het gaat te ver dat in dit Wijkblad heel
uitgebreid te presenteren. We beperken ons hier
tot enkele hoofdzaken. Opvallend is de uitkomst
van de eindvraag, die luidde: ”In het algemeen
vind ik de nieuwe situatie ten opzichte van de
oude…”. Slechts 15% vindt de nieuwe situatie
een verbetering, 28% vindt het noch een
verbetering noch een verslechtering en 57%
vindt het een verslechtering. Van de drie grootste
groepen per wijk zijn deze resultaten: De Hunze
15/25/60%, Van Starkenborgh 10/18/72% en
Beijum 16/46/38%.

Beleving en realiteit
Uit bovenstaande mag je niet direct de conclusie
trekken dat de opzet om de kruising veiliger te
maken is mislukt, want het gaat om de beleving
van de gebruikers. Ook al valt die negatief uit,
dat sluit niet uit dat de kruising veiliger kan zijn
geworden. We hebben daarover in de enquête
ook vragen gesteld, maar willen de uitkomsten
daarvan eerst naast de ongevallenstatistieken
leggen die we bij de gemeente hebben
opgevraagd. Het is lastig meten, niet alles wordt
gerapporteerd en de periode is misschien nog
te kort (niet alle seizoenen zijn gepasseerd). Op
de website komen we er in ieder geval nog op
terug. Daarop staat dan ook een link naar een
filmpje van één van de Beijumer wijksites met
een interview met de visboer die daar twee
dagen per week staat. Zijn haring mag heerlijk
mals zijn, zijn oordeel over de nieuwe situatie is
dat zeker niet.
Kun je op www.dehunzevanstarkenborgh.nl de
uitgebreidere analyse niet direct terugvinden,
vul dan ‘enquête’ in het zoekveld linksboven in
en druk op enter.
Met dank aan wijkbewoner Marco Smulders
voor de ondersteuning bij de analyse.
Hans van Leeuwen
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Ondernemer in de wijk

Kleurrijke kleding in De Heksenketel!
In deze rubriek interviewt redactielid Lidy
Bosker startende ondernemers.
Ondernemers die ondanks financieel
onzekere tijden toch de moed hebben een
eigen bedrijf te starten. In dit nummer
Mieke Brinkhuizen, die zelfgemaakte
kleding verkoopt en woont in deze wijk.
Op een grauwe winterdag bel ik aan bij
Mieke Brinkhuizen. Via een oud-collega
ben ik gewezen op deze bijzondere vrouw
die prachtige kleding naait. Dat maakt
nieuwsgierig!
Wanneer ben je begonnen met kleding maken?
Een paar jaar geleden fietste ik langs Jan
Sikkens (stoffenzaak: LB) en zag een mooi
stofje in de etalage. Ik ben naar huis gefietst
en heb het internet afgestruind naar een goed
patroon. Toen ik dat had gevonden heb ik de
stof gekocht en een jasje voor mezelf gemaakt.
Daar is het mee begonnen.
Al snel kreeg ik opdrachten van vriendinnen en
familie voor rokjes etc. Daar vraag je niks voor
totdat een collega me wees op De Heksenketel
(Folkingestraat 12b www.heksenketelmode.
nl), waar o.a. zelfgemaakte kleding en sieraden
worden verkocht. De test die ik daarvoor moest
afleggen heb ik doorstaan en een andere jas
die ik heb gemaakt werd direct verkocht. Nog
steeds staat deze jas op de website.
Ik werk nu anderhalf jaar voor De Heksenketel
en het gaat erg goed. De Heksenketel is een
collectief met 14 vrouwelijke eigenaars die
de winkel “draaien”. Geen bazen of andere
hoofden. Het pand wordt gehuurd en een
secretaris regelt de financiën.
6

Kwam dat naaien uit de lucht vallen?
Eigenlijk wel. Vroeger maakte mijn moeder
kleding voor ons en ik vond het verschrikkelijk.
Ik vond het een teken van pure armoede,
zelfgemaakte kleding. Toen ik zelf kinderen
kreeg ging ik er anders over denken. De
toenmalige modekleuren vond ik niet mooi,
dus ging ik zelf stoffen kopen en dacht: hoe
moeilijk kan het zijn. Ik ben gewoon begonnen
en als het echt niet lukte kon ik altijd mijn
moeder nog vragen (!).
Waarom ben je toen niet verder gegaan?
Ik werkte 5 dagen in de week bij het UWV en
mijn twee jongens wilden op een gegeven
moment spijkerbroeken in plaats van mijn
zelfgemaakte, vaak veelkleurige, kleding. Dan
houdt het al snel op.
Toen fietste je langs Jan Sikkens?
Na drie jasjes voor mezelf, kwamen dus de
vriendinnen, moeder en verdere familie met
hun bestellingen. Ja, en daarna dus de stap
om me bij De Heksenketel aan te melden. Na
mijn toelatingsexamen met 4 kledingstukken
mocht ik blijven. Tussen die periode en nu
liggen inmiddels 250 kledingstukken. Vooral
rokjes.
Rokjes?
Ja, mijn rokjes worden het beste verkocht. Ik
ben momenteel een van de best verkopende
‘’heksen”. Mijn rokjes zijn stuk voor stuk
unieke exemplaren. Je zult nooit hetzelfde
rokje bij iemand anders zien. Iets wat je niet
kunt zeggen van een rokje van de H&M of een
andere grote kledingketen. Voor de kwaliteit

en unieke stijl willen mensen best betalen. Ik
koop mijn stoffen overal, op beurzen, markten
etc. Ik ga erg graag naar Utrecht, daar heb je
vaak bijzondere stoffen.
Wie zijn jouw klanten?
Over het algemeen vrouwen van 35+. Maar
ook vrouwen van in de zeventig kopen mijn
rokjes. Ik heb daarnaast ook twee vaste
mannelijke klanten die graag mijn rokjes
dragen. Maar de meeste klanten zitten tussen
35 en 50 jaar. Dit heeft ook te maken met het
feit dat ik voor de winkel in eerste instantie
rokjes in mijn eigen maat ophang (maat 40) en
ook mijn eigen smaak volg. Uiteraard kan ik op
verzoek kleding op maat maken. Verder krijg
ik ook veel toeristen in de winkel. We zitten in
de looproute vanaf het station en merken dat
vooral in de zomer. Duitse toeristen komen
ook terug om speciaal in onze winkel kleding
te kopen.

vorig jaar bij ons kochten zullen ook in 2013
terugkomen. Ik heb daar alle vertrouwen in.
Nog een laatste vraag: Wat is voor mij het
perfecte kledingstuk......?
Gelukkig val ik in een niet te moeilijke categorie
(maat 40) en krijg ik een keur aan mogelijke
kledingstukken te zien. Ik ga binnenkort eens
langs om te passen.....

Bezoek De Heksenketel, Folkingestraat 12b
Groningen
www.heksenketelmode.nl

Maak je ook kleding buiten de Heksenketel?
Alleen voor vriendinnen en familie, een select
gezelschap, omdat we anders te weinig
inkomsten voor de winkel krijgen.
Wat kost een echte ’Mieke’?
Jurken vanaf 79 euro, rokjes vanaf 69 euro,
jasjes (gevoerd) 129 euro en shirts vanaf 39
euro. Dit zijn de prijzen inclusief alles. De
kleding hangt in de winkel en is voorzien van
mijn label: Mieke. Ik adviseer klanten ook in
de winkel over kleuren en patronen. Wat past
bij hun figuur en uitstraling. We willen in onze
winkel echt maatwerk leveren.
Hoe zie je het Nieuwe Jaar?
Ik heb er veel zin in. Me laten inspireren door
mooie, unieke stoffen en daar draagbare en
leuke kleding van maken. Ik laat me zeker niet
uit het veld slaan door de crisis. Klanten die
7
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Volg de BHS op Twitter

Opnieuw kastanjes gekapt

De BHS is nu ook te volgen op Twitter. De
tweets betreffen actualiteiten uit de wijk,
waarschuwingen voor op handen zijnde
deadlines of evenementen, oproepen om deel
te nemen aan enquêtes et cetera.

Al eerder meldden we dat het niet goed gaat
met de kastanjes door de kastanjeziekte
in heel Nederland. Een proef met diverse
bestrijdingsmethoden,
uitgerekend
naast
onze wijk langs het Heerdenpad, heeft tot nu
toe weinig opgeleverd. In onze buurt werden
vorig jaar al kastanjes langs Heerdenpad
en Berlageweg gekapt. Dat waren de meest
verzwakte exemplaren die gevaar opleverden
door bijvoorbeeld spontaan afvallende takken.
De gemeente controleert alle kastanjes in de
stad drie keer per jaar.
Sinds eind vorig jaar waren sommige kastanjes
langs het Heerdenpad en de Berlageweg
voorzien van een felgele stip. En in januari
maakte de gemeente bekend dat er opnieuw 96

www.twitter.com: Bewonersorg_BHS of scan
bijgaande QR code.

kastanjes in de stad gekapt zouden worden en
drie exemplaren gesnoeid. Eén plus één is twee?
Even een mailtje naar onze contactpersoon.
Antwoord: ja. En bij het verschijnen van dit blad
zijn die bomen waarschijnlijk al verdwenen.
De bomenkraag rond het middenveld begint nu
echt grote gaten te vertonen en de resterende
bomen zijn bepaald niet gezond. De gemeente
denkt na over heraanplant met gemengde
cultuur, maar heeft nog geen termijn genoemd.
De BHS dringt er op aan niet te wachten tot
het middenveld is veranderd in een troosteloze
steppe.

Hans van Leeuwen

ZOA collecte 25 t/m 30 maart 2013
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Het is 1973 wanneer drie jongeren vanuit
een studentenkamer in Groningen een
bijzonder initiatief nemen: hulp verlenen
aan vluchtelingen in Zuidoost-Azië. De drie
oprichters van ‘Stichting Zuidoost-Azië’ zamelen
geld in en vragen aandacht voor Vietnamese
bootvluchtelingen. Snel daarna begon de
piepjonge organisatie met het uitzenden van
veldwerkers.

Ook in 2013 zetten 18.000 collectanten in
Nederland zich in om het werk van ZOA te
steunen. In De Hunze en Van Starkenborgh
wordt evenals in voorgaande jaren ook weer
gecollecteerd. Het zijn fijne wijken om te
collecteren. De bewoners reageren over het
algemeen positief en er wordt gul gegeven.
In 2012 was de opbrengst in De Hunze en Van
Starkenborgh € 727,45.

ZOA bestaat inmiddels 40 jaar en is werkzaam
in 14 landen met 700 medewerkers, de meesten
lokaal geworven werkers. De missie van ZOA
laat zich samenvatten in 3 woorden: Hulp, Hoop,
Herstel. Meer informatie is te vinden op de
website www.zoa.nl.

Alinda Feddes
contactpersoon ZOA, huis-aan-huis collecte
De Hunze/Van Starkenborgh
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Tuinieren in De Hunze – Van Starkenborgh
door Paul Borggreve( tekst) en Petra van Kalker (illustratie)

Deel 2: Vogeltjes voeren
Geleidelijk gaat het seizoen van groen en
groei altijd weer over in het seizoen van nat
en koud en grauw: de winter. Jaarlijks staan
er dan wel in de kolommen van de dagbladen
juich- en verbazingsverhalen over hoe vroeg
al weer het speenkruid en de krokus in bloei
staan, de winter kan toch behoorlijk gemeen
zijn. Terwijl begin januari 2013 het gras her
en der zou groeien, was het twee weken later
ijspret in De Hunze en Van Starkenborgh.
Vetbollen uit het Kerstpakket
Voor de tuin van de tuinier met niet zoveel tijd,
maar wel een beetje schuldgevoel, is dat een
geruststellend idee. De krokus en het straatgras
hielden zich namelijk bij mij helemaal niet aan
wat krant en journaal beweerden: geen spriet
krokus te zien en het gras lag uitgeteld op de
modder. Ik werd al bang te moede dat ik in mijn
gebrek aan onderhoud iets heel erg verkeerd
had gedaan. Toen de vorst kwam, viel alles
gelukkig mee: bij vorst groeit immers niks. Dat
betekent niet dat er in de tuin niets gebeurt. In
het kerstpakket had ik een paar netjes vetbollen
gekregen. In een vrij kwartiertje bij zonnig weer
hing ik die in de kleine fruitboompjes achter het
huis. In de verwachting dat ik in het voorjaar de
klefgeworden bollen weer verwijderen zou, zette
ik me aan de keukentafel. Tot mijn verbazing
duurde het nog geen half uur of gevederde
vrienden, ondanks de dikke kat die verlekkerd
naar ze mekkerde vanachter het raam, vielen
aan op de klonten. Koolmeesjes, merels, eksters,
spreeuwen en kraaien kwamen in no time af
en aan. Binnen drie dagen waren de vetbollen
10

volkomen verslonden. Ik was verwonderd en
het gaf mij een goed gevoel: met minimale
inspanning een spannend en leuk tuingebeuren.
Veldonderzoek bij een lotgenoot
Naar aanleiding van de vorige aflevering van
’Tuinieren in De Hunze en Van Starkenborgh’
kreeg ik bericht van Lidy B., een wijkbewoonster
die hetzelfde probleem heeft als ik: een mooie
grote tuin vol belofte, maar waar door tijdgebrek,
onkunde en vakantiereizen mooie plannen snel
verzanden in doorschieten en onkruid, ook weer
gepaard met het nodige schuldgevoel. Lidy
vertelde me dat ze zelfs het tijdschrift Bloemen
en Planten opgezonden kreeg van haar moeder,
waardoor ze haar onvermogen telkens weer
pijnlijk gewaar werd. Op een koude januaridag
nodigde ze mij uit om eens een veldonderzoek
in haar tuin te doen. Daar ging ik als lotgenoot
graag op in. Wat meteen opviel, was dat het
gras en de struiken bij de buren inderdaad veel
groener waren, maar Lidy’s tuin was toch een
charmante verschijning: een groentebak met
sprietprei en onbedoelde sierrodekooltjes, een
berijpt gazon met her en der donszacht mos,
een laurierhaagje met spannende bladerhopen.
De grote verrassing was echter het gekwetter en
getierelier van allerlei vliegend fauna. Lidy had
al veel eerder dan ik ontdekt dat een tuin niet
alleen planten, bomen en struiken is, maar net
zo goed gekrioel, gefladder en gefluit. Overal
over het erf verspreid stonden vogelhuisjes,
voedertafels, hingen vetbollen en allerlei ander
lekkers. Met resultaat: ik stond oog in oog met
musjes, meesjes en merels. Lidy vertelde dat er
zelfs wel eens bonte spechten rondvlogen en
wanneer een pindaslinger werd opgehangen

de Vlaamse gaai zich graag liet zien. Voor mijn
onvermoede wijkbewoners: met het voederen
van vogels was ze lang geleden al begonnen
op haar studentenkamer. Sindsdien deed ze
het elke winter, zomers natuurlijk niet, maar
dan zette ze vogelbadjes voor ze neer, die zeker
zo druk bezocht werden als de Kardingerplas
op een snikhete dag. Ik zag: zo eenvoudig en
moeiteloos kan het zijn. Een paar minuten
werk en je bent verzekerd van een kostelijk
schouwspel!
De winter duurt nog tot 21 maart, dus nog
tijd genoeg voor vetbollen, broodkruimels en
pindaslingers. Het enige probleem dat zich kan
voordoen zijn jachtbeluste katten. Het is dus
wel zaak de vetbollen op niet al te eenvoudig
bereikbare plaatsen op te hangen.

Ik bedankte Lidy hartelijk voor haar rondleiding
en ging snel op weg naar mijn erf, vast van plan
om daar een dis aan te richten en dan te wachten
op wat aanvliegen zou.

illustratie: Petra van Kalker
De bocht vanaf de brug naar Ulgersmaweg is heel
veel krapper geworden
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OV perikelen

Het openbaar vervoer in en rond de wijk laat
de bewoners niet onbewogen. In letterlijke
zin misschien juist wel. De mogelijkheden
om met de bus vlot in en uit de wijk te reizen
waren al beperkt en het is er niet beter op
geworden met de nieuwe dienstregeling van
9 december 2012.
Lijn 61
Op dit moment speelt bijvoorbeeld het
probleem van de voortijdig opgeheven haltes
van lijn 61. Deze bevinden zich aan de andere
kant van het Boterdiep en werden ook door
wijkbewoners gebruikt als goed alternatief
voor de laagfrequente lijn 65. Nu hebben
ze geen functie meer. Vooruitlopend op de
werkzaamheden aan de Noordzeebrug en de
daarmee gepaard gaande verkeershinder en
mogelijke vertraging is de route van lijn 61
aangepast; deze loopt nu via Kardinge. Het werk
aan de Noordzeebrug is dan wel al begonnen,
maar van verkeershinder is voorlopig nog geen
sprake. Waarom dan nu al die route verleggen?
14

Voor wie deze al te proactieve houding van
Qbuzz ongemak met zich meebrengt: laat het
weten aan het BHS bestuur.
Lijn 65
De dienstregeling van lijn 65 is ook aangepast.
Van de Qbuzz-site: ” ’s Avonds wordt het traject
tussen Kardinge en Groningen CS voortaan tot
ongeveer 21:00 doorgaand gereden. Na 21:00
uur dient nog steeds op Kardinge te worden
overgestapt op/van lijn 6. De vertrektijden van
lijn 65 en 165 verschuiven ongeveer 15 minuten
om te blijven aansluiten op de gewijzigde
vertrektijden van de trein in Winsum. De laatste
heen- en terugrit vervalt op alle dagen. Op
zondagochtend wordt voortaan elke twee
uur gereden.” Bewoners van De Hunze en
Van Starkenborgh zijn vermoedelijk meer
geïnteresseerd in een goede aansluiting op
de vertrektijden van de treinen in Groningen
dan die in Winsum. Het stoort het BHS bestuur
dat er tevoren geen enkele informatie wordt
uitgewisseld over de wijzigingen.

Lijn 1 en 2
Een klein pluspuntje is het verplaatsen van de
bushalte van lijn 1 en 2 aan de Korreweg. Eerder
verdween al de halte aan de Oosterhamriklaan.
Wie richting Centrum wilde reizen moest
doorlopen naar de halte Molukkenstraat.
Vragen aan toenmalig wethouder Karin Dekker
werden lange tijd niet beantwoord. Vervolgens
meldde de gemeente dat de halte terug zou
komen. Na een jaar nog steeds geen halte.
Bij navraag bleek dat de plannen weer waren
ingetrokken. De herhaaldelijk gestelde vraag
waarom, werd nooit beantwoord. Inmiddels
is het probleem min of meer vanzelf opgelost.
De halte Molukkenstraat is verplaatst naar
een plek tussen de oude locatie en die van de
Oosterhamriklaan. Zestig meter minder ver
lopen als pleister op de wonde.
Hans van Leeuwen

advertentie

Wie gooit er wel eens
bruikbare spullen
of kleding weg?
Wij halen het gratis bij u op en
zijn er blij mee! Voor een afspraak
kunt u bellen met 050-3132200.
Langsbrengen op één van de
onderstaande adressen
is ook mogelijk. Heeft u
een heel huis dat leeg moet?
Wij zorgen daarvoor en kunnen
de woning veegschoon afleveren.

kringloopbedrijf
” MAMAMINI”
Onze winst gaat naar goede doelen
Noorderbinnensingel 100 / Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307 ( let op: beperkte openingstijden! )
Tel: (050) 313 22 00
Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl
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Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
op 26 maart
Tijdens de jaarlijkse Algemene Bewoners
Vergadering kunnen wijkbewoners vragen
stellen en meediscussiëren over actuele zaken
uit de wijken. Denk aan de kruising bij de Gerrit
Krolbrug, verslechterde OV-voorzieningen,
de zieke kastanjes rond het middenveld,
brainstormen over een nieuw project Kunst
in de Wijk, bewonersinitiatieven en meer.
De projectorganisatie Ring Groningen heeft
aangegeven graag weer een presentatie te
willen geven over de werkzaamheden aan
de Oostelijke ringweg en de Noordzeebrug.
Wijkbewoners kunnen ook zelf onderwerpen
aandragen. We stellen het op prijs als u tevoren
even laat weten wat (contactgegevens op pag. 1
van dit Wijkblad).
Er zijn daarnaast wat formele zaken zoals de
(her)benoeming van BHS bestuursleden en het

goedkeuren van de financiële verantwoording
van 2012. Daar staan we niet langer bij stil dan
strikt noodzakelijk om het niet te saai te laten
worden. Dat gebeurt toch al niet, want we
zorgen opnieuw voor een luchtige onderbreking
halverwege de avond.
In de loop van maart publiceren we de formele
‘stukken’ en het definitieve programma op de
website.
De ABV is toegankelijk voor alle wijkbewoners
en vindt plaats in buurtcentrum Hunzeborgh op
26 maart van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur.
De toegang is uiteraard gratis en de BHS biedt u
de eerste consumptie aan.
Mis het niet en praat mee over uw eigen
leefomgeving.

Verkeerslichten bij Boterdiepbrug:
langer wachten?
Geen kruising in de buurt van onze wijken is nog
veilig lijkt het wel. En dan bedoel ik in dit geval
niet de verkeersveiligheid maar de kruising
zelf. De aansluitingen op de Ringweg worden
grondig verbouwd, de kruising bij de Gerrit
Krolbrug doet ook na de aanpassingen nog
steeds stof opwaaien en ook de kruising bij de
Boterdiepbrug viel ten prooi aan de werklust van
mannen met oranje hesjes uit bestelbusjes.
De
provincie
Groningen,
beheerder
16

van de betreffende kruising, heeft de
verkeerslichtinstallatie vervangen omdat deze
technisch verouderd was. Niet alleen de lichten
zelf zijn vervangen, ook de aansturing. En dat
was voor de autorijdende bewoners uit Van
Starkenborgh, voor wie deze kruising de enige
uitgang is, te merken. De eerstvolgende dag
deed zich meteen een kleine opstopping voor
doordat de roodfase aan de kant van de brug
langer duurde. Niet alleen de wijk uitrijden

kostte meer tijd, ook de wijk ín, omdat de weg ter
plekke te smal is voor én geparkeerde auto’s én
rijdende auto’s in twee richtingen. De rij op groen
licht wachtende wijkverlaters blokkeert dan de
doorgang voor de binnenrijders.
De provincie heeft na enkele weken de
installatie nog een keer gecontroleerd en
opnieuw ingeregeld. Volgens de provincie is

de verkeersafwikkeling nu goed. De BHS vangt
echter geluiden op vanuit Van Starkenborgh dat
wachten op groen nog steeds langer duurt dan
voorheen. Wat is uw ervaring? Deel die met het
BHS bestuur, de contactgegevens vindt u op pag.
1 van dit Wijkblad.
Hans van Leeuwen

Sneller internetten met glasvezel
Wijkgenoot Fred Bulthuis wil zich sterk maken
voor sneller internet in de wijk en zoekt
medestanders.
Digitale televisie, snel internet, VOIP telefonie,
dat kan tegenwoordig allemaal via één kabeltje
waar de internetverbinding doorheen gaat. Toch
is in onze wijken slechts een beperkt aanbod
van snel internet en dan alleen nog maar snel in
één richting. Ziggo heeft de snelste verbinding,
maar dat bedrijf laat geen concurrentie toe op
de kabel, met alle gevolgen van dien.
Het is tijd voor de volgende stap: glasvezel
in huis. In allerlei dorpen is dat al te krijgen,
in nieuwbouwwijken in de stad ook al, maar
verder nog niet, terwijl het ten opzichte van de
aangeboden alternatieven niet of nauwelijks
duurder is. Het is wel veel beter, stabieler en
sneller dan de andere alternatieven.
Wordt het niet eens tijd om de behoefte in onze
wijken te inventariseren? Daarvoor bestaat
een stappenplan, waarmee je als wijk aan de
aanbieder duidelijk maakt dat je graag gebruik
wilt maken van een glasvezelnetwerk en dat
daarvoor voldoende belangstelling is. Op een
internetsite wordt dit allemaal uit de doeken
gedaan. Er zijn eisen aan de schaalgrootte en
de belangstelling. Misschien dat we voor de

gewenste schaalgrootte (2500 woningen) ook
met Beijum moeten gaan praten of een andere
wijk zoals de Korrewegwijk.
Misschien dat de bewoners van onze beide
woonwijken hier de schouders eens onder
kunnen zetten. Meer weten, interesse om te
ondersteunen? Kijk op de zeepkistpagina van de
wijkwebsite.
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advertentie

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

advertentie

Logopedie
Praktijk
Wicherlink

Knippen € 13,50

P
S
S
S
S
S
T
!

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

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

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

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

RUGSCHOLING
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
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Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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Berlageweg 68 - De Hunze
Telefoon 06-57 03 88 82
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Van onze wijkagent
schoonheidssalon

info@salon-physique.nl
www.salon-physique.nl

Babbeltruc

Bij inlevering van deze bon krijgt u een

Gratis decolleté behandeling
t.w.v. € 20, - én een potje crème!
Uitsluitend i.c.m. een gezichtsbehandeling. De crème is afgestemd op uw huidtype.
Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart 2013.

professioneel over. Hij blijkt deze babbeltruc ook
al in Beijum te hebben toegepast.

Midden januari bleek een nep-collectant
door middel van een babbeltruc uit naam van
Natuurmonumenten te collecteren. Dit was
geen collecte van Natuurmonumenten.
De man wilde een handtekening en een bedrag
van vier euro tegen de verdere industrialisering
van Groningen. Het betreft een man van ca. 25
jaar, normaal postuur, donker haar, vriendelijk
gezicht. De man toonde mooie folders en had
een gelamineerd kaartje bij zich. Hij kwam erg

Voor bewoners die er mee te maken krijgen:
1. Vragen om legitimatie
2. Voor welke organisatie
3. Naam noteren
4. Vertrouwt u het niet, politie bellen.
Cor Kremer

advertentie

advertentie
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advertentie

advertentie

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;

22

• 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
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Van de voorzitter van de Hunzeborgh
Een nieuw jaar, een nieuw begin!
2013 belooft weer een mooi en actief jaar te worden, waarin de Hunzeborgh weer velerlei activiteiten gaat
organiseren. We hopen jullie dan ook vaak in de Hunzeborgh te ontmoeten.
Dit jaar is ook een bijzonder jaar. De Hunzeborgh bestaat namelijk 10 jaar! En dat is uiteraard reden voor
een feestje. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en zodra we het draaiboek klaar hebben zullen
we jullie nader informeren. Maar één ding staat vast: we maken er een mooi feest van voor de hele buurt
(jong en oud). Dus hou de wijkkrant in de gaten. Zoals het nu lijkt zal dit feest begin juni plaatsvinden. Hou
je agenda vrij, want we rekenen op een grote opkomst.
Uiteraard worden ook weer de vaste activiteiten georganiseerd (disco en knutselen). Alle activiteiten staan
vermeld in de activiteitenkalender achter in het wijkblad. Er wordt meer georganiseerd in de Hunzeborgh
dan je wellicht denkt!!!

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

KNUTSELEN
Iedere 2e zaterdag van de maand knutselen
van 14.00 tot 15.30 uur. Voor kids vanaf 4 tot 12 jaar
(basisschool) is er knutselen in de Hunzeborgh. Onder leiding van
enthousiaste vrijwilligers kun je de mooiste dingen maken van
allerlei materialen zoals: papier, stof, verf, touw, hout etc.
Dus neem je buurmeisje en buurjongen mee en kom
bij ons knutselen op: 9 maart, 13 april,
11 mei en 8 juni.
Tot ziens op zaterdag 9 maart om 14.00 uur!
Martina Hogeveen (coördinator)

Douwe Hogeveen

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen

voorzitter

tel.

06 286 611 02

Rineke Boonstra

penningmeester

tel.

050 542 57 21

Arend Westerkamp

secretaris

tel.

050 360 02 57

Jenny de Jong

bestuurslid

tel.

050 541 79 46

Sylvia Kock

bestuurslid		

Ronald Wagt

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.

Website: www.hunzeborgh.nl - E-mail: info@hunzeborgh.nl
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Speel je altijd toneelstukjes?
Dans je door de dag?
Zing je op elk wijsje wat je hoort?
Of wil je dat juist graag leren?

Dan is Juf Josje wat voor jou!

Wat gaan we doen?
… toneelspelen met beweging, zang en muziek…
…lol hebben tijdens het (samen)spelen,
uitspelen van bestaande en zelfverzonnen verhalen,
prikkelen van de fantasie, ontdekken wat je allemaal kan en leuk vindt,
zingen en toneelspelen, dansen en toneelspelen,
muziek maken en toneelspelen, kijken en leren van elkaar, nadoen,
voordoen en vooral gek doen…
Voor wie is het?
Voor prettig gestoorde jongens en meisjes vanaf 4 jaar t/m 7 jaar!
Waar en wanneer?
Elke woensdagmiddag vanaf 9 januari 2013
van 15.45uur tot 16.45 uur
in buurtcentrum Hunzeborgh
(www.dehunzevanstarkenborgh.nl)

Doe mee met de vrolijke expressieve ontdekkingstocht!
Geef je nu op: info@stroomkragt.nl
Kijk voor meer informatie en kosten:
www.stroomkragt.nl of bel: 06-15585188
Stroomkragt Entertainment (Josien Kragt) verzorgt ook kinderfeestjes.
Kijk op: www.stroomkragt.nl

28

29

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

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

Fitness 50-plus
In Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A, onder leiding van Anita Visker.

Dinsdag en donderdag: Er is nog plaats in de tweede dinsdaggroep
9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur
Bewegen is enorm belangrijk voor lichaam en geest. Bewegen
kun je alleen doen, maar samen is veel leuker (Anita).
Inhoud:
warming-up, bewegen van de gewrichten,
versterken en rekken van de spieren, bewegen
op muziek en aandacht voor de houding.
Doel:
Om zo lang mogelijk fit, soepel en sterk te
blijven.
Kosten
€ 3,30 per les (kopje koffie inbegrepen).
Vooruitbetaling per periode (september t/m
december en januari t/m juni). U betaalt vanaf

30

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 eerst een proefles volgen.

Breaking news
Toch een Koninginnedagfeest in onze wijk !
De dringende oproep aan wijkbewoners om zich
te melden als vrijwilliger voor het Hunze Oranje
Comité, heeft resultaat opgeleverd. Er hebben
zich nieuwe commissieleden gemeld. Flyeren,
twitteren, dringend vragen: het heeft gewerkt !
Dank aan de bereidwilligen, ook namens BHS en
de wijkbladredactie. Waar een kleine wijk groot
in kan zijn ….
Dubbel feest dus op deze Koninginnedag,
die voor de laatste keer op 30 april gevierd zal
worden.
Els Bijlholt

advertentie

Info en opgave bij:
Liesbeth Visser
T: 541 19 51
E: lmvisser5@home.nl
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2013
Dag

Tijd

Activiteit

Contactpersoon

Maandag

19.00 - 21.30 uur

Yoga (2 groepen van 5 kwartier)

Monique van Heemskerk, T 06-12786972

Dinsdag

9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur
14.00 - 15.00 uur
17.30 - 18.30 uur
20.00 - 23.00 uur

Fitness 50-plus

Liesbeth Visser T 050-5411951

Wandelen
Pianoles
Klaverjassen 12 mrt. 9 apr. 7 mei

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

		

4 juni en 2 juli

20.00 - 22.00 uur
		

Iedere dinsdag uitgezonderd

T 050-5411827 of 06-14901173

		

de klaverjasavonden.

www.koor-goedgestemd.tk

Koor “Goed gestemd”

Woensdag
10.15 - 12.15 uur
Schildercursus
10 lessen vanaf 9 januari
		
14.30 - 15.30 uur
Kidsdance
15.45 - 16.45 uur
Toneellessen voor kinderen
		
4 t/m 7 jaar
20.00 – 21.00 uur
ZUMBA
				

Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl

Ninke Fennema T 06-16342831
Esmee Hodselmans T 050-5424436
info@stroomkragt.nl
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
zumbaindazity@hotmail.com

Donderdag

9.15 – 10.15 uur
Fitness 50-plus
Liesbeth Visser T 050-5411951
10.45 – 11.45 uur						
19.30 - 20.30 uur
ZUMBA
Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
					
zumbaindazity@hotmail.com
20.30 – 21.30 uur
Pilates
Ewa Normann - T 050-3186532 / 06-12602037
8.45 - 9.45 uur
Vrijdag
		
16.15 - 17.30 uur
		
15.00 - 16.00 uur
18.30 - 19.30 en
19.35 - 21.00 uur
		
		
Zaterdag
14.00 - 15.30 uur
		

Ladies Gym

Lia Elsinga T 06-30503802

Nog enkele plaatsen vrij!

Jeugdschaakclub
SC de Paardensprong

Ronald van Nimwegen T 050-5414622
www.scdepaardensprong.nl

schaakpupillen t/m 7 jaar

Kinderdisco t/m 6 jaar
Kinderdisco t/m 12 jaar
15 feb. 15 mrt. 12 apr. 17 mei
14 juni

Ninke Fennema T 06-16342831

Kinderknutselmiddag

Werkgroep kinderactiviteiten
Erna Spijkerman - a.spijkerman@noorderpoort.nl

9 mrt. 13 apr. 11 mei 8 juni

Incidentele activiteiten 2013
Donderdag 14.00 – 16.00 uur
		

Kijken naar Kunst

Anna Keller

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

7 en 21 maart

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