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Van de redactie
Als u dit leest is het al zes weken geleden dat
ik in onfortuinlijke aanraking kwam met een
auto. Platweg gezegd heb ik eerst de voorruit
gebroken en daarna een stukje uit het asfalt
gehapt. Dat dit lichamelijke gevolgen heeft zal
u niet verbazen. Maar daar wil ik het niet over
hebben. Wat ik wel wil delen is het volgende: tot
wat voor een krankzinnige maatschappij zijn wij
verworden! Omdat de kosten van nieuwe tanden
nogal hoog liggen, snap ik - een beetje - dat
alleen de mening van het UMCG niet voldoende
is, daar moet natuurlijk een tandheelkundig
expert op worden losgelaten. Natuurlijk een
expert van de verzekeringsmaatschappij, want
je weet maar nooit hoe ze de boel proberen te
belazeren. Hetzelfde geldt voor mijn gehavende
fiets: natuurlijk kan de fietsenmaker waar ik mijn
dure fiets heb gekocht niet oordelen over de
schade aan die fiets. Al kom ik al jaren bij deze
fietsenmakelaar, stel je voor dat hij de boel
gaat belazeren. Dus daar moet een fietsexpert
bij komen. En die geschudde hersens, dat kan
natuurlijk ook niet zo maar worden aangenomen,
daar moet weer een andere medische contraexpertise op worden gezet. Uiteindelijk moet ik,
om dat hele apparaat in werking te zetten een

tien pagina’s tellend formulier invullen, waarin
de meest wonderlijke vragen staan: doet het
er toe of ik al dan niet kinderen heb? Doet het
er toe welke verzekeringen er allemaal op mijn
naam staan? En waarom weet ik niet voor welk
percentage ik voor blijvende invaliditeit ben
verzekerd? En wat stom dat ik niet op de hoogte
ben van het adres van de ongevallenverzekering
van mijn werkgever. Het bijzondere is dat ik een
rechtsbijstandsverzekering heb. Wat moeten
mensen die dit hele kafkaiaanse proces zelf
moeten uitzoeken?
Tot overmaat van ramp kan ik ook nog niet eens
“genieten” van het feit dat ik noodgedwongen
thuis en niet op het werk ben. De horrorwinter is
naadloos overgegaan in een horrorlente, met nu
al dagen een snijdende oostenwind en ijs op de
sloten en vaarten. En er is geen enkele instantie
waar je daarover een klacht kunt indienen! Maar
wie weet: op het moment dat u dit leest kan het
er allemaal weer heel anders uitzien. Met een
zeer bijzondere, laatste Koninginnedag in het
vooruitzicht zullen de weergoden toch wel een
keer medelijden krijgen?

De werkgroep Kunst in de Wijk organiseert voor
2 juni een kunstmarkt waar bewoners actief bij
betrokken worden. Er is veel creativiteit in onze
wijken! Lees op de website en in het wijkblad de
informatie.
We blijven ook doorgaan met het project
KUNSTWERKEN IN DE WIJK. Een aantal bewoners
wil al kunst aan de muur. Het uitgangspunt is
dat de bewoner daarbij een keuze maakt uit het
aanbod van een kunstenaar in de wijk. We gaan
na wat daarvan de kosten zijn en de voorwaarden
van de gemeente. De belangstellenden worden
op de hoogte gehouden.
Een ander idee is dat bewoners (ouderen,
jongeren en/of kinderen) samen met een
kunstenaar een beeld of bank maken. Kortom:
creatieve mensen gevraagd!
De gemeente Groningen heeft een opslagplaats
waar beelden of andere uitingen van kunst
staan. Mogelijk kunnen we daaruit ook een
keuze maken. Daarvoor vragen we ook
bewoners die daarin mee willen denken. Weet je
een goede plek en heb je zelf een idee wat voor

beeld daar goed zou kunnen staan, neem dan
contact met ons op.
De wijk De Hunze bestaat 25 jaar. Er zijn vast wel
foto’s en verhalen van ‘vroeger’ die gaan over
het ontstaan van de wijk. We kunnen deze laten
zien op Koninginnedag en bijvoorbeeld ook
in de Hunzeborgh exposeren. Een special van
de wijkkrant over 25 jaar De Hunze en 10 jaar
Hunzeborgh is ook als suggestie genoemd.
Kortom, genoeg leuke ideeën. Graag reacties
per mail of telefonisch naar het bestuur.
In de Algemene Bewoners Vergadering zijn
het verslag van de ABV 2012, het Jaarverslag
2012 en de Jaarrekening 2012 besproken en
vastgesteld. Deze stukken staan op de website.
Het verslag ABV 2013 komt ook op de website te
staan. Met dank aan Arie Herwig voor het maken
van het verslag.

Eelke Wiersma

advertentie

Els Bijlholt

Van het BHS bestuur
Het is een dag na de Algemene Bewoners
Vergadering van 26 maart dat ik dit stukje
schrijf. Onze gasten van de Provincie Groningen
hebben ons meegenomen in de realisatie van
de Oostelijke Ringweg en de Noordzeebrug.
De viaducten en bruggen worden kunstwerken
genoemd.
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Op de ABV was ook aandacht voor andere
vormen van kunst. Op 1 juni festiviteiten vanuit
de Hunzeborgh omdat ons buurtcentrum 10 jaar
bestaat. Dat is al een hele kunst zonder bijdragen
voor de accommodatie van de gemeente
Groningen. Daarom alvast proficiat!
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Tuinieren in De Hunze – Van Starkenborgh
door Paul Marius Borggreve (tekst) en Petra van Kalker (illustratie)

Deel 3: Zaaien en Maaien
De doorzonwoning die ik bewoon aan de
Rietveldlaan geeft uitzicht op een voor- en
achtertuin. Dikwijls met koffie in de hand bekijk
ik daar vanachter veilig glas en met schuldgevoel
of soms met enige gepaste vreugde alles wat
bloeit en groeit. Deze winter wachtte ik met
toenemend ongeduld tot eindelijk de kou,
de grauw, het ijs, de sneeuw, voorbij zou zijn.
Zelfs op de eerste lentedag, 21 maart lag er ’s
ochtends nog sneeuw, terwijl de tuinmaand bij
uitstek steeds dichterbij kwam.
April in de supermarkt
April is de maand der maanden voor alles wat
aarde heeft, groen is en bloeit, kwinkeleert,
fluit en kruipt. Bomen die dood als een pier
leken, dragen van de ene op de andere dag
bloesem; narcissen bewonderen zichzelf in de
borders, de eindeloze einders worden opeens
bedekt met groen blad. De natuur is geduldig
en rechtvaardig: iedere winter geeft zij de
stuntelende tuinier een nieuwe start. Elk project
dat in het voorgaande jaar mislukte, door
vraatzuchtige slakken, onophoudelijke regens,
overwoekerend onkruid, wordt vergeten en
vergeven, een maagdelijke akker wacht. Alles
met een beetje levenslust voelt lentekriebels
en mochten die niet van nature zijn gekomen,
vanaf begin maart struikelde ik bij elk bezoek
aan de supermarkt over allerlei prullaria voor
de tuin: antiworteldoeken, bloembollen,
tuinlaarzen, mestkorrels en perkplanten. Een
visueel bombardement dat mij overtuigde: dit
jaar moet het kunnen.
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Tuinboeken
De lente begint met rituelen: de merel zingt
zijn paarzang, de bomen laten hun knoppen
barsten en de mens grijpt naar het tuinboek.
In bijna elk huishouden in onze wijk zal wel
een tuinboek verblijven. Tuinboeken zijn
immers ideale geschenken voor lieden die
aangeven ‘nu echt iets met de tuin te willen
gaan doen’, of worden in een optimistische bui
vol daadkracht aangeschaft. In mijn huishouden
zijn er zelfs meerdere. Na maanden stofvangen
is april de maand dat ik ze opensla. Het zijn
bijna bijbels: paradijselijke foto’s van bloeiende,
groene tuinen, enorme glanzende vruchten,
overdadige oogsten en oordelende teksten.
Zoals in ‘Groenten uit eigen tuin’ door Hans van
de Bosch, die over april schrijft: ‘Voor de tuinder
is een zeer drukke tijd aangebroken….Veel zal
van deze maand afhangen...’. De bijgeleverde
zaaikalender toont tientallen groentes die juist
in deze maand gezaaid dienen te worden, van
aardappel tot zomerwortel. Toch valt het lezen
mij meestal niet zo druk en zwaar, onder het
genot koffie wordt het hoofdstuk april gelezen.
Een twintig minuten later weet ik weer alles: zo
moeilijk kan het toch niet zijn.
Zaaien
April is namelijk de maand waarin begonnen
kan worden met zaaien. De ervaring leert wel
dat de tuinboeken erg vroeg beginnen: in de
door schuttingen ingeklemde achtertuinen
komt minder zon dan in tuinboekparadijzen
en leidt vroeg zaaien tot teleurstelling. Zaaien
is het meest magische en aantrekkelijkste wat
een gaardenier mag doen. Het is jammer om
de hele tuin al in april vol te hebben staan met

overblijvende planten, want zoiets moois als
een korreltje in aarde leggen, besprenkelen en
dan afwachten wat er gebeuren gaat, moet toch
elk jaar worden ervaren. Als eindelijk de eerste
mooie lentedag er is dan kan het gaan gebeuren.
Deze winter had ik al een mooi stukje vrijgemaakt
in de achtertuin. Absoluut noodzakelijk voor een
beetje succes is wel mest dan wel compost. In
april moet ik beslissen: wat te zaaien. Groentes
zijn aantrekkelijk, zeker zoals ze op de plaatjes
staan afgebeeld: sla, kolen, sperziebonen,
courgettes, tomaten, pompoenen, in glanzende
glorie. Het nadeel is dat de groentes altijd pas
klaar zijn wanneer ze voor een habbekrats
in de winkel liggen en vooral bij sla, dat alle
kroppen allemaal tegelijk klaar zijn, bovendien
niet glanzen maar een modderpoel herbergen.
Het zaaien van kruiden, zeker voor de luiere
tuinier heeft dan voordelen: kruiden groeien
langer, vragen minder onderhoud en mest, zijn
onder slakken weinig populair en schieten niet

door, zoals wel sla en spinazie. Van de kruiden is
mijn favoriet daarbij peterselie: een tweejarige
plant die na het zaaien pas langzaam ontkiemt
en tot diep in de herfst voor groene garnering
in de soep zorgt. Ook leuk is koriander, munt
en bieslook. Voor de tuinder die ook graag wat
groente wil: rode bietjes is een geheid succes;
de zaden zijn groot en dus makkelijk te zaaien,
het komt bijna altijd op en mislukt dan ook bijna
nooit. Maar al die andere zaden lokken ook.
Zaaien is meestal in een kwartiertje klaar en in
april is het onkruid nog tam en klein en lijkt het
alsof dat altijd zo zal blijven. Het grote gevaar zit
hem in de overdaad. Zaai met zuinige hand!
Maaien
April is niet alleen een maand om te zaaien.
April heette bij de voorvaderen immers de
grasmaand. De naam zegt het al. Het bleke gras
dat de winter slapend heeft overleefd, begint
weer te groeien. Een tuin is niet alleen voor
groente- en fruitteelt. Er mag ook best wat te
zien zijn. In de siertuin kunnen mooi nieuwe
vaste planten gepoot worden en bijna net zo
magisch als het zaaien: het gras voor het eerst
maaien. Zo aan het eind van de maand als de
halmen onstuimig omhoog sprieten, komt de
tijd om zo’n fleurig oranje brulmachine uit de
schuur te halen. Door de wijk klinkt dan langs de
schuttingen een eenstemmig geronk omhoog
dat beaamt: ja de lente is begonnen!

[afbeelding: Menu voor slakken – Petra van Kalker]
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Kardinge op de kop!
Eén van de redenen dat ik De Hunze een
prettige wijk vind om in te wonen, is het feit
dat sportcentrum Kardinge om de hoek ligt.
Mijn kinderen hebben daar zwemles gehad,
we hebben schaatsclinics gedaan en ik zwem
nu minstens twee keer per week in Kardinge.
Het blijft een prettige locatie: vriendelijk
personeel, schoon en vertrouwd. Toch kan het
nog beter en ook Kardinge wordt een dagje
ouder. Tijd voor een verjongingskuur! Toen
ik hoorde dat het sportcentrum verbouwd
zou worden, was mijn eerste gedachte: “dat
betekent maandenlang gruwelen op het
beton van de Papiermolen, want de plannen
zijn erg ambitieus.” Dat blijkt mee te vallen.
Wat gaan ze doen?
De renovatieplannen in het kort:
Er komt een nieuwe sporthal, vijf squashbanen,
zes tennisbanen en een nieuwe zaal voor judo
en andere sporten (Dojo). Ook komt er een
vernieuwde accommodatie voor naschoolse
opvang en de hoofdingang wordt verplaatst.
Zo ontstaat er een betere aansluiting met
het centrum van het recreatiegebied. De
ontvangsthal wordt omgebouwd en uitgebreid
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tot verblijfsgebied met horecafaciliteiten.
Het sportcentrum krijgt door de verbouwing
een modernere uitstraling, waarbij Kardinge
zich meer profileert als toegangspoort en
informatiecentrum van het gebied.
Dat de hoofdingang verplaatst gaat worden,
zal niemand verbazen. Ik heb het altijd
onhandig gevonden dat je een eind moet
lopen voordat je eindelijk mag zwemmen,
sporten of schaatsen. De heenweg valt dan
nog wel mee, maar terug, met nat haar.… In
aansluiting op de openbare weg wordt nu
een korte en groene looproute gemaakt die
eindigt in de vernieuwde ontvangsthal.
De planning van de werkzaamheden.
De
werkzaamheden
binnen
in
het
sportcentrum starten in mei 2013. Gedurende
de maanden juli en augustus is Kardinge
gesloten voor het publiek. In die periode
houdt de gemeente zwembad De Parrel open
als vervangende zwemlocatie en men kan dan
natuurlijk ook in de Papiermolen terecht. In
september 2013 gaat het sportcentrum weer
open terwijl de renovatiewerkzaamheden
verder gaan. In het voorjaar van 2014 is de

interne verbouwing klaar. Daarna wordt het
voorterrein van het sportcentrum aangepakt.
Eind 2014 is de renovatie van sportcentrum
Kardinge afgerond.
Sportcentrum Kardinge gaat duurzaam!
De gemeente Groningen gebruikt de
renovatie van Kardinge om ingrijpende
energiebesparende
maatregelen
door
te voeren. Door een combinatie van een
biomassa-installatie en persgas, zonnepanelen,
ledverlichting en windmolens is een reductie
op het energieverbruik en de C02-uitstoot van
50 % haalbaar. Het belangrijkste onderdeel
vormt de biomassa-installatie, die zorgt voor
de verwarming van het complex. Als brandstof
gebruikt Groningen 4.000 ton van haar eigen
groenafval, waardoor de aanvoer van groene
energie is gewaarborgd. De totale uitgaven
rondom duurzaamheid (€ 3 miljoen) worden
gedekt door aanzienlijke besparingen op
de energielasten. De verwachting is dat de
energierekening jaarlijks € 300.000,- lager
uitvalt.
Wat kost dat?
Het college van B & W van Groningen stelt
€ 7,6 miljoen beschikbaar voor de renovatie

van het sportcentrum. De plannen rondom
de nieuwe squash- en tennisbanen zijn tot
stand gekomen in nauwe samenwerking
met Smashing. De nieuwe sporthal en
extra onderwijs- en instructieruimtes zijn
financieel haalbaar dankzij afspraken met het
Alfacollege.
Els Bijlholt

De werkzaamheden aan het gemeentelijke
sportcomplex beginnen met de bouw van
een nieuwe voorgevel. “De huidige voorkant
van het complex komt zo’n zes meter naar
voren. Zo ontstaat ruimte voor vijf extra
squashbanen, naast de vier bestaande, en
voor kantoren. Tevens komt de buitenschoolse
opvang wat ruimer in zijn jasje
te zitten”, legt Willem Otto
uit, hoofd technische dienst
van de Werkmaatschappij
Sport en Recreatie van
de gemeente. Dankzij de
nieuwe voorgevel krijgt ook
de ontvangstruimte, achter
de voordeur, er vierkante
meters bij. Die worden deels
ingevuld met een restaurant.
“Op die plek komt ook een
uitgiftepunt voor zwemmers.”
Sportcentrum Kardinge werd
7
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geopend in 1993. Het complex telt onder meer
een 400 meter kunstijsbaan, een subtropisch
zwembad, een wedstrijdbad en squash- en
tennisbanen. Rond de ijsbaan bevindt zich
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een tribune met 500 zitplaatsen en 3500
staplaatsen.

Angst en beven in de wijk?
We zijn het al bijna weer vergeten, maar medio
februari ontstond er in de provincie wat onrust,
of om in de juiste termen te blijven enige
opschudding door lichte aardbevingen als
gevolg van de gaswinning. Enkele maanden
eerder, op 16 augustus, was er een zwaardere
aardbeving (3,4 op de schaal van Richter) die ook
in grote delen van de stad goed te voelen was.
Nieuwe bevingen zijn niet uit te sluiten, waarbij
de kracht zou kunnen oplopen tot 5. De NAM
gaat spoedig bij Bedum een vijfde winningsput
in gebruik nemen. Maken bewoners van Van
Starkenborgh en De Hunze zich zorgen? Op
de website hebben we een kleine enquête
uitgevoerd.
Van de 29 respondenten hebben er 25 de beving
van 16 augustus 2012 gevoeld, twee waren wel

thuis maar hebben het niet gemerkt, de anderen
wisten het niet meer.
Zeven bewoners hebben in de afgelopen vijf
jaar lichte schade aan de woning zien ontstaan
(zoals scheuren in muren, klemmende deuren of
kieren bij ramen) waarvan zij vermoeden dat de
gaswinning de oorzaak is.
Vijftien bewoners vrezen dat er in de toekomst
(meer) schade of hinder zal ontstaan door
bevingen of verzakkingen, zeven verwachten dit
niet, de overigen weten het niet.
Kunnen de gevolgen van de gaswinning een
negatieve invloed hebben op de verkoopwaarde
van het huis? Twaalf bewoners verwachten dat
dat het geval zal zijn, elf verwachten geen effect,
de overigen weten het niet.

er bij de gemeente op aangedrongen met de
heraanplant (met andere boomsoorten) niet
te wachten tot het middenveld één grote kale
vlakte is geworden.
Rond de Ringweg
Bewoners van de Cuypersweg, het oostelijk
deel van de Greinerstraat en de woonboten
in het Boterdiep hebben de afgelopen weken
hun omgeving flink zien veranderen. Als
voorbereiding op de werkzaamheden rondom de
kruisingen Beijum Noord/De Hunze (verleggen
afrit) en de Groningerweg (ongelijkvloers
maken) zijn alle bomen en struiken op de taluds
gekapt en gesnoeid. Dit moest voor aanvang
van het broedseizoen gebeuren. Na afloop
van de werkzaamheden wordt er nieuw groen
aangeplant. De overheid heeft zichzelf hiertoe
wettelijk verplicht. Het zal dan nog wel enige
jaren duren voordat de omgeving weer een echt
groene aanblik heeft.
Populieren
Op de Algemene Bewoners Vergadering van
26 maart spraken enkele aanwezigen bij de
rondvraag hun zorgen uit over de populieren
rond
het
Selwerderdiepje
(Hunzedijk).

Populieren zijn snelgroeiende bomen die in de
groen-planologie ‘wijkers’ worden genoemd.
Ze geven de omgeving snel een groene
aanblik maar moeten na enige tientallen jaren
verdwijnen ten gunste van de langzamer
groeiende bomen, de ‘blijvers’. Oudere
populieren kunnen gevaar veroorzaken door
afvallende takken. Bewoners die menen gevaar
te lopen of hinder te ondervinden doordat de
hoge bomen het zonlicht wegnemen, kunnen
met hun klachten terecht bij de gemeente. Het
bestuur van de BHS stelt het op prijs als ze op
de hoogte gehouden wordt van de reactie van
de gemeente.
Hans van Leeuwen

Bomen
In het vorige nummer van dit Wijkblad stond
een verhaal over de slechte toestand van de
kastanjes rond het middenveld en langs het
Heerdenpad. Een flink aantal exemplaren
was gemerkt met een gele stip en zou gekapt
worden. Dat is medio februari gebeurd. Kort
daarna constateerde ik dat er nog steeds
8

bomen met gele stippen stonden. Kregen die
een tweede kans of ging het om een nieuwe
lichting? Uit navraag bij Stadsdeelcoördinatie
Noorddijk bleek dat het laatste het geval was.
De aanvraagprocedure voor een nieuwe ronde
van bomen kappen is inmiddels gestart en ook
deze bomen gaan verdwijnen. De BHS heeft
9
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Werk aan de Ringweg en Noordzeebrug
Inwoners van De Hunze die de wijk per auto
binnenrijden of verlaten zijn inmiddels al
gewend aan de rare slinger die de Berlageweg
tussen de zandbulten maakt, vlak voor de
tijdelijke kruising met de ringweg. Het brugdek
dat naast de weg gebouwd is, is vrijwel klaar. Aan
weerszijden van de ringweg zijn de landhoofden
in aanbouw, dat zijn de delen waarop straks het
brugdek komt te liggen. Eind juni dit jaar wordt
het brugdek naar zijn nieuwe positie gereden.
Tijdens de Algemene Bewoners Vergadering
van 26 maart beloofden vertegenwoordigers
van de projectorganisatie dat dit met enig
feestelijk spektakel zal gebeuren, net als bij het
aanbrengen van de liggers van de viaducten bij
Lewenborg.
Aanpassen kruisingen Beijum Noord/
De Hunze en Groningerweg
Ook bij de andere toegang tot de wijk is te zien
dat er wat staat te gebeuren. Inmiddels hebben
grootschalige snoei- en kapwerkzaamheden
plaatsgevonden langs de ringweg ter hoogte
van de Cuypersweg en langs het Boterdiep
en de Groningerweg. De afrit van de ringweg
uit noordwestelijke richting wordt verlegd tot
voorbij het viaduct, waarna het verkeer via een
lus naar de Cuypersweg rijdt. Zo ontstaat er
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ruimte voor een nieuwe ongelijkvloerse kruising
met de Groningerweg. Tijdens de bouwfase is
voorzien in een aantal tijdelijke wegen, zodat
er geen grote omleidingen nodig zijn. Die
situatie gaat ongeveer een jaar duren. Kaartjes
van de nieuwe situatie zijn te bekijken op
www.ringgroningen.nl.

Noordzeebrug
Aan de overkant van het van Starkenborghkanaal
is de aanleg van tijdelijke wegen in volle gang.
De nieuwe brug wordt drie meter hoger en de
doorvaart breder. Tijdens de werkzaamheden
zal het autoverkeer van de brug gebruik kunnen
blijven maken, zij het met beperkingen in
snelheid en het aantal rijstroken. Voor fietsers
zoekt de provincie nog naar een oplossing. In
het kader hiervan werd op 9 april op de brug een
enquête gehouden.
In de nieuwe situatie maken fietsers in beide
richtingen gebruik van het fietspad aan de
oostelijke zijde. De kruisingen aan weerszijden
van het tunneltje bij Noorderhoogebrug worden
aangepast en veiliger gemaakt. Ook hiervan zijn
kaarten te bekijken op www.ringgroningen.nl.

Buslijn 61
Goed nieuws voor wijkbewoners die voorheen
met buslijn 61 een snelle verbinding met het
centraal station hadden: de bus die nu via
Kardinge rijdt gaat na het voltooien van de
werkzaamheden weer de oude route volgen. De
BHS wacht overigens nog steeds op een reactie
op de vraag aan het OV-bureau waarom de route
al zo lang van te voren (sinds 9 december 2012)
moest worden verlegd, terwijl er van mogelijke

vertragingen nog lang geen sprake was.
Op de wijksite www.dehunzevanstarkenborgh.
nl staan regelmatig updates en uitnodigingen
voor bijeenkomsten van de projectorganisatie.
Hier kunnen omwonenden en belangstellenden
hun vragen rechtstreeks aan de betrokken
medewerkers stellen.
Hans van Leeuwen

Kruising Gerrit Krolbrug
Uit de enquête over de kruising bij de Gerrit
Krolbrug hebben we al enkele conclusies
kunnen trekken over het gebruikscomfort.
Met de berichtgeving over de al dan niet
toegenomen veiligheid wilden we nog even
wachten totdat we kunnen beschikken over de
ongevalstatistieken. Tot op heden heeft de BHS
die nog niet mogen ontvangen.

Wel heeft Stadsdeelcoördinatie toegezegd
met de BHS en vertegenwoordigers van
bewonersorganisaties uit andere nabijgelegen
wijken een schouw te willen houden, anders
gezegd, de situatie ter plekke te bekijken.
Kortom: wordt vervolgd.
Hans van Leeuwen
11
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Een nieuwe kinderknutselpagina:
Introductie Brian Bos
Wat is een wijkblad zonder aandacht voor
kinderen? Gelukkig hebben we al jaren de strip,
maar de afgelopen tijd ontbrak het aan een
kinderknutselpagina. Met trots presenteren wij
dan ook: Brian Bos!
Brian heeft in het vorige nummer van
het wijkblad al laten zien waar het betere
knutselwerk toe kan leiden: er zijn nu in onze
wijken melkpakkenvogelhuisjes te vinden.
Brian is in het dagelijks leven kunstenaar, of
zoals hij zelf stelt: “levert creatieve oplossingen

voor elk interieurprobleem”. Op zijn site
(www.brianbos.com) vind je hoe zo’n creatieve
oplossing er uit kan zien: meubels, decoratie,
schilderijen, reclame objecten.
Zijn werk is ook te zien in Galerie/Beeldentuin/Paviljoen Van Starkenborgh. De ontwerpwedstrijd en expositie die tot 27 oktober loopt
had als opdracht: “maak een tafel, maar de tafel
mag geen vier poten hebben”.
Els Bijlholt

advertentie
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Ondernemer in de wijk

Dikkertje Dap, kinderdagverblijf in De Hunze
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 Petra
Koch, die een kinderdagverblijf runt aan de
Berlageweg.
Terwijl vrijwel de gehele populatie van
De Hunze zich in de warmte van huis en
haard bevindt, zoek ik de ijzige kou op om
kindervriend van het eerste uur, Petra Koch
te interviewen.
Waarom ben je gestart met Dikkertje Dap?
Een goede vriendin van mij had aangegeven
iets heel anders te willen doen met haar leven.
Ze las (nu 13 jaar geleden) een advertentie
“kinderdagverblijf te koop” in de Volkskrant. Er
werd alleen een 06 nummer genoemd en verder
stond er niets bij. Deze vriendin had direct
een goed gevoel bij de advertentie en heeft
gereageerd. Bleek het om een kinderdagverblijf
te gaan in De Hunze. Puur toeval, want het had in
heel Nederland kunnen zijn. Nog meer toevallig
omdat mijn vriendin toen in Beijum woonde en
ik in de Korrewegwijk. Dus een kinderdagverblijf
precies tussen onze woonwijken in! De
toenmalige eigenaars zijn direct bij de bouw van
De Hunze (begin jaren negentig) een dagverblijf
begonnen. Om privéredenen wilden zij het
verkopen, maar ze wilden er wel zeker van zijn
dat het in goede handen kwam. Er was nogal
veel belangstelling, maar wij werden uiteindelijk
“gekozen” omdat wij jonger waren dan de rest en
ook omdat we samen waren.
Op 1 april 1999 hebben wij het overgenomen.
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Hebben jullie veel veranderd?
Ja, heel veel. Toen de eerste eigenaar begin jaren
negentig hier startte bestond het dagverblijf
uit een veel kleinere ruimte. In die tijd zaten er
maximaal 5 kinderen per dag en daar waren de
drie kinderen van de eigenaars ook bij. Dat is nu
heel anders. De gehele benedenverdieping is nu
speel- en slaapruimte en er kunnen maximaal
10 kinderen verblijven. Ook hebben we de tuin
maximaal uitgebreid door de tuin van onze
buren over te nemen. Zij gebruikten de tuin
niet en wij wilden graag meer ruimte om zodra
het weer het toelaat naar buiten te kunnen met
de kleintjes. Nu is het een waar speelparadijs
geworden. Ook binnen hebben we mooie
speelruimtes met klim-, kruip- en glijtoestellen.
Alles is natuurlijk veilig en volledig “kidsproof”.
Wat heb je nodig om een kinderdagverblijf te
starten?
Toen we gestart zijn, eind jaren negentig, nog
niet zoveel. Ik weet niet precies hoe dat op dit
moment zit. Ik geloof dat er zeker meer regels
zijn als toen. Ik heb zelf MDGO -AW gedaan, wat
staat voor agogisch werker. Dit heet nu SPW.
Mijn toenmalige partner is orthopedagoog.
Zij is inmiddels teruggegaan naar haar
geboortegrond in Friesland en nu werk ik al weer
11 jaar samen met Miranda. Zij is ook agogisch
werker en heeft dezelfde opleiding als ik.
Merken jullie iets van de crisis? Zijn er minder
aanmeldingen?
Ja en nee. We hebben op dit moment op
bepaalde dagen nog plek. Dat is sinds kort.
Dus in zoverre merken we wel iets van de
bezuinigingen. Maar tegelijkertijd worden er
15
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nog steeds kinderen geboren (Petra laat me 4
geboortekaartjes zien, LB) en die komen lekker
bij ons. Ook zijn het vaak broertjes en zusjes die
komen. De wachtlijst is misschien iets minder
lang dan de afgelopen jaren.
Aan de andere kant wisselt ook dat weer, want
we krijgen er de komende maand dus 4 nieuwe
baby’s bij. Momenteel merken we eigenlijk
weinig van de crisis.
Wat is uniek aan Dikkertje Dap?
Onze grenzeloze service! We zijn verschrikkelijk
flexibel. We zijn om 08.00 uur open maar we
kunnen best eens eerder een kindje ontvangen.
Hetzelfde geldt ook als de ouders later zijn.
Daar doen we niet moeilijk over. Natuurlijk
zijn we een bedrijf, maar we hebben ook een
sociale functie. Werkende ouders willen we
graag tegemoetkomen, dus als moeder naar de
dokter moet en even een uurtje haar kindje hier
wil brengen (buiten de geregelde dagen om)
doen wij niet moeilijk. Dat brengen we ook niet
in rekening. Nogmaals, het gaat ons niet alleen
maar om geld verdienen. We proberen een thuis
te zijn voor de kinderen en ook een beetje voor
de ouders te zorgen. Dit wordt zeer gewaardeerd
door de ouders.
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kindje met een ontwikkelingsachterstand. De
andere kinderen gingen daar heel ontspannen
mee om. Ze zijn heel onbevangen en hebben
nog geen vooroordelen.
Hoe ziet jullie team eruit?
We werken met zijn drieën. Miranda en ik zijn
eigenaar en daarnaast hebben we nog een
pedagogisch medewerker in dienst. Zij is hier
ooit als stagiaire begonnen en we konden haar
niet laten gaan. Zij werkt hier inmiddels al weer
zes jaar.
Hoe zie jij de toekomst?
Ik zou het liefste nog een NSO (naschoolse
opvang) erbij willen. We hebben het ooit
geprobeerd toen het huis naast ons te koop
stond. De gemeente heeft ons plan toen
afgekeurd omdat we te groot zouden worden en
dat paste niet in het Hunze-bestemmingsplan.
We hebben er toen verder geen werk van
gemaakt en het huis was ook al verkocht. Maar
als het weer te koop komt dan gaan we het zeker
opnieuw proberen.
Dan kom ik jou weer interviewen over de nieuwe
NSO!
Lidy Bosker

Wie zijn jullie “klanten”?
Kinderen komen veelal uit deze wijken
(De Hunze en Van Starkenborgh) of Beijum en
Lewenborg. In principe komen er kinderen vanaf
10 weken tot 4 jaar. Soms kan dat,
door omstandigheden, wel eens
iets ouder zijn. Bij Dikkertje Dap
zijn alle kinderen, ook kinderen
met een beperking, welkom. We
vinden het namelijk belangrijk
dat kinderen ook van elkaar
leren. Daar horen alle kinderen
bij. We hebben wel eens een
kindje gehad dat doof was en een
16

Wil je meer weten:
www.dikkertjedapgroningen.nl

Tafels met andere poten in Beeldentuin
en Galerie Van Starkenborgh
Paaszondag, 31 maart. Er ligt ijs in het van
Starkenborghkanaal, maar ondanks de barre
kou zijn er toch veel mensen afgekomen op
de opening van een expositie in Beeldentuin,
Galerie en Paviljoen Van Starkenborgh
aan de Winsumerweg. De opdracht voor
de deelnemende kunstenaars aan de
ontwerpwedstrijd was deze keer: ontwerp
een buitentafel die in elk geval niet op vier
poten staat. Door deze opdracht worden de
deelnemers gedwongen om een tafel anders
vorm te geven. Dat anders vormgeven blijkt dan
ook zeer letterlijk te moeten worden opgevat:
er zijn tafels op twee poten, een hangende tafel
zonder poot, een tafel als een dijk, een tafel
die vergroeid lijkt met het materiaal waarvan
hij gemaakt is, een boom. Ook Brian Bos (zie
in dit wijkblad de kinderknutselpagina en de
introductie die daaraan vooraf gaat) heeft een
bijzonder ontwerp ingediend: een kruising
tussen een tafel en een fontein. Het blijkt voor
de aanwezige kinderen lastig om hun vingers
thuis te houden, ook al is het stromende water
ijskoud. Van Ruigstaal, oftewel Peter Scheedler, is
een roestig gebogen blad aanwezig. Kijk je beter
dan zie je een octopus, het is tegelijk de tafel
met de meeste pootjes. Rond de 23 ontwerpen
zijn bij galeriehouder Andre Hoornstra
binnengekomen, van Nederlandse en Duitse
kunstenaars, vormgevers of meubelmakers.

De expositie is te bezoeken tot en met 27 oktober.
Bezoekers mogen tegen betaling van 1 euro
bepalen welke inzending het beste is. Wat zo aan
euro’s binnenkomt, is de prijzenpot. De galerie
werd vorig jaar door 5000 mensen bezocht, maar
er werden slechts 360 stemmen uitgebracht.
Om het stemmen te vereenvoudigen, kunnen
bezoekers nu ook 1 euro via internetbankieren
overmaken op de rekening van de galerie, onder
vermelding van het volgens hen beste ontwerp.
De beeldentuin is geopend van woensdag tot en
met zondag, van 13.00 tot 17.00 uur.
Els Bijlholt
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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
info@salon-physique.nl
www.salon-physique.nl
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Gezellige avond (8 maart) in de Hunzeborgh
schoonheidssalon

Laat uw huid opbloeien deze lente!
Bij onze lente-behandeling krijg u
15 ml pure abrikozenolie helemaal gratis!
Olie t.w.v. € 7,75. De lentebehandeling bestaat uit:
reinigen, abrikozenscrub, honing-abrikozen masker, decolleté/hals en hoofdhuidmassage
met zuivere abrikozenolie en een frisse naturel make-up.
De behandeling duurt een uur en kost tot 31 mei 2013 slechts €55,-

De fitness 50-plus in de Hunzeborgh groeit maar
door: momenteel zijn er al 4 groepen. Daarnaast
wordt er op dinsdagmiddag ook nog door
een flinke groep gewandeld. Al met al zo’n 45
actief bewegende mensen. Het idee ontstond
om voor deze mensen een gezellige avond te
organiseren en de groepen onderling de kans te
geven elkaar beter te leren kennen.
Vrijdagavond 8 maart: waar we door de week
gebruik maken van de ruimte als gymzaal,
werd deze omgetoverd in een intieme bistro
waar tijdens het nuttigen van zelfgemaakte
gerechten buikdanseres Samiera ons haar
kunsten vertoonde. Later op de avond lichtte zij
een tip van de sluier op om een deel van ons ook
aan het buikdansen te krijgen.
Tegelijkertijd was een twaalftal mensen in

de achterzaal enthousiast aan het schilderen
geslagen o.l.v. Heleen Wiemer. Misschien komt
hier nog een vervolg op?
Een zeer geslaagde avond die voor herhaling
vatbaar is. Met dank aan bestuursleden Jenny
en Rineke die op een geweldige manier voor ons
gezorgd hebben en de bloemenman (die voor
V&D staat) die ons sponsorde met de bloemen.
En waar een klein buurthuis groot in kan zijn:
een accommodatie die in korte tijd voor veel
doeleinden geschikt (te maken ) is.
Ina Bos

advertentie

Wie gooit er wel eens
bruikbare spullen
of kleding weg?
advertentie

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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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
In het vorige wijkblad heb ik al aangekondigd dat dit jaar ons buurtcentrum de Hunzeborgh 10 jaar
bestaat! En dat we dat niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan. Inmiddels hebben we de datum van het
festijn vastgesteld:
1 juni 2013
De voorbereiding is in volle gang en het belooft een mooi feest van en voor de buurt te worden. Dus
reserveer alvast deze datum in uw agenda. En… het wordt een feest voor kinderen en volwassenen.
Mooie gelegenheid om (weer) eens kennis te maken of bij te kletsen met mensen in je nabije omgeving of
gewoon te genieten van lekker eten en goede muziek.
Naast de datum van 1 juni, is het ook verstandig om 2 juni te reserveren (oftewel: plan gewoon verder
niets in het weekend van 1 en 2 juni!). Op 2 juni wordt namelijk een kunstmarkt georganiseerd in en rond
de Hunzeborgh. Ook hierover zullen jullie voorafgaand worden geïnformeerd. Wie herinnert zich niet de
extravagante dames van vorig jaar in de bakfiets?
Het belooft dus een mooi feestweekend te worden, WEES ERBIJ! Zal nog lang over nagepraat worden.
Naast dit mooie evenement lopen de reguliere activiteiten gewoon door. Activiteiten die voornamelijk
mogelijk gemaakt worden door de inzet van vele vrijwilligers. Ik heb het op deze plek al eens eerder
gedaan, maar nogmaals: bedankt voor jullie inzet. Lijkt het je ook leuk om eens een bedankje te krijgen,
geef je dan op als vrijwilliger. We hebben nog altijd mensen nodig.
Douwe Hogeveen
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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: 11 mei en 8 juni.
Tot ziens op zaterdag 11 mei om 14.00 uur!
Martina Hogeveen (coördinator)

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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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
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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.
Info en opgave bij:
Liesbeth Visser
T: 541 19 51
E: lmvisser5@home.nl

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

Open Bridgedrive
“De Hunze/Van Starkenborgh”
Het lijkt ons leuk een bridgedrive te organiseren
in het kader van het 25-jarig bestaan van de wijk
De Hunze. We willen jullie graag informeren
over de plannen en peilen wie van jullie er
mee willen doen. Wie weet zijn er wel veel
huiskamerbridgers en/of clubleden in de wijk
De Hunze of Van Starkenborgh.
Het plan is om de drive te houden op 31
mei ’s avonds en het lijkt ons leuk er een
huiskamertoernooi van te maken. De
gezamenlijke start zal om 19.00 uur plaatsvinden
op een nog nader te bepalen locatie. Daar krijgt
een ieder te horen hoe de avond er uit komt te
zien en worden de loopbriefjes uitgedeeld. We
sluiten dan gezamenlijk af in de Hunzeborgh.
We denken aan een inleg van 10 euro per paar

voor de drankjes en/of hapjes die in de diverse
huiskamers genuttigd kunnen worden. Verder
vallen er voor de beste bridgers die avond prijzen
in natura te winnen. De insteek is puur voor de
gezelligheid en om elkaar te leren kennen.
Dus lijkt het je leuk om mee te doen en/of lijkt het
je leuk om je huiskamer die avond beschikbaar te
stellen, geef je dan op bij bridgedriveHunze25@
hotmail.com
En bij genoeg animo (minimaal 12 paren, maar
wij hopen op meer) gaan wij het organiseren!
Monique van Gijzel

Kunstmarkt 2 juni
Vier mee met 10 jaar Hunzeborgh en 25 jaar de
wijk De Hunze.
Ben je met kunst bezig of kunstig bezig?
Meld je aan voor de kunstmarkt via kunstindewijk@hotmail.com
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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

Fitness 50-plus

Liesbeth Visser T 050-5411951

Wandelen
Pianoles
Klaverjassen 7 mei, 4 juni en 2 juli
Koor “Goed gestemd”

Liesbeth Visser T 050-5411951
Leonie Fresco T 050-5421463
Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl
Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl

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
20.00 - 22.00 uur
		

Iedere dinsdag uitgezonderd

T 050-5411827 of 06-14901173

		

de klaverjasavonden.

www.koor-goedgestemd.tk

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
				

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 4 t/m 8 jaar
Kinderdisco 8 t/m 12 jaar

Ninke Fennema T 06-16342831

17 mei, 14 juni

Kinderknutselmiddag
11 mei, 8 juni

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

Incidentele activiteiten 2013
1 juni
Zaterdag
		
Zondag
2 juni

Feest 10-jarig bestaan van
de Hunzeborgh
Kunstmarkt

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
Bakemastraat 1, 9731 LZ Groningen
Telefoon 050-5712041 / 0616670023,
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl

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

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