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Staat bij u de auto in de garage? Ik heb wel eens 
buurtbewoners deze vraag gesteld en altijd 
was het antwoord:  nee, want daar is helemaal 
geen plaats voor. Er zijn ook behoorlijk veel 
buurtbewoners die hun garage verbouwd 
hebben tot atelier, werkkamer, logeerkamer, 
praktijkruimte enzovoort. Bij ons pasten tot 
voor kort nog net de fietsen in de garage. Totdat 
de vriend van oudste dochter een te dure fiets 
kocht, die moest er dus bij in de garage, want 
zo gaat dat in een goede relatie.  Daarna liep het 
helemaal uit de hand. Doordat ik ten gevolge van 
mijn ongeval niet of nauwelijks meer kon fietsen, 
werden er na twee maanden alternatieven 
aangeleverd. Wonderlijk genoeg gaat dat nooit 
netjes na elkaar, maar gewoon tegelijk. En zo 
staan er nu in onze toch al overvolle garage: drie 
herenfietsen, drie damesfietsen, één elektrische 
scooter en één ’elektrische’ fiets (voorzien van 
trapondersteuning). Nog een geluk bij een 
ongeluk dat mijn eigen fiets nog steeds bij 
de fietsenmaker staat; waarschijnlijk moeten 
de te vervangen onderdelen uit Mongolië of 

Timboektoe komen, dus dat duurt al maanden. 
Nu kies ik dus ’s ochtends, afhankelijk van wind, 
af te leggen afstand, jatgevaar en humeur 
een vervoermiddel. En als het erg regent mag 
gelukkig de auto, die geduldig op straat nat 
staat te worden, nog meedoen in de competitie. 
Ik besef dan ook wel dat ik een bevoorrecht 
mens ben, want in deze periode aangewezen 
te zijn op alleen auto of openbaar vervoer, 
zorgt momenteel voor heel andere problemen. 
Werkelijk, hoe is het mogelijk dat in en rondom 
een wijk zoveel wegwerkzaamheden tegelijk 
worden uitgevoerd? Is er dan niemand die dat 
een beetje op elkaar afstemt? Gelukkig zijn 
er toch nog verstandige mensen, zo blijkt uit 
de actie van de BHS richting het OV-bureau 
Groningen Drenthe. Er werd geluisterd! Er rijdt 
nu dus, enigszins beperkt, weer  een bus door 
De Hunze, zodat niet alleen de ’moeilijken ter 
been’, maar ook de Wessel Gansfort leerlingen 
op tijd kunnen komen.

Els Bijlholt

Van de redactie

Van het BHS bestuur
Koninginnedag was weer een groot succes. 
Een beetje fris, maar van het enthousiasme 
word je vanzelf warm. Het Oranje Comité 
en alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt 
voor jullie inzet. Nog meer leuke festiviteiten 
(op 1 en 2 juni) hebben al plaatsgevonden 
als u dit stukje leest. De Hunzeborgh vierde 
het 10-jarig bestaan op 1 juni met veel 
activiteiten. De werkgroep Kunst in de Wijk 
heeft een gezellige Kunstmarkt gehouden. 

Kunstwerken in de wijk
Wij gaan ook door met het project voor het 
plaatsen van kunstwerken in de wijk. Dat 
kunnen beelden, banken of andere vormen 
zijn. We zoeken inwoners van onze wijk om 
die plannen verder met ons uit te werken. We 
zien ook wel het bekende ’kip of ei’ probleem: 
moeten we eerst zorgen voor werkgroepen of 
moeten we eerst voldoende budget hebben 
om de kosten te kunnen betalen? De eerste 

toezeggingen zijn er al; daarom kunnen we nu 
verder met de plannen. Meldt u daarom aan. 
 
Lopende activiteiten
Nou ja, bus 61 rijdt een tijd lang niet meer 
via de Groningerweg. Hinderlijk en lastig. We 
vinden het wel redelijk dat bij verbeteringen 
aan de Oostelijke Ringweg en Noordzeebrug 
er tijdelijk enige hinder is, maar zorg dan wel 
voor goede communicatie en ga met bewoners 
na wat de best mogelijke oplossingen zijn. 
Er heeft samen met de gemeente en andere 
partijen een schouw voor de verkeerssituatie 
bij de Gerrit Krolbrug plaatsgevonden; we zijn 

in gesprek en er zijn afspraken gemaakt (zie 
voor meer informatie verder in dit wijkblad). 
 
Alweer de laatste bijdrage voor de 
zomervakantie. Vast veel geslaagde jongeren in 
de wijk! Ik wens u allen een mooie en zonnige 
zomervakantie, zodat u uitgerust in september 
bij ons kunt aankloppen om deel te nemen in de 
werkgroep Kunstwerken in de Wijk.
 
Namens het bestuur
 
Eelke Wiersma

advertentie
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Krabber of schoffel
Wieden kan het beste met de hand en een 
handkrabbertje, dat ook gebruikt kan worden 
om onkruid tussen tegels weg te ploegen. 
Het is verleidelijk om een schoffel ter hand 
te nemen. Dat gaat lekker snel, maar des te 
sneller is het gevreesde onkruid weer terug en 
omdat veel onkruid zich verspreidt middels 
wortelstokken vaak zelfs uitbundiger dan 
voor het schoffelen. Vroeg beginnen geeft het 
minste werk, maar in praktijk is de tijd er niet 
altijd voor. Laat beginnen heeft als voordeel 
dat voor de mooiste onkruiden de tuinier zijn 
hand over het hart mag strijken: een bloeiende 
kaardebol, vingerhoedskruid, geurige valeriaan. 
Waarom zou je dat niet laten staan? De plantjes 
van Tuinland kunnen die meestal niet evenaren. 
 
Snoeien
Naast het wieden wordt het ook tijd voor het 
snoeien. De tamme haagjes rondom het erf van 
laurier of beuk, de thuja, alles loopt in mum van 
tijd ettelijke decimeters uit.

Planten zijn egocentrisch en asociaal. Er is een 
vaderlijke dan wel moederlijke hand nodig 
om ze in het gareel te houden, keurig en net. 
Anders dan wieden is snoeien een 
verdienstelijk karweitje. Niet voor niets is allerlei 
mannenspeelgoed voor deze taak verkrijgbaar. 
Enorme elektrische of benzineaangestuurde 
heggenscharen, snoeischaren, takkenzagen en 
wat al niet meer. Snoeien appelleert immers aan 
het diepste wezen van de mens die zich met 
machetes gewapend door jungles heen slaat. 
Het vervelende van snoeien komt als voldaan 
besloten is dat de struik zijn lesje wel heeft 
geleerd. Dan ligt de tuin vol met blad en tak, 
snoeiafval dat met bezem en hark verwijderd 
dient te worden. De ene struik is weer de ander 
niet: beter een mooie laurier dan een conifeer. 
Snoeien kan natuurlijk niet te vroeg, maar zeker 
ook niet te laat. Het liefst voor de langste dag, 
21 juni wanneer een ander tijdperk, de Zomer 
begint….
 
Paul Borggreve

Deel 4: Wieden en snoeien

Begin mei dit jaar explodeerde de natuur. Het 
weer was aangenaam en warm en alles wat zich 
in de zwarte aarde te rusten had gelegd, popte 
naar buiten om te sprieten en spruiten, groeien 
en bloeien. De winter was lang en hard, maar 
voor de natuur is dat juist prettig. De natuur 
houdt van duidelijk: in de winter moet het koud 
zijn, in de lente fris en zonnig. De Nederlandse 
wispelturigheid is vaak funest voor ontspruitend 
leven. Eerst een weekje vorst en dan opeens 
temperaturen van een graad of tien, gevolgd 
door weer een paar dagen vrieskou. De jonge 
bloesems, stengeltjes en blaadjes kunnen daar 
niet tegen. Dan was deze winter veel beter en het 
belooft dan ook een goed ooftjaar te worden.  
 
Onkruid
Anders dan andere jaren stond in de tuin binnen 
een week alles in het groen. Prachtig! Maar 
ook groen dat de tuinier liever niet ziet: het 
zogenaamde onkruid. Stuk voor stuk loffelijke 
planten zoals: zevenblad, paardenbloem, 
weegbree, madeliefje, herderstasje en vergeet-
mij-nietjes. Zevenblad schijnt goed als spinazie 
te eten te zijn, paardenbloem en madeliefjes 
kunnen zonder probleem in een salade. 
Het moderne supermarktaanbod maakt dat 
deze planten niet meer op het menu staan.  
Het is natuurlijk het overwegen waard om 
bewust een bed of kweekbak in te richten 
speciaal voor zevenblad, brandnetel en 
paardenbloemen. Dit is niet aan te raden voor 
tuinders die niet zoveel tijd hebben, want de 
genoemde drie planten trekken zich helaas 
niets aan van door mensen gestelde grenzen.  

Wieden
Er moet namelijk altijd gewied worden. De tuin 
streeft naar een evenwicht. Elk evenwicht is 
natuurlijk. Indien de mens zich terugtrekt uit 
de tuintjes in onze wijk, wint de zuring en de 
kweek het uiteindelijk van alle andere planten. 
De mens maakt echter deel uit van onze wijk. 
Een natuurlijk evenwicht is een zwetende 
meneer of mevrouw tijdens een lenteavond op 
zijn of haar knieën met naast zich een emmer.  
 
Wieden is het bij voorkeur met wortel en al 
verwijderen van een ongewenste levensvorm. 
Wieden is een tijdrovend gebeuren en niet 
altijd geliefd. Onze voorouders kenden het 
wieden niet. Zij trokken rond met ossenkarren, 
jengelende kinderen en allerhande vee. Ze 
stopten bij een stuk grond dat hun beviel. Al 
het onkruid, geboomte en struweel dat hen 
niet beviel, staken ze in de brand. Het resultaat 
was een mooie overzichtelijke volkomen 
onkruidvrije akker die ze een aantal jaren in 
gebruik hadden tot de grond uitgeput was. 
Vervolgens trokken ze een stukje verder. 
Deze onkruidverwijdermethode heet ook wel 
roofbouw.
In de late Bronstijd ging men hier te lande 
over op het gebruik van raatakkers. Een 
stuk land van ongeveer 50 x 50 meter werd 
afgeplagd. De plaggen werden in aarden 
walletjes aan de zijkanten gelegd. Wanneer 
zo’n akkertje was uitgeput ging men naar het 
aanpalende stukje grond, totdat uiteindelijk 
een dambordpatroon in het landschap was 
ontstaan. Pas in de vroege Middeleeuwen met 
de invoering van het drieslagstelsel en het 
bemesten werd wieden een normale bezigheid. 

 
Tuinieren in De Hunze – Van Starkenborgh
door Paul Marius Borggreve (tekst) en Petra van Kalker (illustratie)
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In Wijkblad nummer 1 van dit jaar berichtten 

we over het voortijdig aanpassen van de route 

van buslijn 61. Deze rijdt nu via Kardinge en 

de halte Boterdiepbrug is tijdelijk komen te 

vervallen. De omlegging houdt verband met 

de werkzaamheden aan de Noordzeebrug 

en de kruising ringweg/Groningerweg. 

Herhaaldelijk hebben we het OV-bureau 

Groningen Drenthe gevraagd waarom de 

omlegging al zo ruim voor de werkzaamheden 

plaatsvond. Uiteindelijk kwam dan het 

antwoord dat op het moment van het 

vaststellen van de dienstregeling de start van 

de werkzaamheden eerder stond gepland. 

Omdat het complexe systemen zijn met 

relaties met onder andere reisplanners en 

de OV-chipkaart kan een aanpassing niet zo 

maar even worden teruggedraaid. Het goede 

nieuws is dat ons werd verzekerd dat na 

afronding van de werkzaamheden lijn 61 weer 

de oude route gaat rijden.

 

Lijn 65: na verzoek BHS gedeeltelijk terug 

In verband met de werkzaamheden aan 

de kruising Beijum Zuid/De Hunze is de 

Berlageweg ter plekke afgesloten. Buslijn 65 

kan de wijk daar niet verlaten. Die situatie 

duurt tot 22 juli, in totaal zo’n twee maanden.  

Aanvankelijk reed de bus helemaal buiten De 

Hunze om, via de Groningerweg. De BHS heeft 

bij het OV-bureau aan de bel getrokken; de 

halte Framaheerd in Beijum is onbereikbaar 

omdat het Heerdenpadviaduct is afgesloten. 

Halte Boterdiep (65), Stoepemaheerd (6) en 

Korreweg (1 en 2) zijn voor veel wijkbewoners 

een flink eind lopen. De verwijzing naar halte 

Meedenpad (6 en 65) op de zakken over 

de halteborden in de wijk is weinig zinvol, 

dat is al gauw een kwartier lopen. Voor wie 

op het OV aangewezen is en wat minder 

goed ter been is, kleine kinderen bij zich 

heeft of een hoop spullen wil versjouwen 

was er eigenlijk geen fatsoenlijk alternatief.  

Het verzoek heeft effect gehad, sinds 30 

mei rijdt lijn 65 weer deels door de wijk. 

Richting centrum via de Granpré Molièreweg, 

Cuypersweg en een stukje ringweg verder 

naar Kardinge. Instappen richting centrum 

kan bij de haltes Van Eesterenlaan en 

de bussluis bij de Boterdiepbrug. Vanuit 

het centrum komend kunnen reizigers 

bovendien uitstappen aan de Berlageweg, 

ter hoogte van de Granpré Molièreweg. 

Hans van Leeuwen

 

 

OV-perikelen, het vervolg
advertentie

advertentie
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De wereld rond De laatste Koninginnedag!
Voorbereiding, een nieuw 
Hunze Oranje Comité
Het was dit jaar bijzonder spannend. De 
commissieleden van vorig jaar konden om 
diverse redenen niet meedoen, dus uiteindelijk 
bleef ik alleen over. 

Daarmee werd ik automatisch (en tegen wil en 
dank!) tot voorzitter gebombardeerd. Maar een 
voorzitter alleen begint niet zoveel. Aangezien 
de noodoproepen in het decembernummer 
geen resultaat opleverden, heb ik met de BHS 
afgesproken dat we een laatste oproep op hun 
flyer van januari mochten plaatsen. Gelukkig 
maar, want daar kwamen net genoeg reacties 
op om de organisatie te kunnen voortzetten. Dat 
was hindernis nummer 1!

Financieel: crisis of niet?
Hindernis 2 kwam er heel snel achteraan, want 
de gemeente heeft met ingang van dit jaar 
subsidies voor wijkactiviteiten afgeschaft.

Omdat deze subsidie een aanzienlijk deel van ons 
budget besloeg moesten we als nieuw comité 
meteen keihard aan de bak om adverteerders 
te werven. Maar we kwamen er al snel achter 
dat de crisis er ook in onze omgeving behoorlijk 
in hakt: veel bedrijven die altijd meededen 
hadden minder (of helemaal geen) budget. 
Gelukkig waren er ook veel ondernemers wel 
bereid om een advertentie te plaatsen of op 
een andere manier een bijdrage te leveren. 
Na een maand flink hard werken hadden 
we zelfs zoveel sponsoren dat we een extra 
pagina moesten laten drukken! Alle sponsors 
worden nogmaals bedankt voor de bijdragen!  
 

Organisatie
Door alle toestanden waren we dit jaar behoorlijk 
laat met de organisatie. Dat merkten we toen we 
bij onze vaste verhuurder de attracties wilden 
boeken: de meeste waren al verhuurd. Hindernis 
3 kwam snel dichterbij… Gelukkig hadden we 
een actief team en na enig zoeken hebben we 
een alternatieve verhuurder kunnen vinden. 
Ook het huren van een tv-scherm had nog wat 
voeten in de aarde, er zit nu eenmaal geen tv-
kabelaansluiting op het veld…
 
En dan eindelijk: feest!
Het is altijd even spannend, maar bij het 
opbouwen liet het zonnetje zich gelukkig al 
snel zien. Snel even wat getallen: Er hebben 
200 kinderen aan de optocht meegedaan. Er 
zijn ruim 500 lootjes verkocht (dus ook 500 
prijsjes uitgedeeld!) en 15 kinderen hebben 
hun zang- en danstalent getoond bij Show Your 
Talent. Er zijn maar liefst 600 broodjes knakworst 
verorberd. Verder zijn er tientallen kinderen 
geschminkt, heeft een flink aantal kinderen een 
leuk ponyritje gemaakt of een cakeje versierd en 
hebben heel veel kinderen speelgoed gekocht 
en verkocht. En natuurlijk hebben alle kinderen 
plezier gehad op de springkussens en in de 
draaimolen. Als afsluiter zijn er 500 ballonnen de 
lucht in gegaan. Ook niet onbelangrijk: tijdens 
het feest zijn er precies nul mensen bij de EHBO 
langs geweest.
 
Vrijwilligers: wij kunnen het niet alleen!
Het zal duidelijk zijn dat het werven van 
vrijwilligers ons grootste pijnpunt is. Misschien is 
dit wel de gelegenheid om daar nog eens op te 
wijzen. Wij vinden het niet verantwoord om de 
grote attracties zonder toezicht open te stellen 

Ik kwam thuis; in de boom hing een ballon, 
van oranje rubber, die leek te verlangen 
naar lucht. Ik wilde hem niet laten hangen, 
hopeloos bij ondergaande zon. 
 
Ik nam de trap; ik zag een stuk karton 
aan zijn staart, een kinderhandschrift prangen 
bereid om een wereldreis aan te vangen, 
stil dromend hoever hij wel komen kon. 
 
Twee straten ver. Vanaf de Boekenlaan 
tot hier, terwijl Engeland of Noorwegen, 
Afrika, waar de winden ook maar gaan, 
 
mooier leek, dit viel misschien wat tegen, 
toch op aarde zal deze straat niet misstaan: 
hij had een goede bestemming gekregen. 
 
 
Paul Marius Borggreve 
 
 
 

Bij de koninginnedagballonnenwedstrijd  

De Hunze – Van Starkenborgh 2013

[foto: ballon aan Gleditsia Sunburst aan de Rietveldlaan]
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Kastanjeziekte woekert verder, de toekomst
Op 9 mei werden opnieuw een aantal kastanjes 
langs de Berlageweg gekapt. Deze bomen zijn 
door de kastanjeziekte zo ernstig verzwakt dat 
gevaar voor stambreuk of afvallende takken 
dreigt. Ooit stonden er 100 kastanjes tussen 
de kruisingen met het Heerdenpad en het Van 
Ravesteynpad. Nu staan er nog maar 60, waarvan 
er nog drie met gele stip gemarkeerd zijn 
(kandidaat voor de nieuwe kapronde) en twee 
zo mager in het blad zitten dat ze ongetwijfeld 
spoedig het loodje leggen.

Wethouder en raadsleden op bezoek
De gordel van kastanjes is beeldbepalend 
voor De Hunze en met het steeds opnieuw 
kappen wordt het beeld van een groene wijk 

ernstig aangetast. Op uitnodiging van de BHS 
kwamen de raadsleden Moes en Loopstra 
(PvdA) en wethouder Seton (CDA) een kijkje 
nemen. Zij vonden het goed eens met eigen 
ogen te kunnen zien wat de gevolgen zijn 
van het kappen en konden zich de vrees 
voor een kaal centraal veld goed indenken. 
De gemeente is van plan nieuwe bomen te 
planten. Dat worden zeker geen kastanjes. Wat 
het wel wordt: één nieuwe boomsoort of een 
diversiteit, daarover beraadt de gemeente zich. 
Zo mogelijk worden de omwonenden daarbij 
betrokken. Komende winter moet het plan 
gereed zijn.

Hans van Leeuwen

Uitverkoop
Mijn petekind van elf nodigde me onlangs 
uit voor een middagje shoppen. Zoals een 
echte fashionista betaamt, had zij zich goed 
voorbereid en op internet de modewebsites 
grondig bestudeerd. Ze wist precies wat 
ze wilde, waar ze het kon vinden en vooral 
waar de prijzen het gunstigst waren. Dat we 
uiteindelijk toch nog de hele middag door de 
stad hebben gesjouwd kwam door de vele 
extra ’totale leegverkoop’ en ’sale tot 70%’ 
acties die nog niet op het internet stonden. 
Hoe anders ging dat toen ik elf jaar was. Tweemaal 
per jaar vertrokken wij naar de ’Stad’. Mijn vader 
zette ons aan het begin van de Herestraat af en 
verdween voor de rest van de middag. De eerste 
en enige winkel die we bezochten was de C&A. 
Winter- of zomergarderobe werden aangeschaft 
en het enige waarover onderhandeld kon 
worden was de kleur. Over de maat, model en 

materiaal oordeelde mijn moeder. Het woord 
fashionista kende ik niet. Mode associeerde ik 
hooguit met het Palomino paardje dat voor 
het C&A merk stond en als je geluk had als 
sleutelhanger bij bepaalde kledingstukken werd 
gegeven. Ook de uitverkoop was me onbekend.  
Nu is het dagelijks uitverkoop. Soms wordt een 
kledingstuk zover afgeprijsd dat je je afvraagt 
of het voor dat geld gemaakt kan worden. Een 
zelfde gedachte gaat er door me heen als ik door 
De Hunze en Van Starkenborgh fiets. Zigzaggend 
door onze wijken zie ik de vele huizen die te 
koop staan. Sommige met een extra bordje 
’Open Huis’ erbij. Van een aantal weet ik dat ze 
al geruime tijd te koop staan en flink in prijs zijn 
gedaald. Uitverkoop in huizenland? Het geeft 
me een onrustig gevoel en met weemoed denk 
ik terug aan dat glanzende Palominopaardje.
 
Felix

Columnen financieel zijn we grotendeels afhankelijk van 
de opbrengst van de verkoop. We hadden dit 
jaar 90 manuren nodig, dus als elke vrijwilliger 
1 uur meehelpt, moeten we 90 mensen hebben! 
Het is begrijpelijk dat een deel van onze 
buurtgenoten niet kan of wil meehelpen, omdat 
er ook elders activiteiten zijn. Dat is prima, het 
moet voor iedereen leuk blijven. Maar ook voor 
ons als organisatie. Het organiseren van dit 
feest kost veel tijd. Als we dan ook nog langs de 
deuren moeten om vrijwilligers te werven, hoe 
leuk het ook is om even een praatje te maken 
met medewijkbewoners, kost dat bij elkaar heel 
veel tijd. Dus please, help ons volgend jaar en 
meld je op tijd aan! Ook als je nog nooit eerder 
hebt geholpen, ook als je alleen wilt helpen 
met opbouwen of opruimen, we kunnen echt 
alle hulp gebruiken! Uiteraard wil ik iedereen 
die wel heeft meegeholpen nogmaals hartelijk 
bedanken, we zouden het echt niet zonder jullie 
kunnen!
 
Uitslag ballonnenwedstrijd
Op het moment van schrijven zijn er 30 
wedstrijdkaarten teruggestuurd. Voor de 
ballonnen die het verst zijn gekomen ligt een 
prijsje klaar op vrijdag 14 juni om 19:30 uur bij 
de kinderdisco in de Hunzeborgh. 
Als je je telefoonnummer op het kaartje hebt 
gezet dan word je van te voren gebeld als je iets 
hebt gewonnen.
 
Volgend jaar weer?
30 april is een begrip, dus het zal even wennen 
zijn: het volgende feest is op 27 april 2014. 
Uiteraard onder voorbehoud van voldoende 
hulp! Als je wilt meehelpen met organiseren, 
of je alvast aanmelden (graag!) als vrijwilliger 
of sponsor, bezoek dan onze website: 
hunzeoranjecomite.webklik.nl. Daar kun je 
ook foto’s bekijken van het feest. Ik hoop op 
voldoende reacties, zodat we volgend jaar op de 
eerste Koningsdag weer net zo’n bijzonder feest 
in de wijk hebben!

Van de voorzitter van het Hunze Oranje Comité, 
Arnoud Brouwer

 
 
P.S. Er is een kleine zwartleren portemonnee met 

ritssluiting gevonden op het veld. Als je denkt dat 

deze van jou is, stuur dan een mail via de website, 

dan krijg je ‘m terug!
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Gerrit Krolbrug, kleine aanpassingen
Op 14 mei troffen vertegenwoordigers van de 
BHS, de BOB (Beijum), Stadsdeelcoördinatie, 
Stadsontwerp (beide gemeente), de politie en de 
VBNO (bedrijven aan o.a. Ulgersmaweg) elkaar 
bij de roemruchte kruising bij de Gerrit Krolbrug. 
Na de aanpassingen aan de kruising waren er 
vanuit onze wijk veel klachten over de puntige 
bocht vanaf de brug naar Van Starkenborgh en 
andersom. Verder was met name het gedrag van 
automobilisten de bestuursleden van de BOB 
een doorn in het oog.
 
Enquête en statistieken
De door de BHS gehouden enquête leverde 
245 reacties op. Over het negatieve oordeel 
over het gebruikscomfort (mede aanleiding 
tot deze bijeenkomst) hebben we al eerder 
bericht. Het wachten was nog op de cijfers over 
ongevallen van de gemeente en/of de politie. 
Die blijken er helaas niet te zijn. Daardoor 
kunnen we geen goede vergelijking maken 
tussen de oude en de nieuwe situatie. Op www.
dehunzevanstarkenborgh.nl staan de resultaten 
(zoek op ‘enquête’).
 
Bocht
Alle aanwezigen waren het er over eens dat 
de bocht wel heel scherp was uitgevallen. 
Tevens ontneemt de heg rond het voormalig 
brugwachtershuis het zicht op het Heerdenpad, 
wat het oprijden naar de brug minder veilig 
maakt.
 
Rood licht: stoppen maar niet wachten
De politievertegenwoordiger was duidelijk: 
het rode licht aan de Ulgersmaweg is een 
waarschuwingslicht en het is niet verboden 
door te rijden. Hierop handhaven, zoals de 
BOB graag zou willen, is dus niet mogelijk. 

Wel op het negeren van het stopgebod, maar 
na even stil te hebben gestaan en voorrang 
te hebben verleend aan het kruisende 
verkeer mag een automobilist doorrijden.  
Enkele automobilisten lappen dat stopgebod 
en de voorrang aan hun achterband, maar 
welke maatregel je ook treft, er zullen altijd 
weggebruikers zijn die de regels negeren en 
in een enkel geval zich als wegmisbruiker 
profileren. Het rijden tot aan de (gesloten) 
slagbomen door auto’s heeft wel tot gevolg dat 
het smalle opritje naar de loopbrug gemakkelijk 
geblokkeerd raakt. De gemeente kijkt op dit punt 
hoe dat te verbeteren valt door bijvoorbeeld 
verbreding van de verlaagde stoeprand of een 
kruis op het wegdek.
 
Borden
De borden, die automobilisten komend vanaf 
de Korreweg er op moeten wijzen dat het na de 
brug verplicht rechtsaf is, staan te ver van de weg 
en zijn slecht zichtbaar. Het informatiepaneel 
voor het fietsknooppunten netwerk staat op 
een ongelukkige plaats. Fietsers die het willen 
raadplegen blokkeren het verkeer op het 
Heerdenpad. Dat bord kan beter op het brede 
stukje trottoir aan de overkant van het pad.
 
Aanpassingen
De gemeente bekijkt welke aanpassingen er 
mogelijk zijn. De diverse vertegenwoordigers 
van bewoners- en bedrijvenorganisaties worden 
opnieuw betrokken in de ontwerpfase. Het 
worden wel slechts kleine maatregelen. In de 
nabije toekomst moet de brug sowieso worden 
vervangen, wat grotere aanpassingen minder 
zinvol en nodeloos kostbaar maakt. 

Hans van Leeuwen 

advertentie
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Lentekriebels bij Monkey Donky 
Speelhuis

Vanaf 1 juli t/m 28 augustus 2013 is 
sportcentrum Kardinge gesloten i.v.m. de 
verbouwingswerkzaamheden.  In die periode 
bent u voor overdekt zwemmen welkom in 
zwembad De Parrel. 
Abonnementen en 12-kaarten zijn in deze 
periode ook in zwembad De Parrel geldig. 
Zie voor de openingstijden www.deparrel.nl. 
Natuurlijk is ook openluchtbad de Papiermolen 
geopend.
  
Per 29 augustus 2013 gaat sportcentrum 
Kardinge weer open, terwijl de verbouwings- 
werkzaamheden voortduren. In het voorjaar 
van 2014 is de interne verbouwing klaar en 
aansluitend wordt het voorterrein van het 
sportcentrum aangepakt. Eind 2014 is de 
gehele verbouwing van sportcentrum Kardinge 
afgerond.
Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen 
over de verbouwing kunt u terecht op onze 
website: www.kardinge.nl/Renovatie
 

LenteKriebels is de jaarlijkse schoonmaakactie 
in de gemeente Groningen. In april ruimen 
duizenden Groningers hun buurt in de stad op. 
Ook de kinderen van de buitenschoolse opvang 
van Monkey Donky Speelhuis hebben afgelopen 
dinsdag 16 april de handen uit de mouwen 
gestoken. Zij hebben in de buurten rondom 
de verschillende locaties van Monkey Donky 
Speelhuis zwerfafval verzameld. Monkey Donky 
Speelhuis vindt het belangrijk om een steentje 
bij te dragen aan het schoonhouden van het 
milieu.
 
Gewapend met afvalknijpers, prikstokken en een 
afvalkar hebben de kinderen zoveel mogelijk 
zwerfafval verzameld. In totaal zijn er acht grote 
vuilniszakken vol met zwerfafval verzameld.
 
Met een deel van de opbrengst van deze 
schoonmaakactie sponsort Monkey Donky 
Speelhuis het Oranjefeest in de wijk De Hunze. 
Daarnaast gaat een deel van de opbrengst 
naar de Prince2ForAfrica Foundation. 
Prince2ForAfrica helpt onder andere mee met 
het bouwen van schoollokalen in Zuid- Afrika. 

Wist je dat…
Als afval op straat of in de natuur terechtkomt 
en niet wordt opgeruimd, het dagen tot jaren 
duurt voordat het is vergaan?  

 
Appelklokhuis 14 dagen 

Bananenschil 1-3 jaar 

Kauwgom 20-25 jaar 

Kranten van enkele dagen 
tot een half jaar 

Sigarettenpeuken ongeveer 2 jaar 

Frisdrankflesjes in de schaduw 10 jaar, 
in de zon 5 jaar 

Blikjes frisdrank: Aluminium vergaat niet. 
De rest van het blikje is gemaakt van staal 
en doet er 50 jaar over voordat het uiteen 
valt.

Sportcentrum Kardinge sluit 
van 1 juli t/m 28 augustus!

Volg ons via:
 

www.facebook.com/kardingegroningen 

www.twitter.com/Kardinge
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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

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

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

Het volgende nummer 
van het wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh 

zal 6 september verschijnen. 

Kopij graag voor 16 augustus inleveren.
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Feest in en om de Hunzeborgh
Toen de wijk De Hunze werd gebouwd, woonde 
ik hier nog niet. Ik kende wel iemand in de wijk, 
dus af en toe fietste ik deze kant op. Ik herinner 
mij vooral het (nog steeds) enge stukje langs het 
Heerdenpad, waar ik dan heel snel fietste. Toen 
wij vijftien jaar geleden hier kwamen wonen, 
was De Hunze nog steeds een erg jonge wijk, 
waar tot mijn grote verbazing drie- en vierjarige 
kinderen zomaar buiten mochten spelen, op 
de stoep, terwijl hun ouders af en toe even 
naar buiten keken. Inmiddels is De Hunze niet 
meer een zeer jonge wijk, maar dat zou je niet 
zeggen als je keek naar de bewoners die op het 
feest in en om de Hunzeborgh waren gekomen. 
Het feest werd gevierd naar aanleiding van 
het 25-jarig bestaan van De Hunze en het 
10-jarig bestaan van de Hunzeborgh. Ik schat 
de gemiddelde leeftijd van de bezoekers op zes 
jaar, dus ik voelde me een bejaarde.

 

Ik zou liegen als ik zeg dat de omstandigheden 
optimaal waren. Zaterdag 1 juni, het was 
koud, bitter koud. Zo koud dat ik ’s avonds 
mijn handschoenen aan moest doen, en mijn 
winterjas alweer/nog steeds aanhad. Maar het 
regende niet! Bovendien trekken kinderen 
zich er helemaal niets van aan dat wij het koud 
vinden: er was ijs, er waren suikerspinnen, 
broodjes hamburger met lekker veel saus en 
popcorn. Bovendien waren er – heel slim – ook 
allerlei leuke binnenspellen geplaatst: zo’n spel 
waarbij je willekeurig vallende stokken moet 
vangen (doodeng, vind ik dat), allerlei bijzondere 
varianten op sjoelen, megablokken bouwen. 
Het was dan ook gewoon gezellig druk. Na de 
bingo met veel prijzen was er een korte pauze, 
waarna het volwassenenfeest losging, met dj en 
band. Helaas werd hierbij de concurrentie van 
de Nacht van Kunst en Wetenschap duidelijk 
zichtbaar, de belangstelling viel wat tegen.  
 
Els Bijlholt

 

Feest in en om de Hunzeborgh
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Schaakclub De Paardensprong wordt 
kampioen! 

Echte kampioenen, met hun echte trofee(ën): Eelke, Jonas, Thijmen, Silvan.  

Teamleider Bram op de achtergrond en rechts Dharma Tjiam, Jeugd en Talentontwikkeling KNSB.

Een felicitatie voor ’onze eigen’ Schaakclub 
De Paardensprong, die iedere vrijdag oefent 
en speelt in de Hunzeborgh. Op zaterdag 25 
mei werd het eerste E team (kinderen tot 10 
jaar) op een toernooi in Naaldwijk kampioen 
van Nederland! Er deden in totaal 40 teams 
mee, de overwinning van de Groningers was 
volgens de site van de KNSB zeer overtuigend.  
Wekenlang was er naar dit kampioenschap 
toegeleefd en gewerkt. Naaldwijk is niet naast 

de deur. Samen met het team van Ten Boer 
hadden de spelers de langste reistijd naar de 
speellocatie. In het verleden had dit wel eens 
invloed op de prestaties. Vroeg op en een 
autoreis is toch wel vermoeiend, zeker voor 
kinderen van deze leeftijd. Voor speler Eelke 
werd het ook een bijzonder toernooi. Hij is 
NL kampioen individueel in de E-categorie en 
nu ook in het bezit van de titel in het nationaal E 
team kampioenschap. 

Feest in en om de Hunzeborgh
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advertentie advertentie

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
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Op het moment dat ik dit artikel schrijf, moet het feest van het 10-jarig bestaan en het feest van Kunst in 
de wijk nog plaatsvinden.
  
Maar op het moment dat je dit artikel leest, zijn beide feesten al uitbundig gevierd en kunt u hopelijk 
zeggen: ik was erbij! Els Bijlholt was er in ieder geval bij en doet in dit wijkblad verslag van de festiviteiten. 
Nog even, dan is het zomervakantie en ligt Nederland grotendeels plat. Ook de activiteiten van de 
Hunzeborgh doen mee aan het zomerreces, om daarna weer fris van start te gaan.
 
Achter in het wijkblad staat het overzicht met de vaste activiteiten die in de Hunzeborgh, jouw wijkgebouw, 
plaatsvinden. Zoals je ziet: voor iedereen zit er wat bij.
 
Dus een fijne vakantie en tot ziens in de Hunzeborgh.
 
 
Douwe Hogeveen

 

Van de voorzitter van de Hunzeborgh

  
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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KINDERKNUTSELCLUB
Na de zomervakantie beginnen we weer op 14 september en 12 oktober.

We zoeken nog vrijwilligers die willen helpen bij de knutselclub!

Martina Hogeveen, coördinator (T 525 94 92)
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Kunstmarkt aan de voet 
van de Hunzeborgh
Bizar, zoals het weer kan omslaan. Tijdens het 
feest in en rondom de Hunzeborgh op zaterdag 
1 juni vielen de mussen van het dak, maar niet 
van de warmte, wel van de harde wind en de 
kou. Een dag later schijnt de zon volop en kan 
de winterjas eindelijk uit. De wind is er nog wel, 
maar het ziet er allemaal zo anders uit als de zon 
schijnt. Vorig jaar werd de Kunstmarkt nog bij 
de deelnemende kunstenaars thuis gehouden, 
waardoor er een soort rondtrekkende stroom 
kunstliefhebbers ontstond. Die stroom had 
zich nu geconcentreerd aan de voet van de 
Hunzeborgh. Ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van De Hunze en het 10-jarig bestaan 
van de Hunzeborgh organiseerde het comité 
Kunst in de Wijk een Kunstmarkt. Een echte markt, 
met echte kramen, waarop de deelnemende 

kunstenaars hun producten te koop aanboden. 
Het merendeel uit onze wijken, een klein aantal 
uit Beijum. Het bleek ontzettend lastig om de 
diverse verleidingen te weerstaan. Zoals mijn 
moeder vroeger zei: “het geld brandde mij in 
de portemonnaie”. Gelukkig hebben de meeste 
deelnemers een website, zodat alles waarover ik 
twijfelde mogelijk toch nog gekocht kan worden. 
Want: er waren zelfgemaakte sieraden, taart en 
bonbons, zelfgemaakte kleding, bestekkunst(!).  
Aan het eind van de dag was er een borrel 
met hapjes… in de zon, op het terras van de 
Hunzeborgh. Wat wil een mens nog meer? 
Volgend jaar weer! 

Els Bijlholt

1. Mirjam van Dalen  Keramiek 

2. Hans Huisjes  Striptekenen in de Hunzeborgh 

3. Alette Vleems en Mieke  Zelfontworpen en gemaakte kleding 

4. Sandra Tolhuisen  Schilderijen 

5. Paul Borggreve Knipselkunst en gedichten 

6. Petra van Kalkar  Objecten 

7. Rita de Wit  Sieraden 

8. Doris Schuch  Sieraden 

9. Elly Muller  Keramiek bloemen 

10. Elsbeth Morselt  DIY 

11. Regina Wieling  Vilten objecten 

12. Ina Bos  Jams chutney’s Cursus 

13. Carla Dirks  Schilderijen 

14. Brian Bos  Objecten  

15. Kees van de Wal  Houten objecten 

16. Anne Rozema  Schilderijen 

17. Houkje van Dijk  Keramiek, schilderijen etc 

18. Anna Mulder  Etsen demonstratie in de Hunzeborgh 

19. Anna Jager  Wol en vilt 

20. Fanny Dusseljee  Tekeningen, collages,  kaartjes 

21. Merel Steneker en Evelien Birza  Sieraden en woonaccessoires  

22. NOVO Hennie Kingma en Thea  Tulbanden koekjes, eigengemaakte chocola 

23. Martijn van den Brakel  Bestek kunst 

24. Elly Lutgert  Handycraft  

25. Martina Hogeveen  Knutselclub Hunzeborgh 

advertentie

Deelnemers Onderwerp
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S.I.T. 
Sanitair Installatie Techniek

Ontwerpen / renovatie badkamers
Loodgieters en CV werkzaamheden

Keukeninstallaties

Bel voor informatie, of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte
Bakemastraat 1, 9731 LZ Groningen

Telefoon 050-5712041 / 0616670023, 
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl

Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 17.00 uur  SYTYCD Ewa Normann  T 050-3186532/06-12602037

   Dans voor kinderen van 9 t/m 14 jaar zumbaindazity@hotmail.com 
   Vanaf 2 september 

 19.00 - 21.30 uur Yoga (2 groepen van 5 kwartier) Monique van Heemskerk T 06-12786972

Dinsdag 9.15 – 10.15 uur Fitness 50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951

 10.45 – 11.45 uur 

 14.00 - 15.00 uur  Wandelen                                            Liesbeth Visser  T 050-5411951

 17.30 - 18.30 uur Pianoles Leonie Fresco  T 050-5421463 

 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen 2 juli Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl  

 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 september

 14.30 - 15.30 uur  Kidsdance Esmee Hodselmans  T 050-5424436

 15.45 - 16.45 uur Toneellessen voor kinderen info@stroomkragt.nl

  4 t/m 7 jaar
  19.15 Pilates Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

 20.15 zUMBA 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      

 19.15 uur zUMBA Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

     zumbaindazity@hotmail.com

 20.15 uur Bodyboost 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 4 t/m 8 jaar Ninke Fennema  T 06-16342831

 19.35 - 21.00 uur Kinderdisco 8 t/m 12 jaar
  30 aug, 27 sept, 18 okt, 

  22 nov, 20 dec

zaterdag 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Coördinator kinderactiviteiten
  14 september en 12 oktober Martina Hogeveen 
     douwemartina@hotmail.com

Donderdag 14.00 - 16.00 uur Kijken naar de Kunst Anna Keller

  7 nov, 21 nov, 12 dec Contactpersoon: Ina Bos  T 06-44012276 

  2014: 9 jan, 23 jan, 6 feb,  bosuil4@gmail.com

  20 feb, 6 mrt 

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2013

Incidentele activiteiten 2013

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

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

De Hunze / Van StarkenborgH



advertentie


