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Het na-de-zomer nummer: altijd een uitdaging 
om te zorgen dat er voldoende relevante 
artikelen in het wijkblad staan, waar de 
komkommers niet vanaf druipen. Gelukkig 
hebben we genoeg wegwerkzaamheden in 
onze omgeving meegemaakt, zo erg zelfs dat 
ik op een gegeven moment het gevoel had dat 
ik op een eiland woonde, waarbij de veerboot 
wegens ijsgang niet in staat was om het eiland 
te verlaten. Zowel op de fiets als met de auto 
kon je een deel van juli bijna niet uit de wijk 
komen. Bezoekers die niet alle sluiproutes 
(bussluis!) en wegomleggingen kenden, reden 
urenlang wanhopig rondjes om iemand in 
De Hunze te kunnen vinden. Fietsers die van 
de stad naar Beijum en andersom moesten, 
konden niet anders dan door dat akelige 
tunneltje vlakbij de Greinerstraat te fietsen.  
Toen de aannemer, die de werkzaamheden 
voor de Noordzeebrug moest uitvoeren, 
failliet ging, ontstond er een uitdagende 
situatie bij het kruispunt tegenover de 
Boterdiepbrug. Een soort survival of the 
fittest route, met onbereikbare knoppen om 
de fietsverkeerslichten in werking te zetten, 
vervolgens een cross country ride om aan de 

verkeerde kant van de Noordzeebrug omhoog 
te gaan. Als ik naar mijn werk op de Zernike 
Campus wilde, moest ik daarna een bijzondere 
route langs De Hoogte nemen, opgeleukt met 
heen en weer rijdende draglines en shovels.  
Het ontbijt dat de bewoners van De Hunze, Van 
Starkenborgh en Beijum Zuid werd aangeboden 
was dan ook een terechte goedmaker. Een 
merkwaardig gezicht, zondagochtend half 
negen: een lange stroom mensen loopt de wijk 
uit en die gaan vervolgens midden op de rijbaan 
met z’n allen ontbijten. Een waar continental 
breakfast, waarbij alles uit de kast was gehaald: 
bacon-and-eggs, chocolade croissants, verse 
jus, allerlei soorten beleg. Er was livemuziek, een 
springkussen en picknicktafels. En dat zonder 
all inclusive polsbandje! Dat we er waren om 
te aanschouwen hoe het viaduct op z’n plaats 
werd gereden, leek bijna bijzaak, het was veel 
te gezellig. Daarom ook mijn verzoek aan de 
Provincie: kunnen we dit niet elk jaar doen? 

Els Bijlholt

Van de redactie Noordzeebrug: kleine hapering
Op 14 juni ging aannemer Jaartsveld Infra NV 
failliet. Jaartsveld was de hoofdaannemer van 
het Noordzeebrug project. Omdat de curator 
niet binnen de gestelde termijn kon aangeven of 
de verplichtingen konden worden nagekomen 
heeft de provincie Groningen het contract 
ontbonden.
 
In overleg met de onderaannemers besloot 
de provincie dat zij de hen toebedeelde 
werkzaamheden zou voortzetten. Daardoor 
bleef de financiële schade bij onderaannemers 
en toeleveranciers beperkt en konden de 
werkzaamheden snel weer gestart worden. 
Dat gebeurde op 2 juli. De vertraging werd 
bovendien al beperkt doordat Jaartsveld 
enigszins voor lag op het schema.
 
zand erover!
De onderaannemers houden zich deze maanden 
vooral bezig met de aanvoer van zand, zo’n 

100.000 kuub. Dat gebeurt over tijdelijke 
wegen, zodat het andere verkeer minder hinder 
ondervindt. Het zand heeft een jaar nodig om in 
te klinken. Aannemer Oosterhof Holman begint 
met de aanpak van de kruising bij het Boterdiep.
 
Het project Noordzeebrug/Bedumerweg 
is opgedeeld in drie bestekken, waaronder 
het aanleggen van een tijdelijke weg nabij 
Cortinghborg (reeds afgerond), voorbereidende 
werkzaamheden Noordzeebrug met bijkomende 
werken (bestek is op 19 maart aanbesteed, 
oorspronkelijk door Jaartsveld, in principe 
gereed oktober 2013) en het vervangen van 
Noordzeebrug en aanleg Bedumerweg en nieuw 
viaduct (verwachte aanbesteding dit najaar). 

Hans van Leeuwen
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Ringweg: het schiet nu echt op 
Maar liefst zeshonderd bewoners van De Hunze, 
Van Starkenborgh en Beijum namen deel aan het 
ontbijt dat de projectorganisatie Ring Gronin-
gen aanbood op een zonnige 7 juli. Het ontbijt 
was een goedmakertje voor de maandenlange 
overlast tijdens de bouw van het nieuwe viaduct 
en de gelijkvloerse kruisingen met de ringweg. 
 
1.200.000 kilo beton
Diezelfde dag werd het brugdek dat in de 
voorafgaande maanden naast de ringweg 
was gebouwd ‘ingereden’. Twee grote plat-
forms met talloze wielen met elk hun eigen 
aandrijving en besturing reden het 1200 ton 
zware brugdek langzaam tussen de landhoof-
den in. En zowaar, het paste precies. Want 
ook al is alles eindeloos nagerekend, het blijft 
voor de uitvoerder toch altijd even spannend. 

 

Nog heel even
Inmiddels zijn de rotondes gereed, maar het 
autoverkeer kan alleen nog van De Hunze naar 
Beijum en vice versa rijden. Wel is er een om-
leiding via de Kardinger busbaan voor een 
snellere aansluiting op de ringweg, maar de 
op- en afritten zijn (onder voorbehoud) pas op 
23 september gereed. Tot die tijd wordt er bo-
vendien nog gewerkt aan de ringweg zelf, die 
van stil asfalt wordt voorzien. Ondertussen zijn 
grote graafmachines druk met de geluidswal-
len bezig, die enkele meters hoger worden en 
beplant met inheemse struiken en bomen. De 
‘groene vallei’ die ons in het vooruitzicht is ge-
steld wordt langzaam maar zeker zichtbaar. 
 
Hans van Leeuwen
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Tent met duct tape 
Wij zijn nog van het ouderwetse soort kam-
peerder: we weten pas eind juni waar we heen 
gaan, proberen niet meer dan acht dagen op 
dezelfde camping te staan en plannen meestal 
alleen waar we de eerste week heen gaan, de 
rest zien we wel. De eerste week werd doorge-
bracht in Italië, aan de Italiaanse Bloemenriviera. 
Omdat één van de deelnemers aan het eind van 
de tweede vakantieweek moest terugvliegen 
vanaf vliegveld Marseille, werd de volgende 
bestemming in die buurt gezocht. De camping 
was prachtig: aan een meer dat in open verbin-
ding met de Middellandse zee stond, hele ruime 
plaatsen, veel bomen en ongelofelijk behulpza-
me campingleiding. Enig minpuntje leek het feit 
dat de camping voor 85 % bevolkt was door Ne-
derlanders.  Het was bloedheet, we waren dan 
ook blij dat het in de middag flink ging waaien. 

De volgende dag ging het in de ochtend al waai-
en, maar gelukkig hadden we de wind tegen de 
achterkant van de tent. We stonden een klein 
beetje in een kuil, maar dat leverde geen over-
last op. We zwommen in het meer, waarin talloze 
grote vissen ons gezelschap hielden, we deden 
boodschappen in zo’n giga Franse supermarkt. 
 
De dag daarop leek de wind te zijn gaan liggen, 
maar dat bleek letterlijk de stilte voor de storm. 
Om twee uur ’s nachts ging het regenen en 
waaien, met een enkele donderklap. Dat duurde 
een halfuurtje. Opgelucht haalden we adem, 
dat hadden we weer gehad. Totdat een uur la-
ter de pleuris pas echt uitbrak. De grond trilde 
van het onweer, de hemel was oranje verlicht en 
de regen stortte naar beneden. Eerder hadden 
we het keukenblokje binnengezet, omdat het 

dreigde om te waaien, maar nu was de wind ge-
draaid, vol op de voorkant van de tent. Dochter 
had een eigen tentje, naast de onze, maar door 
het enorme kabaal konden we haar nauwelijks 
beschreeuwen. Inmiddels stond er al circa 10 cm 
water in de voortent. Toen waaide de tent op (we 
hadden het ding echt goed vastgezet!) en nam 
in z’n vlucht het keukentje mee. Dat donderde 
om, naar voren, waardoor de voorflap van de 
tent inscheurde. De complete inhoud van het 
keukentje werd door de tent geslingerd, inclu-
sief messen en vorken. Het was dan ook een uit-
daging om door die complete keukeninventaris 
te waden om vervolgens de tent te weerhouden 
te gaan vliegeren. Om te voorkomen dat de tent 
verder zou scheuren, zochten we de duct tape. 
Op miraculeuze wijze was deze snel gevonden, 

evenals een schaar. Zoonlief en ik knipten stuk-
ken duct tape, die vervolgens zo snel mogelijk 
werden doorgegeven aan echtgenoot, die de 
tape op de nog steeds wapperende tent pro-
beerde te plakken, terwijl we met z’n drieën tot 
boven onze enkels in het water stonden. De tent 
zag eruit als een slecht gehechte gewonde, zil-
verkleurig tape op een bordeauxrode tent. 

Na een uur was de storm geluwd en was er weer 
contact met de dochter in het bijzettentje. Zij 
bleek al een uur met een ingepakte tas rechtop 
in haar tentje te hebben gezeten, gereed voor 
evacuatie. Ze zit op scouting, vandaar. 
Wij gingen met natte voeten in onze slaapzakken. 
De volgende ochtend om half acht bleek werkelijk 
alle bagage zeiknat, waaronder twee mobiele 
telefoons, die blijkbaar van het keukentje in 
het water gedoken waren. Gelukkig waaide het 
weer hard, met zon, dus alle kleding was snel 
weer droog, En voor de geïnteresseerden: je 
kunt beter zeggen dat er een eland over je tent 
is gelopen, misschien krijg je dan iets terug van 
de reisverzekering. Ik ben nog steeds met ze in 
discussie. 
 
Els Bijlholt

redactie
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Deel 5: Oogsten en Plukken (slot)

Elk jaar wint de natuur het van de wens. De 
menselijke geest is ingesteld op een rechtlijnig 
doel, de natuur ziet zichzelf als een oneindige 
kring. Als de maand augustus is aangebroken 
botsen die twee houdingen catastrofaal tegen 
elkaar.
  
De mens is zo gebouwd dat hij meer wil, dan 
dat hij kan. In De Hunze en Van Starkenborgh 
hebben zulke mensen een huis, een baan, 
hobby’s, sociale contacten en ook nog een 
tuin. Die laatste hebben zij willen bedwingen 
vanaf het vroege voorjaar: er zijn plannen 
gesmeed, onkruid is gewied, zelfs een enkele 
heg bijgeknipt, veelbelovend zaad gezaaid. 
Maar dan, als de tweede helft van de zomer 
de gaard langzaam in slaap wiegt, blijkt het 
defect. Voor een zalige enkeling uitgezonderd 
blijken slakken, onkruiden, mieren, rupsen taaier 
geweest te zijn dan de spaarzame uren gehurkt 
in zweet met een krabber en emmer.
 
Augustus en herfst
Zo liep ik op een late augustusavond door 
de achtertuin. Was dit het resultaat van mijn 
handelen? Het doel van zaaien en wieden is 
toch de oogst. En wat is oogst? Het woord ‘oogst’ 
komt oorspronkelijk van ‘oogstmaand’ en dat is 
weer een verkorting van de ‘augustusmaand’. 
Oogst betekent derhalve in wezen: augustus. 
Naast de oogst is er de ‘herfst’, een woord 
verwant met het Engelse ‘harvest’ (oogst). 
Dieper terug in de taalhistorie is dat woord weer 
verwant met het Latijns ‘carpere’, dat ‘plukken’ 
betekent en het Griekse ‘karpos’ ‘vrucht’; ofwel 
de ‘herfst’ is de tijd om vruchten te plukken. 

Arbeid adelt
Vruchten plukken van het vele of niet zo heel 
vele werk in de tuin. Voor de tuinier die wel 
wil, maar toch niet doet, lijkt het loon van zijn 
werken vooral een beetje schuldgevoel en 
onmacht: wat gingen voorjaar en zomer toch 
snel voorbij. Juist de dagen dat er tijd was 
voor gewroet in grond en geaai van planten 
regende het dat het goot. Het weer hield zich 
opnieuw niet aan mijn agenda. De spaarzame 
uurtjes dat er wel wat gebeurde, leverden 
voornamelijk een meewarige glimlach op. 
In dit seizoen 2013 was de tuintrend wel 
de buurtmoestuin: samenwerkende buren 
schoffelend schouder aan schouder voor 
boon en biet: ondermeer in de Korrewegwijk, 
Ulgersmaborg en bij het UMCG. 

Veel Hunzebewoners komen aan zoiets niet 
toe: maar een beetje moes is toch leuk. Ook ik 
pootte daarom pompoenen, sperziebonen, 
bloemkolen, sla en rode uien. De sla wilde nog 
wel, maar was al snel te veel. Hoeveel sla eet 
een mens? Als je van een kilo per dag houdt is 
het een geschikt gewas. Verder was het voorjaar 
erg koud en pas in juli begon het mooie weer, 
maar was het kurkdroog. De uitjes bleven 
erwtklein en werden overwoekerd door zuring, 
de pompoenen kropen maar heel langzaam 
over het veld, de bonen werden gegeten door 
de merels. De bloemkolen niet groter dan een 
kinderknuistje, eindelijk rijp in augustus, werden 
eerder ontdekt door de slak dan de tuinder. Op 
zo’n late zomeravond mijmert dan door het 
hoofd: wat heb ik toch gedaan?
 
Vanzelf
Het mooie van de natuur is dat, juist omdat de 

tuinder een klein beetje heeft gedaan, een beetje 
aarde omgewoeld, her en der een drupje water 
gegeven, de schitterendste dingen vanzelf zijn 
ontstaan. Op dezelfde avond dat ik zo’n pierig 
bloemkooltje bekeek, stond er in een cirkel 
van drie meter daaromheen een goedgevuld 
herbarium: vrouwenmantel, longkruid, mos, 
straatgras, wilgenroosje, zuring, zaailingen 
zwarte bes, driekleurig viooltje, akkermelkdistel, 
klaverzuring, paardenbloem, weegbree, kweek, 
zevenblad, madelief, klaver, sint janskruid, 
wederik, valeriaan, brandnetel, winde, 
perzikkruid, vogelmuur, boterbloem, brunel, 
herderstasje en bies. Wat een verscheidenheid 
en rijkdom! Dat geeft aan het eind van de zomer 
een goed gevoel. Dit is de mooiste oogst die een 
tuinder kan wensen: het beste kost niets. Daarbij: 
groentes zijn immers volop te koop, gewassen 
en wel zonder rups, slak of klei en door die aan 
te schaffen bij de groot- of kleingrutter helpt de 
kleine tuinder de wat moeizame economie van 
ons land.

Pluk de dag
Als de zomer voorbij is, rest de tuinder nog 
weinig. Een beetje opruimen en wachten tot het 
blad gaat vallen. Kort struinen over de paden en 
denken aan de eigen nietigheid. Dit alles staat 
op het punt weer te verdwijnen. Maar dat is niet 
het einde. Naast het onkruid is nog iets anders 
vanzelf gekomen zonder er veel voor te doen. 
Aan een boom pronken al goudgele klompen, 
die snel appels zullen worden. Aan een andere 
hangen schatten als eieren zo groot, die enkel 
paars jasje willen. Na alle inspanning de vruchten 
plukken, zo heet het en zoals dat in de grote-
mensen-wereld vaak gaat, waar verzet werk 
omgekeerd evenredig met beloning is: ook na 
weinig inspanning mag je de vruchten plukken.  
Als tot slot de appels op een schaal op de 
keukentafel staan, kan de tuinder, hoe lui hij 
ook was of hoe weinig tijd hij ook had, tevreden 
naar buiten turen. Misschien kan er nog wel een 
boompje bij. Het is immers herfst, alles gaat 
voorbij, maar nu is de tijd om een boompje te 
planten die ooit, wie weet….

 
Tuinieren in De Hunze en Van Starkenborgh 
door Paul Marius Borggreve (tekst) en Petra van Kalker (illustratie)
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Werkzaamheden website 
De wijkwebsite www.dehunzevanstarkenborgh.
nl gaat dit najaar op de schop. Het is mogelijk 
dat de website een korte periode niet beschik-
baar is. Wanneer precies is op dit moment nog 
niet bekend, maar zodra we meer weten maken 
we dat bekend via de website zelf en het eraan 
gekoppelde Twitter-account.
 
Achtergrond
De site draait nu onder Joomla 1.5, een zoge-
heten Content Management System (CMS) 
waarmee de auteurs makkelijk artikelen en 
afbeeldingen kunnen invoegen, zonder al te 
veel kennis van techniek en HTML. Joomla is 
tevens ‘open source’, wat inhoudt dat de bron-
code openbaar is en in principe iedereen kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van de soft-
ware. Versie 1.5 komt nu te vervallen en wordt 
vervangen door versie 2.5. Dat is noodzakelijk 
omdat veiligheidslekken en andere proble-
men in 1.5 niet meer opgelost worden. Daar-
door wordt de site kwetsbaarder voor hackers 
en komen er geen nieuwe voorzieningen voor 
bijvoorbeeld social media meer beschikbaar. 

De gemeente Groningen levert een financiële 
bijdrage waarmee de inzet van Joomla-specialist 
Hans de Kleine van 4punt4 kan worden bekos-
tigd. De ‘migratie’ van 1.5 naar 2.5 is in theorie 
redelijk eenvoudig, in de praktijk blijken er altijd 
de nodige haken en ogen te zijn.
 
Voordelen
Los van een veiliger, stabieler en meer up-to-
date CMS zijn er meer voordelen aan versie 2.5. 
Eén daarvan is ‘responsive design’. Deze wat 
raadselachtige kreet geeft aan dat de lay-out 
van de pagina’s zich automatisch aanpast aan 
het medium waarop het wordt weergegeven. 
Op dit moment is de website bekijken op een 
smartphone niet echt handig. Met 2.5 wordt 
dit een stuk handiger. Op een tablet heeft de 
site weer een ander uiterlijk, net als op een 
TV-scherm en uiteraard op een PC of laptop. 
 
Voor de webmaster is het erg prettig dat hij 
eventuele gastschrijvers kan autoriseren voor 
een beperkt aantal pagina’s of rubrieken in 
plaats van voor de volledige site.
 
Hans van Leeuwen
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Oproep: 
Het Hunze & Van Starkenborghpad 
Wandelen zit zeer diep in de menselijke natuur 
gebakken. Het is de oorzaak dat de mensheid 
haar tenten heeft opgezet van pool tot pool, van 
west naar oost. Als de mens niet wandelen zou, 
leefden we nog allemaal op een kluitje in Afrika.
 
Wandelden onze voorouderen graag met een re-
den: voor pelgrimages of jaarmarkten, sedert de 
romantiek bestaat het wandelen an sich. Wande-
len is gezond, enerverend en aangenaam, maar 
niet overal is het even mooi lopen. Natuur en pit-
toreske dorpen worden meestal prettiger erva-
ren dan langs de A28 of op het industrieterrein. 
Pioniers hebben daarom de mooiste routes vast-
gelegd: wandelpaden beschreven in krantenru-
briek en boek. Enkele beroemde wandelpaden 
komen zelfs vlak langs onze wijk: het Pieterpad 
en het Jacobspad. Maar waarom zover gaan als 
hier in onze wijk een schitterend pad ligt. Bijna 
dertien kilometer aan trottoir en rijbaan langs 
natuur, architectuur en geheime plekken. 
 
Mijn plan is een Hunze & Van Starkenborghpad 
te ontwikkelen. Het pad zal alle straten van onze 
wijk aandoen. Van het pad wil ik een kleine bro-
chure laten uitkomen met routebeschrijving en 
wat wetenswaardigheden, te verschijnen ergens 
in 2014. 
 

Daarom deze oproep: heeft u bijzondere infor-
matie, een anekdote of een belangrijk feit over 
uw straat dat niet mag missen in ‘Het Hunze & 
Van Starkenborghpad’. Graag verneem ik dat 
dan van u! Bij voorbaat dank:

Paul Marius Borggreve 

Rietveldlaan 13 
9731 MJ  Groningen 
050-5412031 
algehele@gmail.com
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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
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor wie op zoek is naar

•  een No Nonsense aanpak

•  direct een advocaat aan de lijn

•  betaalbare bijstand

Bezoek onze website:               
www.budgetadvocaat-jans.nl 

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl       

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

T 050-3115036

FYSIOTHERAPIE
 KINDERFYSIOTHERAPIE

 (GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

 RUGSCHOLING
 BEKKENBODEMTRAINING / 
 BEKKENINSTABILITEIT

 BEHANDELING VAN CHRONISCHE 
 PIJNKLACHTEN

 HKZ-GECERTIFICEERD
 Verwijzing niet noodzakelijk

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ  Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl

advertentie

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

Logopedie
Praktijk

Wicherlink

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

Het volgende nummer 
van het wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh 

zal 18 oktober verschijnen. 

Kopij graag voor 26 september inleveren.
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Verbouwing Kardinge 
Eerder is in dit wijkblad aandacht besteed 
aan de verbouwing van Sportcentrum Kar-
dinge.  De werkzaamheden zijn inmiddels in 
volle gang, er is al veel gesloopt, maar er wordt 
ook al wel opgebouwd. Ik moet zeggen dat ik 
persoonlijk vooral het zwembad ernstig mis: 
normaal gesproken zwem ik 2 of 3 keer per 
week in het 25-meter bad. Ik zou kunnen uit-
wijken naar de Parrel en de Papiermolen, maar 
toch ….  Kardinge opent op 1 oktober a.s. 
weer, terwijl de werkzaamheden voortduren.  
Het eindplaatje 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 accommo-
datie voor naschoolse opvang en de hoofdin-
gang wordt verplaatst. Zo ontstaat er een betere 
aansluiting met het centrum van het recreatie-
gebied. De ontvangsthal wordt omgebouwd en 
uitgebreid tot verblijfsgebied met horecafacili-
teiten.
 
Els Bijlholt

advertentie

advertentie

Sloop van de sporthal Het begin van de nieuwe toegangsweg
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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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... en zo zijn er vast nog meer redenen te bedenken om je aan te 
melden voor deze cursus! 
 
De lessen worden gegeven door Heleen Wiemer 

Start: vrijdag 11 oktober 
Tijd: vrijdagochtend 10.15 uur tot 12.15 uur 
Kosten: 10 lessen € 85 inclusief materiaal en een kop koffie 

Op de website van de Hunzeborgh kun je informatie vinden over 
de inhoud en opbouw van de cursus. 
 
Aanmelding: Ina Bos, tel: 06 44012276 of bosuil4@gmail.com

‘GROEN ALS GRAS’

…
ik maak wel eens een 
tekening, maar zou 
graag ook andere 
technieken leren

…

… 
heb al eens een 

cursus gevolgd, altijd 
van plan geweest ermee 

verder te gaan
…

…
tijdens mijn opleiding/

studie heb ik de 
creatieve vakken zo 

leuk gevonden
…

…
al zo lang gezegd: 
als ik meer tijd heb 
wil ik gaan tekenen 

en schilderen
…

Cursus tekenen en schilderen voor beginners; 
nieuwe Hunzeborgh activiteit

Inhoud van de lessen: 
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 

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

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

Dinsdag en donderdag: 
 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).
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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)

 
 

Speel je al�jd 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! 

 
We gaan zingen en toneelspelen, dansen en toneelspelen, muziek maken en toneelspelen,  

kijken en leren van elkaar, nadoen, voordoen  en vooral gek doen… 
 

 
 
 

 

Het is voor pre�g gestoorde  jongens en meisjes 
vanaf 4 jaar t/m 7 jaar! 

Juf Josje is op elke woensdag vanaf 25 september 
van  16.00u tot 17.00u in buurtcentrum 

Hunzeborgh. 
 

Doe mee met de vrolijke expressieve 
ontdekkingstocht! 

Geef je nu op: info@stroomkragt.nl 
Kijk voor meer informa�e en prijzen op  

www.stroomkragt.nl  
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Kunstkring de Hunzeborgh 
organiseert
 
Kijken, kijken en nog eens kijken 

Vorig winterseizoen is de kunstkring de Hun-
zeborgh gestart met voordrachten over kunst 
onder de noemer “Kijken naar Kunst”. Omdat 
deze voordrachten goed werden bezocht en 
enthousiast zijn ontvangen willen we hier 
komende winter een vervolg aan geven. 
Op de eerste middag (7-11-2013) krijgt u in 
vogelvlucht een overzicht van de diverse stij-
len van de beeldende kunst: een beknopte en 
chronologische opsomming van circa 2000 jaar 
kunstgeschiedenis. De stijlen vanaf de antieke 
kunst van de Grieken en Romeinen tot de mo-
derne tijden passeren de revue.
 
In de daarop volgende zes middagen (21-11; 
12-12-2013; 9-01; 23-01; 6-02; 20-02-2014) 
gaan we aan de hand van thema´s een digitale 
kunstreis maken. Centraal staat de mens en zijn 
weergave in de kunst. Hoe zijn mannen, vrou-
wen en kinderen door de eeuwen heen afge-
beeld: met idealisme of realisme? Wat vonden 
de kunstenaars belangrijk bij de weergave van 
het menselijk lichaam en gezicht? We beste-
den ook aandacht aan de omgeving waar de 
mens is afgebeeld en de achtergronden (land-
schappen of de interieurs). Wat veranderde er 
door de eeuwen heen? De voorbeelden zijn 
uit diverse tijdperken. Naast de mens spelen 
dieren in de kunst ook een belangrijke rol, 
soms hebben ze een symbolische betekenis.  
De belangrijkste rode draad van deze lessen: kij-
kend ontdekken. Kijken, kijken en nog eens kij-

ken. Thomas Hovingh, voormalig directeur van 
één van de grootste musea ter wereld, The Me-
tropolitan Museum of Art in New York, vatte zo 
samen wat volgens hem het meest belangrijke 
in de kunst is.
 
Bovengenoemde middagen zullen worden in-
gevuld door Anna Keller. Zij is freelance kunst-
historica.
 
De laatste middag (6-03-2014) gaat André  
Tervoort u een inzicht geven in de achtergron-
den van de Stadsmarkeringen van Groningen. 
Aansluitend zal er een informatieve quiz wor-
den gehouden over Kijken naar Kunst in de stad  
Groningen.
 
André Tervoort is beheerder van de openbare 
kunst op straat van de gemeente Groningen.
 
De kosten zijn € 50,00 voor 8 middagen incl. kof-
fie/thee. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:

Ina Bos
tel: 06-44012276 of bosuil4@gmail.com 

en met 
Ynke Veenstra 
tel: 06-27333787 of ynkeveenstra@home.nl 
 

Schaakclub de Paardensprong gaat het 8e sei-
zoen in, sinds de oprichting van de club in 2006. 
De afgelopen jaren is de club doorgegroeid tot de 
succesvolste schaakclub in Noord Nederland, met 
ruim 30 leden. Vorig seizoen was het meest suc-
cesvolle in de korte clubhistorie. Bij het individueel 
schaken werd Eelke de Boer in de leeftijdcategorie 
t/m 10 jaar Nederlands Kampioen en gaat binnen-
kort naar het EK in Montenegro. Bij het teamscha-
ken haalde het D team (t/m 12 jaar) net niet het 
erepodium, maar een 4e plaats op het Nederlands 
Kampioenschap is natuurlijk geweldig. Het E team 
werd in mei Nederlands Kampioen. Schaken leer 
je door veel te spelen en opdrachten te maken in 
de werkboeken. Op de club gebruiken we de stap-
penmethode. De stappenmethode telt 6 stappen 
met daartussen de plusstappen. Voor iedere stap 
is een diploma te halen. De groepjes bestaan uit 5 
á 6 kinderen. Iedere clubmiddag wordt ook intern 
een competitie gespeeld. 

Binnen de Noordelijke Schaakbond worden veel 
toernooien georganiseerd waar veel clubleden 
naar toe gaan. Als je meedoet aan toernooien 
wordt je speelsterkte bijgehouden in de vorm van 
een persoonlijke rating. Onze club organiseert 
ieder jaar een eigen toernooi dat in het Wessel 
Gansfort College wordt gespeeld. Dit seizoen 
vindt het toernooi voor de 5e keer plaats, het is 
het grootste toernooi in Noord Nederland met 
ruim 150 deelnemers. 

Onze clubmiddag is iedere vrijdag van 16.15 uur 
tot 17.30 uur. Ook hebben we een pupillengroep 
voor de allerjongste kinderen van 5 t/m 7 jaar. 
Deze groep krijgt training van 15.00 tot 16.00 uur. 
Jonge kinderen hebben veel aandacht nodig om 

het spel goed te leren. In deze groep zijn 3 tot 4 
trainers actief. In beide groepen is weer wat ruim-
te voor nieuwe clubleden. Je mag drie keer gratis 
komen kijken en natuurlijk meedoen. Besluit je 
clublid te worden, dan bedraagt de contributie 
voor het seizoen € 60,- inclusief materialen, werk-
boeken, examens en als je veel toernooien gaat 
spelen het lidmaatschap van de KNSB.

Is schaken iets voor jou? Loop rustig binnen op 
vrijdagmiddag en ontdek het! Ons trainersteam 
staat voor je klaar. Het is bewezen dat kinderen die 
kunnen schaken beter kunnen rekenen, goed zijn 
in wiskunde, dus ook goed voor je prestaties op 
school. Schaken lijkt misschien een jongenssport 
maar er zijn ook veel meisjes actief. Zie onze web-
site: www.scdepaardensprong.nl of neem contact 
op met onze jeugdleider: Ronald van Nimwegen 
tel. 5414622 of mail a.r.vannimwegen@hetnet.nl

De onderlinge band tussen de clubleden verster-
ken we met ons eigen clubshirt. Ons voorbeeld, 
een clubshirt, heeft vervolg gekregen bij andere 
schaakclubs, leuk om te zien. We regelen onder-
ling met de ouders het vervoer naar een toernooi. 
En ieder jaar gaan we op schaakkamp, een heerlijk 
weekend kamperen in Winsum. 

Ronald van Nimwegen

Clubnieuws SC de Paardensprong
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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 17.30 uur  SYTYCD Ewa Normann  T 050-3186532/06-12602037
   Dans voor kinderen van 9 t/m 14 jaar zumbaindazity@hotmail.com 
   Start 16 augustus 
 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  Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl
  3 sept / 1okt / 29 okt / 26 nov 
  2014 21 jan / 18 feb / 18 mrt /  
  15 apr / 13 mei / 10 juni  

 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 begin 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
  18.30 uur Tai-chi Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

   Start 11 september zumbaindazity@hotmail.com

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

   Start 28 augustus zumbaindazity@hotmail.com 

 20.30 uur Boost Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

  Start 11 september zumbaindazity@hotmail.com

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

 10.45 - 11.45 uur      

 16.00 uur zUMBAkids Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

  Start 12 september zumbaindazity@hotmail.com

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

  Start 29 augustus zumbaindazity@hotmail.com

 20.30 uur Pilatesmix Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

  Start 12 september zumbaindazity@hotmail.com

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

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2013 Incidentele activiteiten 2013
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Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Donderdag 13.30 - 15.30 uur Kijken naar Kunst Anna Keller

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

  2014: 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 mrt bosuil4@gmail.com

advertentie

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

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