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Van de redactie
Naar ik vrees is onderstaand stukje vooral voor
de moeders die dit Wijkblad lezen. Mocht ik mij
daarin vergissen en sla ik mannen die het betreft over, daarvoor mijn welgemeende excuses.
Waar gaat het om: in de afgelopen jaren heb ik
een nieuwe naam aangenomen. Niet de naam
van mijn echtgenoot, want ik hanteer mijn eigen naam. Nee, mijn achternaam luidt: “Waar
is”, het liefst uitgesproken als één woord: waaris.
Deze naam is toepasbaar in iedere denkbare situatie en op elk gewenst moment. Waaris mijn
portemonnee? Waaris mijn sleutelbos? Waaris
mijn sportbroek? Waaris de Pioenstraat? Waaris
mijn voet (oh nee, verkeerd voorbeeld). Veelal
wordt de achternaam Waaris gevolgd door:
“waaromniet”. Dit omdat op de “waaris” vraag
regelmatig geantwoord wordt: “weet ik niet”.
Het bovenstaande antwoord is dan ook het
meest gebruikelijke. Het gekke is dat niet alleen kinderen deze Waaris achternaam gebrui-
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ken. Ook volwassen mensen (lees: mannen)
gebruiken deze achternaam, zelfs als de kinderen al het uit huis zijn, als een ingeslepen liedje.
Echter, op het moment dat u/je dit leest zal ik van
één “waaris” gebruiker deze repeterende vraag
verschrikkelijk missen. Ik mag het inmiddels niet
meer luidop in huis zeggen, omdat ik lijk op een
grammofoonplaat. Daarom doe ik het lekker zo.
Mijn oudste kind gaat namelijk voor drieënhalve
maand naar Thailand en buurland Laos. Ik weet
dan ook zeker dat ik over een week vanaf nu al
het liefst de hele dag “waaris” uit haar mond zou
horen. Maar, wat ben ik waanzinnig trots op dit
ondernemende, zelfstandige kind. En daar is een
Wijkblad dan weer heel geschikt voor, om af en
toe te spuien wat je dwarszit! Reacties zijn altijd
welkom, mail naar: wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl of naar mij: wijkblad@ziggo.nl
Els Bijlholt
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In Memoriam: Broer van der Meer
11 januari 1926 – 1 september 2013

Broer van der Meer kan gerust één van de grondleggers van het (sociale) gezicht van De Hunze
worden genoemd. Niet alleen als initiatiefnemer
en grondlegger van ons buurtcentrum de Hunzeborgh, maar ook als voorzitter van het Hunze
Overleg Platform, voorloper van de BHS.
Gjalt (roepnaam Broer) van der Meer, geboren
op 11-1-1926 in Groningen. Moeder was gelovig, vader was heibaas en lid van de SDAP en
de bond. Socialisme en bondslidmaatschap
werden er met de paplepel ingegoten, maar het

gezin ging ’s zondags steevast naar de kerk. Alle
mannen in de familie waren heiers, van vader op
zoon. Het huis van het gezin Van der Meer telde
één kamer en twee bedsteden, waar het hele gezin in moest slapen.
Broer begon na de lagere school zijn carrière
als loopjongen bij een kruidenier aan de Oosterweg. Zes lange dagen werken voor een rijksdaalder. Twee gulden voor Moe, vijftig cent voor
Broer. Vlak voor de oorlog kwam Broer in de zaak
van Kuiper auto- en machineonderdelen terecht
in de Hofstraat. In 1946 trouwde Broer met zijn
eerste vrouw en is gescheiden in 1970. Hij komt
Roelie Kruzenga tegen die met zijn overleden
broer getrouwd was. Van het een komt het ander en zij treden in het huwelijk. Broer en Roelie
hebben gezamenlijk acht kinderen.
Als Broer de militaire dienst vaarwel zegt wordt
hij heier, zoals de familietraditie het betaamt.
Het heierswereldje heeft zo zijn eigen cultuur;
Broer gaat begin jaren vijftig varen op de Groninger kustvaart als machinist. Na een paar jaren
ziet hij het beroep zeeman niet meer zo zitten.
Toch moet hij nog een paar jaar doorvaren, zijn
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studie is gefinancierd door het Groninger Zeemans College. Tweede helft jaren vijftig gaat
Broer werken bij aannemer Sikkema waar hij 20
jaar heeft gewerkt. Hij richt samen met anderen
een bedrijfskern op, een soort van beginnende
ondernemingsraad. In 1955 krijgt Broer een ernstig ongeval, hij is dan schipper/heier op een
drijvende bok en valt tussen het schip en de
wal. Hij houdt daar ernstig rugletsel aan over en
wordt voor 50% afgekeurd. Uiteindelijk (1979)
komt hij bij het toenmalige Volkenkundig museum terecht, waar hij tot zijn pensioen in 1991
blijft werken.

had jarenlang een prominente plek in het huis
van Broer en zijn vrouw Roelie.
Bij Broer werd in juni Hodgkin (leukemie) vastgesteld. Door zijn slechte conditie was een adequate behandeling niet mogelijk, waardoor hij
verzwakte. Het ging zo snel dat iedereen was
overdonderd.
Bestuursleden en oud-bestuursleden van de
BHS en redactie van het wijkblad zijn Broer
dankbaar voor zijn enorme inzet.

Els Bijlholt
Broer was een volhouder, een terriër. Een eigenschap die onmisbaar was bij het oprichten van
ons buurtcentrum, dat in 2003 werd geopend.
Hij was ten tijde van de start van de overleggen over het buurtcentrum al ver boven de
pensioengerechtigde leeftijd, maar door zijn
enorme inzet werd de Hunzeborgh wat het nu
nog steeds is: een voorziening waar we trots op
mogen zijn. Tijdens de crematieplechtigheid
vertelde zijn jongste dochter dat Broer zo trots
was op de realisatie van de Hunzeborgh. Een
foto van het heien van de eerste paal door Broer

5

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

Landelijk wonen op het water
Aan de rand van onze woonwijk De Hunze
ligt een flink aantal woonboten in het Boterdiep. Ik fiets er regelmatig langs en vraag me
altijd af hoe de boten er van binnen uitzien,
of de wc rechtstreeks in het water uitkomt,
of je voortdurend de deining voelt en nog
veel meer. Maar dat durfde ik allemaal niet te
vragen. Toen begin dit jaar één van de woonbootbewoners, Brian Bos, aanbood een knutselpagina voor de wijkkrant te verzorgen,
zag ik mijn kans schoon om eindelijk eens
de vaste wal te verlaten en bij Brian Bos aan
boord te gaan.

Waarom heb je gekozen voor een woonboot?
Ik ben begonnen in een huurwoning in de Oosterparkwijk. Toen dat huis gesloopt werd moest
ik verhuizen naar een flat. Ik kon daar niet aan
wennen en heb de stap gezet om een woonboot
te kopen. Dat is nu ruim 15 jaar geleden. Mijn
eerste woonboot lag in de Turfsingel, midden in
de stad.
Wonen op het water was al langer een wens van
me. Het heeft me altijd leuk geleken om een
boot helemaal naar eigen inzicht te verbouwen.
Dat kan met een huis natuurlijk ook, maar bij
een boot is dat gemakkelijker. Ook de vrijheid
van geen buren onder, boven of naast je sprak
me erg aan. Verder was een boot kopen in die
tijd een stuk goedkoper dan een huis kopen. Ik
spreek dan over de tijd van de gulden. Nu zijn de
prijzen van boten wel gestegen. Vanuit de Turfsingel ben ik ongeveer 3 jaar geleden verhuisd
naar het Boterdiep.
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Zit er verschil tussen wonen in de Turfsingel
of het Boterdiep?
Jazeker, daar zit veel verschil in. In het centrum
had ik geen tuin of ruimte voor een schuur. Ook
heb ik hier meer contact met de buren, daar veel
minder. Verder is het hier veel rustiger. In de binnenstad gebeurt veel meer. Meer lawaai, dronken
mensen. Ik heb wel eens een dronken vent van
mijn dak geplukt. Hier gebeurt dat niet en is het
rustig. Ik ben ook erg blij met mijn schuur, die ik
als werkruimte heb ingericht. Perfect voor het uitoefenen van mijn grote passie, werken met hout.
Wat maak je van hout?
Van alles: tafels, stoelen, kasten, kunstzinnige
objecten. Zo heb ik nu bij Galerie van Starkenborgh een tafelwater gemaakt. Dat is een
combinatie van een tafel met een fontein waar
water uitkomt. Dit heb ik gemaakt voor de ontwerpwedstrijd ’De tafel van drie’ van de Galerie.
In oktober, op de dag dat de wintertijd ingaat,
wordt de uitslag bekendgemaakt welk ontwerp
heeft gewonnen. Verder schilder ik. Vooral abstracte, veelkleurige, kubistische schilderijen. Zie
www.brianbos.com

Terug naar wonen op het water. Hoe zit dat
met de deining en eh de wc?
We voelen het heel duidelijk als er een vrachtschip in het van Starkenborghkanaal vaart. Het
veroorzaakt deining en geeft knarsende bootgeluiden. Dan de wc. Die komt al lang niet meer
rechtstreeks uit in het water. We hebben net zoals mensen op de wal een riolering. Brian wijst
me op de pvc-buis die uit de boot steekt,”kijk
daar ligt ie”.

Ik krijg een korte rondleiding door de boot
waar hout de boventoon voert. Ik bewonder
de wand van rabatdelen waar een verzameling badeendjes in is gehuisvest. Tot mijn
verbazing laat Brian zien dat er achter de
planken ook een koelkast, voorraadkast, kelderkast en bureau verborgen zit. Kunst met
een grote K.

Heb je tot slot nog een mooie anekdote over
wonen op het water?
Nou dan maak ik mezelf wel belachelijk, maar
vooruit. Een tijdje geleden was ik bezig om een
vlot te bouwen zodat ik ook rondom de boot
kon komen. Toen het vlot klaar was ben ik er op
gesprongen, maar het vlot dreef naar het midden en kantelde waardoor ik voorover in het water viel. Nou hou ik wel van zwemmen maar niet
in het Boterdiep. Ik wil als ik zwem mijn voeten
kunnen zien en dat lukte niet echt, dus ik was
snel aan de kant.

Meer info over het werk van Brian Bos:
www.brianbos.com

Lidy Bosker

Kun je er van leven?
Nee. Ik doe het naast mijn werk. Een bestaan als
kunstenaar is helaas (nog) niet mogelijk. Het is
wel mijn streven om uiteindelijk van de kunst te
kunnen leven.
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De op één na milieuvriendelijkste tuin
van Groningen

Oogst in De Hunze:
Pompoenen 2012 – 2013
In de vorige afleveringen van het wijkblad heb
ik mogen vertellen hoe tuinieren in onze wijk
er aan toe kan gaan, als wil niet en tijd wel
vaak ontbreekt. Toch komt er dan zomaar onverwacht resultaat, bekend onder de noemer
oogst. De natuur gaat volkomen haar eigen
gang, ondanks moeite en zorg van de tuinder.
In 2012 zette ik twee pompoenplantjes buiten
in de achtertuin, besteedde er weinig aandacht

aan, maar in september mocht ik toch naast wat
klein spul twee forse jongens oogsten. In 2013
enthousiast geworden probeerde ik de pompoenteelt te professionaliseren met maar liefst
vijf planten. Het resultaat: één pompoen ter
grootte van een tennisbal…. En weer blijkt: de
mens tracht van alles naar zijn hand te zetten,
doch is op deze wereld enkel te gast. Daarom
een ode op de pompoen:
Paul Marius Borggreve

Pompoenen 2012 – 2013

De tuin van Jan en Ina Bos aan de Beijumerweg
was één van de genomineerden voor de titel
‘Milieuvriendelijkste tuin in Groningen’ (categorie groter dan 25 m2). Uiteindelijk werden zij
tweede.
De wedstrijd is uitgeschreven door de gemeente
Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Deelnemen kon door op www.milieuvriendelijkstetuingroningen.nl de tuinmeetlat in
te vullen en de score door te geven. De tuin die
Jan en Ina samen met Tunnis Oosterhoff onderhouden en die bij veel wijkgenoten en Beijumers
bekend is vanwege het wagentje met biologische producten aan de weg, scoorde hoog. Die
hoge score was aanleiding de tuin te nomineren.

mocht zich in bijzondere belangstelling verheugen. Omgekeerd overigens ook, één van de
bijen vond uw verslaggever iets te nieuwsgierig
en zette haar angel in diens wang.
Donderdag 19 september zette wethouder
Jan Seton de winnaars in het zonnetje. Dat gebeurde in de tuin van nummer één van de grote
tuinen, op het tuincomplex van de Piccardthof.
De winnaar van de kleine tuinen woont in Oosterhoogebrug.

2012

2013

Pronkjuweel in een vaalgroene rand
Ontstaan uit zomer, water en zon
Met een lui vleugje van mensenhand
Prijkt in de vroege herfst op het beton
Om en nabij 15 kilogram
En een gelijk aantal liters soep
Net op voor het echt mijn neus uitkwam.

Parel van grote waarde gestrand
Op de nachtvorst die al vroeg begon
Mager geldt als gezond in dit land
Prima nog voor één kopje bouillon
Of misschien voor de hongerige troep
Elk een slok; de oogst wat al te tam
Natuur doet op supermarkt weer beroep.

Hans van Leeuwen

Een jury bezocht op 13 september de tuin, gewapend met camera en checklist. Het was een
geanimeerd gebeuren en ook de bijenstal, geplaatst door een imker uit Noorderhoogebrug,
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Animo voor een buurt(moes)tuin?
Je gezin op zelfgeteelde groente en fruit trakteren. Samen met buurtgenoten zien hoe je inspanning wat moois oplevert. Je kinderen ervan
bewust maken dat tomaten niet uit een fabriek
komen. Onbespoten en dus gezonder eten. Ervaringen en ideeën uitwisselen, of tastbaarder:
in het begin wat zaadjes en uiteindelijk een deel
van je oogst. Samen tuinieren biedt zoveel leuks!
Al maanden loop ik met de wens om een
buurt(moes)tuin op te starten in De Hunze/Van
Starkenborgh. Waarschijnlijk voornamelijk ingegeven door het braakliggende terrein van voormalig Tuinland, maar er zijn vast meer plekken in
de buurt die geschikt zijn. Mijn idee is een biologische moestuin in wat voor vorm dan ook, maar
er zijn uiteraard vele variaties. Ik streef ernaar
dat in principe iedereen erbij betrokken kan zijn;
ook buurtbewoners die denken dat ze wel willen
maar om wat voor reden dan ook niet kunnen.
Het wiel hoeven we in ieder geval niet opnieuw
uit te vinden. Er zijn genoeg draaiboeken te vin-

den van onze ‘voorgangers’ en er is genoeg deskundige hulp in de stad aanwezig, bijvoorbeeld
via de gemeente en de Natuur en Milieufederatie (Eetbare Stad). Zie bijvoorbeeld de informatie
op www.nfmgroningen.nl.
De eerste stappen
Om te starten heb ik allereerst een clubje buurtbewoners nodig om met elkaar te brainstormen
en de boel in gang te zetten.
Ik zoek:
● mede-enthousiastelingen die met mij de
kar willen gaan trekken qua organisatie,
voorbereiding, uitvoering e.d. of mensen die
al gestart waren met dergelijke plannen.
●

ideeën voor invulling en/of wijkbewoners
die in principe enthousiast zijn, mee zouden
willen doen met bijvoorbeeld een stukje
groentetuin, fruitboomgaard enz. en op de
hoogte willen blijven.

Met de winter straks voor de deur is het een
prima tijd om al het voorbereidende werk te verrichten, zodat we in het voorjaar van 2014 daadwerkelijk buiten aan de slag kunnen.
Petra Knip, 06–8116 7527 of pknip@home.nl.
Ik heb alvast een facebookpagina gestart en een
twitter account geopend. Ken je buurtgenoten
die niet op social media actief zijn, attendeer
hen hier dan op: www.facebook.com/Hunzetuin
of @Hunzetuin op Twitter. De eerste reacties zijn
er al.
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Cor Kremer, wijkagent met hart en ziel
Op een mooie nazomerse dag stopt de scooter van wijkagent Cor Kremer bij mij voor de
deur. Sinds 2008 is hij aan onze wijken verbonden. Hoog tijd om deze goedlachse agent
eens aan een diepte-interview te onderwerpen.
Wanneer wist je dat je bij de politie wilde?
Eigenlijk al op jonge leeftijd. Mijn vader zat bij
de politie in Uithuizen. Hij had daar zijn kantoor
aan huis. Dat kon toen nog. De spanning, de uitdaging die hij als agent meemaakte heb ik van
jongs af aan meegekregen. De verhalen die hij
over zijn werk vertelde zijn voor mij een grote
inspiratiebron geweest. Ik heb het als jong broekie ook echt als een roeping gevoeld. Ook vanuit
mijn christelijke levensbeschouwing heb ik altijd
graag mensen willen helpen. Ik ben sinds 1979
bij de politie en ben in Groningen begonnen ’op
straat’. In die tijd was de politie nog centraal. Ik
heb verschrikkelijk veel geleerd in die periode.
Op straat ligt het werk, daar gebeurt het. Vanaf
1994 ben ik gestart bij kantoor Noord (Korreweg). Na de Oosterparkrellen in 1997 werd de
roep om wijkagenten groter. Vanaf die tijd ben
ik in de Korrewegwijk begonnen en vanaf 2008
ben ik o.a. wijkagent voor De Hunze en Van Starkenborgh.
Zit er verschil tussen je functies als agent op
straat en die van wijkagent?
Ja en nee. Bij beide functies gaat het om mensenwerk. Het verschil is dat je op straat meer bezig bent met het blussen van brandjes. Je krijgt
minder snel een verbondenheid met de mensen.
In de wijk heb je meer tijd voor een gesprek. Je
laat mensen hun verhaal vertellen en probeert
samen problemen op te lossen. Door in het begin daar meer tijd voor te nemen geeft dat uiteindelijk betere resultaten.
14

Wat vind je het mooiste aan je werk?
Dat is toch nog steeds het contact met de mensen. Daarnaast vind ik de veelzijdigheid van mijn
baan ook prettig. Er is geen dag hetzelfde en je
komt altijd weer voor verrassingen te staan. De
aanpak/werkwijze is wel veranderd in de afgelopen jaren. Vroeger deed je veel meer dingen
zelf, nu wordt er meer samengewerkt met en
verwezen naar de ketenpartners. We noemen dit
ook wel gemeenschappelijke veiligheidszorg.
Hierbij kun je denken aan woningcorporaties,
maatschappelijk werk (MJD), verslavingszorg
(VNN) etc. We verwijzen ook regelmatig door
naar buurtbemiddeling of bij bijvoorbeeld parkeeroverlast naar stadstoezicht/gemeente.

Is het contact met de mensen ook veranderd?
Nee, in essentie niet. Wel kenmerkt deze tijd zich
doordat we meer zelfredzaamheid van de mensen verwachten. Vroeger werd er veel “geleund”
op de politie, nu leggen we meer bij de mensen
neer. We laten de mensen zien dat het goed is
om eerst zelf initiatieven te nemen.
Heeft dat iets te maken met bezuinigingen?
Nee. Het is echt van deze tijd dat mensen moeten leren om het eerst zelf te proberen. Zelfredzaamheid zie je niet alleen terug bij de politie
maar ook bij andere instanties.

Verlies je je zelfbeheersing wel eens?
Nooit! Je zult me nooit kwaad zien of geweld
gebruiken. Ik kan me verbaal prima redden en
vind dat je als agent je zelfbeheersing nooit mag
verliezen.
Hoe zie je je toekomst bij de politie?
Voorlopig heb ik het hier erg naar mijn zin als
wijkagent. Maar je weet maar nooit. Bij de politie werk je in een uitdagende wereld die altijd in
beweging is!
Lidy Bosker

Merken jullie iets van de crisis en eventuele
bezuinigingsmaatregelen?
Cor Kremer lacht voluit en geeft aan dat hij het
onderwerp bezuinigen niet in het interview
vindt thuishoren.
Waar schakelen onze wijkbewoners je
voor in?
Kleine sociale problemen die te maken hebben
met overlast, muziek, lawaai, feestjes. Bijvoorbeeld jeugd die ’s nachts in de grote speeltuin
voor overlast zorgt. Vernielingen en lawaai. Dat
geldt ook bijvoorbeeld voor de ’slooproute’ van
Beijum naar de binnenstad en terug, langs zowel de Van Eesterenlaan als het Heerdenpad.
Ik spreek de jeugd of de volwassenen aan op
hun gedrag. In de meeste gevallen zijn ze wel
voor rede vatbaar. Als het toch niet ophoudt
volgen er bekeuringen. Verder hebben we met
de gemeente afspraken gemaakt over een jongerenplek, deze is bij het Heerdenpad bij de
voetbalkooien en ook over het plaatsen van vuilnisbakken.

Info:
Cor Kremer cor.kremer@groningen.politie.nl
Of volg Cor Kremer op Twitter
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Kap populieren
De populieren aan de Ulgersmaweg, ter hoogte van de voormalige sportvelden, verkeren
in slechte staat. Onderzoek heeft uitgewezen
dat het grootste deel van de bomen zo slecht
is of binnen afzienbare tijd zo slecht zal zijn,
dat ze moeten worden gekapt. De veiligheid
van bewoners en passanten raakt anders in
het geding. Het gaat om in totaal 38 bomen.

De gemeente heeft inmiddels een kapaanvraag
gedaan en verleend. Het is de bedoeling dat er
nieuwe bomen geplant worden. Dat worden
dan grote iepen, een duurzamer boom. Als alles volgens planning verloopt zal dat deze winter worden uitgevoerd. De direct omwonenden
hebben van de gemeente een brief ontvangen.
Daarin staat ook hoe zij bezwaar kunnen maken.

Fijn, zo’n verhoogde instap, maar...
Enkele bushaltes in de wijk zijn de afgelopen
maanden aangepast. Door een verhoogde
stoep is in en uit de bus stappen een stuk
makkelijker. Prettig voor wie minder goed
ter been is of een kinderwagen meeneemt.
Zo is ook de vernieuwde bushalte aan de
Berlageweg, bij de nieuwe rotonde (halte
Bakemastraat geheten) voorzien van zo’n
comfortabele instap. Maar als de chauffeur
de bus niet goed parallel aan de halte zet
heeft die verhoging weinig nut. Integendeel zelfs, het diepe gat tussen bus en stoep
wordt een extra hindernis.
Maak je dit ook regelmatig mee? Meld je
klacht bij Qbuzz en laat het ook even aan
het BHS bestuur weten, de contactgegevens
staan voor in dit Wijkblad.
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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
e

Bijles wiskund

e jaars
cent wiskunde (2
Aankomend do
) uit
de
un
sk
leraar wi
deeltijdopleiding
s aan:
jle
bi
de
un
sk
wi
t
de Hunze bied
vwo- leerlingen.
vmbo-, havo- en
ven van bijles.
Ervaring met ge
Laag uurtarief.
Informatie:
(050) 5494374
l
chelwald@ziggo.n
of mail: johann.s

voor wie op zoek is naar

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

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

RUGSCHOLING

•
•
•

een No Nonsense aanpak
direct een advocaat aan de lijn
betaalbare bijstand

Bezoek onze website:
www.budgetadvocaat-jans.nl

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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raktijk (voor)
teun (bij)
toor nissen (in)
likken
tem
praak
aal

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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‘Daverende’ feesten
In de lokale media komt het Beleidsplan Feesten
in Balans 2 van de gemeente Groningen regelmatig aan de orde. Groningen wil graag ‘bruisend’ zijn. Evenementen brengen mensen op de
been en zijn ‘goed’ voor de stad. Dat brengt wel
het risico mee dat er te veel evenementen zijn, te
vaak op dezelfde locatie, te langdurig, tot een te
laat tijdstip en met te veel geluidsoverlast.
De gemeente wil daarom de evenementen geografisch meer spreiden. In de omgeving van De
Hunze en Van Starkenborgh zijn Kardinge en het
Cibogaterrein de aangewezen plekken voor grotere evenementen in de buitenlucht, zoals dancefestivals. Afhankelijk van de wind en de soort
muziek is het geluid dan in onze wijk nauwelijks
of juist duidelijk waarneembaar. Bij dance-muziek worden de zware bastonen door omwonenden vaak als hinderlijk of zelfs agressief ervaren.

Stand van zaken Ringweg
feesten waren tot middernacht duidelijk te horen. Zo duidelijk zelfs dat sommige ouders te
maken kregen met kleine kinderen die de slaap
niet konden vatten.
Grote evenementen en feesten zijn niet meer
weg te denken, maar het mag niet betekenen dat
grote aantallen omwonenden regelmatige overlast dan maar voor lief moeten nemen. Ervaar je
overlast, meld dat dan bij het Meldpunt Overlast
en Zorg van de gemeente (zie voor in dit Wijkblad) of twitter naar @milieudienst050 of @stadsbeheer050. De gemeente krijgt zo meer inzicht
in hoeveel overlast een evenement veroorzaakt.
Kijk op www.gemeente.groningen.nl/evenementen voor een overzicht van vergunningaanvragen voor evenementen.
Hans van Leeuwen

Zo was er bijvoorbeeld op 14 september bij de
Kardingerplas het Nazomeren!-festival en een
week later op het Cibogaterrein Indicolor. Beide

Maandag 23 september. Zonder enig tromgeroffel worden de nieuwe op- en afritten van de nu
ongelijkvloerse kruising De Hunze/Beijum-Zuid
in gebruik genomen. Het feestje hadden we
deze zomer al gevierd met het inrijden van het
nieuwe brugdek en een groots ontbijt midden
op de ringweg. Nu geen ingewikkeld omrijden
meer via de busbaan langs Kardinge, geen filerijden in krappe bochten, maar rechtstreeks vanaf
de rotonde invoegen op de ringweg. Deelfase
twee van Ring Oost is hiermee afgesloten.
Aan de volgende fase is inmiddels begonnen: de
aansluiting bij Kardinge. In hoofdlijnen vinden
in de periode oktober 2013 - eind 2014 de volgende werkzaamheden plaats: de aanleg van tijdelijke wegen, de bouw van het nieuwe viaduct
op een voorbouwlocatie naast de ringweg (dezelfde werkwijze als bij De Hunze/Beijum-Zuid),
de aanleg van nieuwe rotondes bij de Kardingerweg (beide zijden van de Oostelijke Ringweg),
het aanpassen van de rijbanen en de aanplant
van groen.

Het verkeer moet tot half november rekening
houden met omleidingen en beperkte rijstroken. Vanaf 20 oktober is de afslag UlgersmaborgNoord weer open. De afslag Kardinge blijft gesloten t/m begin november voor de aanleg van
de rotonde aan de Kardinge-zijde. Voor fietsers
gelden er incidenteel omleidingen. De verwachting is dat het nieuwe viaduct in de zomer van
2014 klaar is. In de zomer en in het najaar van
2014 vindt dan de aansluiting van de wegen op
de rotonden en het nieuwe viaduct en afrondende werkzaamheden plaats.
Voor meer informatie zie ook
www.ringgroningen.nl
en via Twitter @ringgroningen.

advertentie

22

23

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

advertentie

advertentie

In overleg uit elkaar met De ScheidingsMakelaar
Een scheiding is niet alleen het afronden van wat
geweest is. De ScheidingsMakelaar zorgt voor een
nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft
daar straks profijt van. Dat weten wij uit ervaring.
De ScheidingsMakelaar:
• is de grootste partij in (echt)scheidingsbemiddeling
in Nederland;
• helpt u bij alle financiële en juridische zaken rond
uw scheiding;
• werkt met specialisten op elk deelgebied van een
scheiding;
• stelt het belang van de kinderen voorop;
• heeft kennis van alle gangbare relatievormen in
Nederland;
• kiest geen kant voor één van beide partners, maar
garandeert een onafhankelijke bemiddeling;
• werkt met één contactpersoon voor alle zaken rond
uw scheiding;

24

• 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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Podiumkunst in de Wijk:
podiumbeesten gezocht!

Sportcentrum Kardinge
1 oktober weer open!

Het comité Kunst in de Wijk wil in 2014 een open
podium organiseren voor de inwoners van De
Hunze/Van Starkenborgh.

Op 1 oktober opent Sportcentrum Kardinge haar
deuren! De verbouwingswerkzaamheden gaan
gewoon door, maar u kunt wel weer zwemmen,
schaatsen, tennissen en squashen! De 400-meterbaan liefhebbers moeten nog even geduld
hebben. Die gaat vanaf 5 oktober weer los.

Na de kunstroute van 2012 en de kunstmarkt
in mei van dit jaar verleggen we de aandacht
van beeldende kunst naar podiumkunst. Voor
amateurs en professionals, voor nog onontdekt
talent en voor ervaren rotten, voor solisten en
groepen, van jong tot oud. Muziek, toneel, een
voordracht of conference, alles is mogelijk.
We zien het zo voor ons: een mooie zomerse
dag, iedereen uit de buurt zijn eigen (klap)stoeltje mee of lekker zittend in het gras, met een
picknickmand onder handbereik. En dan sta jij
(of jullie) op het podium, net de plankenkoorts
overwonnen of heel zelfverzekerd, genietend
van je succes.
De datum staat nog niet 100% vast, maar we
mikken op 25 mei. Ook buigen we ons nog over
de exacte locatie, licht en geluid er bij of niet,
vergunningen en nog veel meer praktische zaken. Een optreden kan tussen de 10 en 20 minuten duren.
Heb je er ook zin in? Schrijf de datum alvast in
je agenda. Wil je direct op de hoogte gehouden
worden, mail dan naar onderstaand adres, dan
krijg je telkens de laatste updates! Ook op de site
www.dehunzevanstarkenborgh.nl kun je binnenkort informatie vinden.

advertentie

Nieuw zwemaanbod!
Vanaf 1 oktober hebben wij een geheel nieuw
zwemaanbod! Er kan nu ook overdag volop worden gezwommen. Voor jong en oud is er ieder
moment wel iets te doen!
advertentie
Schaatscursussen
Het ijsseizoen start weer en voor mensen die
nog niet kunnen schaatsen of juist hun techniek willen verbeteren worden er 8-weekse
schaatscursussen aangeboden. Deze starten in
de week van 21 oktober. In de herfstvakantie
kunnen zowel jeugd als volwassenen snel leren
schaatsen met een spoedcursus.

Oktober = actiemaand schaatsen in Kardinge
In de maand oktober geldt een speciale kortingactie op de ijsbanen van Kardinge. Bezoekers
kunnen de gehele maand oktober met z’n tweeën
voor de prijs van één persoon komen schaatsen.
Kijk voor meer informatie over openingstijden,
tarieven, het nieuwe zwemaanbod en schaatslessen op onze internetsite: www.kardinge.nl

Van muzikant tot dichter, van komiek tot ballerina, meld je aan bij ons via podiumkunstindewijk@hotmail.com.
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Van de voorzitter van de Hunzeborgh
De zomervakantie ligt al weer ver achter ons en afgezien van een alarmmelding, was het in die periode
rustig in de Hunzeborgh. Maar die rust is nu weer voorbij. Bestaande activiteiten zijn inmiddels allemaal
opgestart en nieuwe activiteiten zijn erbij gekomen.
Zo worden er binnenkort weer kunstmiddagen georganiseerd, worden er extra Zumba lessen gegeven en
worden de Fitness 50-plus lessen uitgebreid. Maar er is nog meer.
De kinderdisco is namelijk ook al van start gegaan. Hierbij valt ons op dat de eerste groep steeds een
grote opkomst laat zien. De tweede groep (leeftijd 8-12 jaar) heeft de laatste tijd een lage opkomst. Ik roep
hierbij dan ook de jeugd op om naar de volgende disco-avond te komen. Als je tips of trucs hebt over hoe
de disco nog leuker kan, dan horen we dit graag.
Van de gemeente hebben we gehoord dat voor 2014 de subsidie, vooralsnog, blijft bestaan. Wel zal naar
verwachting het subsidiebedrag in 2014 lager worden. Zoals het nu lijkt geeft dat voor de Hunzeborgh
geen problemen en kunnen we alle activiteiten gewoon blijven continueren.

Tot ziens in de Hunzeborgh!

Groeten,
Douwe Hogeveen

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen

voorzitter

tel.

06 286 611 02

Rineke Boonstra

penningmeester

tel.

050 542 57 21

Arend Westerkamp

secretaris

tel.

050 360 02 57

Jenny de Jong

bestuurslid

tel.

050 541 79 46

Sylvia Kock

bestuurslid		

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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Buurtborrel in de Hunzeborgh!
Vinden jullie het ook weer tijd voor een gezellige avond met al je buurtgenoten!! WIJ WEL!!

2 November vanaf 20.00 uur zijn
jullie allemaal welkom!

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

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

Dinsdag en donderdag:
9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur
Bij voldoende aanmeldingen binnenkort ook een les op maandag!

Bewegen is enorm belangrijk voor lichaam en geest.
Bewegen kun je alleen doen, maar samen is veel leuker (Anita).
De borrel staat koud, aan de inwendige mens wordt gedacht en natuurlijk muziek van DJ Koozz.
Neem wel wat euro’s mee, de drankjes zijn niet gratis, de hapjes natuurlijk wel. Maar u kunt gratis dansen
en van de muziek genieten.

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
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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
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2013
Dag

Tijd

Activiteit

Maandag
17.30 uur		SYTYCD
		
Dans voor kinderen van 9 t/m 14 jaar
19.00 - 21.30 uur
Yoga (2 groepen van 5 kwartier)
Dinsdag

Ewa Normann T 050-3186532/06-12602037
zumbaindazity@hotmail.com
Monique van Heemskerk T 06-12786972

9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur

Fitness 50-plus

Liesbeth Visser T 050-5411951

14.00 - 15.00 uur
20.00 - 23.00 uur

Wandelen
Klaverjassen

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

		
		
		

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”

		

de klaverjasavonden.

Woensdag

Schildercursus
Kidsdance tijdelijk gestopt
Toneellessen voor kinderen
4 t/m 7 jaar
Tai-chi
ZUMBA
Boost

10.15 - 12.15 uur
14.30 - 15.30 uur
15.45 - 16.45 uur
		
18.30 uur
19.30 uur
20.30 uur
Donderdag

Contactpersoon

Iedere dinsdag uitgezonderd

Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
T 050-5411827 of 06-14901173
www.koor-goedgestemd.tk

Kopij graag voor 27 november inleveren.

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

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
19.30 uur
ZUMBA
zumbaindazity@hotmail.com
20.30 uur
Pilatesmix

8.45 - 9.45 uur
Vrijdag
		

Ladies Gym
Nog enkele plaatsen vrij!

Lia Elsinga T 06-30503802

10.15 - 12.15 uur
		

Schildercursus ‘Groen als Gras’

Ina Bos T 06 440122276 / bosuil4@gmail.com

11 en 18 okt. 1, 8, 15, 22 en 29 nov.

		

6,13 en 20 dec.

16.15 - 17.30 uur
		
18.30 - 19.30
19.45 - 21.00 uur
		

Jeugdschaakclub
SC de Paardensprong
Kinderdisco 4 t/m 8 jaar
Bingo met aansluitend
Kinderdisco 8 t/m 12 jaar

		

22 nov, 20 dec

Zaterdag
14.00 - 15.30 uur
		

9 nov en 14 dec

Kinderknutselmiddag

Het volgende nummer
van het wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh
zal 20 december verschijnen.

Ronald van Nimwegen T 050-5414622
www.scdepaardensprong.nl
Ninke Fennema / Ninke_fennema@hotmail.com

Coördinator kinderactiviteiten
Martina Hogeveen / douwemartina@hotmail.com

Incidentele activiteiten 2013
Zaterdag
20.00 uur
2 November		

Buurtborrel met muziek
van DJ Koozz

Donderdag 14.00 - 16.00 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
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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

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

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