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Van de redactie
Deze maand is het vijftien jaar geleden dat ik mij
aanmeldde als redactielid voor het Wijkblad. Ik
woonde toen een half jaar in De Hunze en kende
bijna niemand. Ik werkte ook net een half jaar
bij de Hanzehogeschool, waar ik me ook al als
een kat in een vreemd pakhuis voelde. Dus, wat
doe je dan in je onschuld: vrijwilligerswerk om
aansluiting te vinden. Dat is gelukt. Sterker nog:
het is nogal uit de hand gelopen. Als iemand
mij toen had gezegd dat ik vijftien jaar later
nog steeds ‘in’ het wijkblad zou zitten, had ik
diegene niet geloofd. Voor de contacten hoef ik
het niet echt meer te doen en als ik kijk hoeveel
uren ik toen over had om rond te klungelen en
koffie en thee te drinken met medenieuwkomer
en nu vriendin Nienke, dan snap ik niet dat
ik toen het gevoel had dat ik het druk had. De
kinderen waren nog klein en in mijn herinnering
sjouwden ze toen gewoon de hele dag met
een volle luier door de tuin, want het was altijd
zomer. Begint dit stukje al te lijken op een
verhaal in de serie ‘Oma vertelt’?
Vooruit: het heden en nog steeds het wijkblad.
Nu als hoofdredacteur, maar mijn liefde zit nog
steeds in het schrijven. Het redigeren en mensen
achter de broek aan zitten is niet echt mijn ding,

en dat is een eufemisme. Maar Ik ben erg trots
op de manier waarop het wijkblad er nu uitziet,
met van zoveel mensen input.
Gebleven is het werk bij de Hanzehogeschool,
wel inmiddels vier functies verder en nu drie
tegelijk. Wat ook gebleven is, is de dringende
behoefte om te reizen. Als ik thuiskom van een
reis(je) wil ik al weer weg. Van de gedachte aan
een vakantieweek zonder dat ik weg ga word
ik al chagrijnig. Daarom is het zo leuk dat in
dit nummer twee artikelen over reizen gaan:
van een zelfstandig reisadviseur en van mijn
dochter Renate. Zij is De Hunze ontgroeid,
maar vind schrijven leuk, vandaar haar bijdrage.
Alleen reizen is voor haar een ontdekkingstocht
geweest naar zichzelf en naar Zuidoost Azië. Ze
heeft mij in elk geval wakker geschud, voor wat
betreft dat verkennen: ik overweeg om er ook
alleen op uit te trekken, en dan niet naar Italië
of zoiets. Indonesië, Vietnam, China? Ben heel
benieuwd of er vrouwen van boven de veertig
zijn die iets dergelijks hebben gedaan en mij
daarover iets willen vertellen: wijkblad@ziggo.nl

Komend jaar zal het bestuur zich weer met
veel zaken bezighouden. Waarschijnlijk
worden er nieuwe bomen geplant rondom het
veld aan de Berlageweg, komt er misschien
een moestuin op het voormalige terrein van
Tuinland en zal er verder nagedacht worden
over vervanging van de Gerrit Krolbruggen.
En wie weet, gaan we dit jaar het kunstwerk
realiseren ter gelegenheid van het 25-jarige
bestaan van De Hunze.

gelegenheid om uw stem te laten horen. Er zullen
dan, zoals het er nu naar uitziet, presentaties
worden gegeven over de werkzaamheden aan
de oostelijke ringweg en over de vervanging van
de Gerrit Krolbruggen. Hierover krijgt u tegen
die tijd meer informatie.
Voor nu een mooi HunzevanStarkenborgh jaar
toegewenst!
Marianne Heerebout

Als u wilt weten welke onderwerpen er nog
meer spelen, kom dan op 25 maart naar de
Algemene Bewonersvergadering. Dit is een ideale

advertentie

Els Bijlholt

Van de voorzitter BHS
De nieuwjaarsreceptie van de BHS is achter
de rug en iedereen heeft elkaar een gelukkig
Nieuwjaar gewenst. De receptie werd erg
goed bezocht en volgend jaar hopen we
op nog meer bezoekers. U heeft allemaal
een jaar de tijd om u te verdiepen in de
wetenswaardigheden en geschiedenis van
onze wijken om zo uw kansen te vergroten
2

op het winnen van de wisselbeker van de
HunzevanStarkenborgh kennisquiz!
Het is toch leuk om wat meer te weten over
de wijk waarin u woont, bijvoorbeeld dat er
op de kruising van de Van Eesterenlaan en de
Berlageweg ooit een boerderij heeft gestaan
met de naam Elba.
3
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Mogelijke aanpassingen aansluiting N361

Klein feestje op de eerste Koningsdag?

Vanuit Noorderhoogebrug kwam het initiatief
om de aansluiting van de N361 (de weg naar
Winsum) op de ringweg aan te passen. Wie de
kaart bekijkt ziet dat het autoverkeer dat vanaf
Winsum de Noordzeebrug over gaat (en terug)
een vreemde lus maakt. Auto- en fietsverkeer
kruisen elkaar daarbij een paar keer. Daarnaast
komt er sluipverkeer via de Wolddijk door
Noorderhoogebrug, wat hinder en gevaar
oplevert.

Jazeker. Ook in 2014 wordt het weer een
kinderfeest op het speelveld in De Hunze. Maar
het wordt wat kleiner dan we gewend zijn. Het
Hunze Oranje Comité bestaat nog maar uit 4
personen. Dat is te weinig om alle activiteiten
te organiseren die jullie als bewoners van De
Hunze en Van Starkenborgh van ons gewend
zijn.

Oplossingen zouden nieuwe halve of hele
aansluitingen kunnen zijn, met rotondes aan
weerszijden van de tunnel van de N361 onder de
Noordzeebrug. Een werkgroep bekijkt de voor- en
nadelen van de verschillende opties (niets doen
is daar één van). Ook een vertegenwoordiger
van de BHS neemt deel aan die werkgroep. Via
dit Wijkblad en de wijkwebsite houden we u op
de hoogte.

Maar jij kunt daar iets aan doen! Met wat extra
commissieleden kunnen we meer activiteiten
organiseren en kan bijvoorbeeld het podium of
de loterij ook terugkomen. Lijkt je dit leuk, meld
je dan aan als commissielid via ons e-mailadres
hunzeoranje@gmail.com. Het is in ieder geval
altijd gezellig bij de vergaderingen!

te helpen. Denk aan koffie verkopen, helpen met
opbouwen of toezicht houden bij de attracties.
Het is elk jaar weer een groot probleem om aan
voldoende helpende handen te komen. We
vinden het niet verantwoord om de attracties
zonder toezicht neer te zetten. Ook de verkoop
van koffie e.d. is nodig om geld in te zamelen
voor het feest van volgend jaar. Dus met te
weinig vrijwilligers kan het feest niet doorgaan!
Help daarom 1 of 2 uur (of meer natuurlijk!) mee
en meld je aan als vrijwilliger. Dit kan per e-mail
op hunzeoranje@gmail.com of via onze website
hunzeoranje.tk. Je kunt uiteraard je voorkeur
aangeven voor tijdstip en activiteit. Zonder jouw
hulp is het feest niet mogelijk!
Arnoud Brouwer namens het Hunze Oranje Comité

Veel hulp nodig!!!
Hou je niet van organiseren, maar wel van je
handen uit de mouwen steken? Ook dan kunnen
we je hulp goed gebruiken. Op Koningsdag
hebben we namelijk veel mensen nodig om mee
advertentie

Een ruwe schets om een idee te geven van één van de opties. De schets staat los van de verdere uitwerking.
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Kunstwerk De Hunze 25 jaar

Wie fietst er mee?

De werkgroep Kunstwerk De Hunze 25 jaar is druk
bezig een koers uit te zetten. Na een vliegende
start vorig jaar zijn we in het najaar gaan kijken
of we meer mensen bij onze plannen konden
betrekken en welke opties daarbij naar boven
zouden komen. Bij veel ideeën draait het om
groenvoorzieningen en een manier om kunst
daarvan onderdeel uit te laten maken. We
komen daar telkens weer op uit. Daarom hebben
we onlangs contact gezocht met de tuingroep
van Petra Knip. Een van onze ideeën is om een
kunstwerk te realiseren op het middenveld,
dat naast een mooi object ook een functie zou
kunnen krijgen op het veld, bijvoorbeeld als
podium, speelelement of fontein. Het zou leuk
zijn de inrichting wat te kunnen aanpassen met
behoud van de bestaande functies.
En zo kwamen we vorige week al tot een
gezamenlijk idee over wat een nieuwe inrichting
zou kunnen worden. Ons doel hierbij is dat
meerdere generaties gebruik gaan maken van
het middenveld en dat kunst en groen de sociale
samenhang bevordert.

Ik woon aan de Klaas Schipperlaan en ik hou van
fietsen! Ik trek er in het seizoen regelmatig per
racefiets op uit. Ik loop al een poosje met het idee
rond om te kijken of er fietsende bewoners van
de buurt ‘Hunzeborgh’ zijn die er belangstelling
voor hebben om op zondagochtend samen een
stuk te fietsen. Ik heb er al eens over gesproken
met een buurman en een goede bekende uit De
Hunze en zij waren beiden enthousiast.

Daarnaast ligt er ook een idee om een
fotowedstrijd uit te schrijven over dingen in de
wijk die de gemiddelde wandelaar niet ziet. Deze
foto’s zouden dan mooie illustraties kunnen
opleveren voor het boekje van Paul Borggreve
waarin wandelroutes in De Hunze en Van
Starkenborgh worden beschreven.
En dan liggen er nóg een paar ideeën: zoals
de kunstwerken aan privémuren, zelf kunst
maken met elkaar en een kunstenaar, en het
braakliggende terrein van Tuinland waarbij veel
handen gaan jeuken.
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Genoeg, misschien wel te veel ideeën dus voor
de werkgroep Kunstwerk De Hunze 25 jaar.
In het volgende nummer willen we met een paar
concrete voorstellen komen, waarbij we jullie
vragen mee te denken over de uitvoering en de
mogelijkheden die de voorstellen bieden.
Lijkt het je leuk om mee te doen en je handen
straks uit de mouwen te steken, meld je dan
nu aan bij de werkgroep via kunstindewijk@
hotmail.com.
Elly, Monique, Gutske

In het kort heb ik er het volgende idee bij: vanaf
het voorjaar (medio april) op zondagochtend
om 9 uur ‘s ochtends verzamelen bij de
Hunzeborgh om samen een nader te bepalen
tocht te fietsen. Het moet wat mij betreft een

vrijblijvend karakter hebben, onder het mom
van ‘wie mee wil komt, wie niet wil/kan komt
niet’, even goede fietsvrienden! Dit geldt ook
voor mij als initiator. Om de belangstelling te
kunnen inventariseren hierbij de volgende
oproep:
heb ik u enthousiast gemaakt en lijkt het u
ook leuk om op zondagmorgen samen met
buurtgenoten sportief bezig te zijn op de
racefiets, stuur dan een e-mail naar mijn
mailadres kovaja@home.nl. Ik kijk met
belangstelling uit naar uw bericht!
Met vriendelijke groet,
Ronald Koops van’t Jagt

advertentie

Enquête Busvervoer De Hunze
Hoe vaak pakt u de bus in onze wijk? Vindt u
de frequentie van lijn 65 voldoende? Loopt u
wel eens naar Beijum, de Korrewegwijk of de
Groningerweg voor een andere buslijn? Is de
nieuwe route van lijn 65 richting NS station een
verbetering?
Volgens het OV-bureau Groningen-Drenthe is
De Hunze met de huidige dienstregeling goed
bediend, maar vanuit de wijk horen we ook
wel eens andere geluiden. De BHS wil graag in
kaart brengen hoe de bewoners van De Hunze,
Van Starkenborgh en de woonboten op het
Boterdiep oordelen over het busvervoer van en
naar onze wijk.

Wij vragen u daarom de enquête op de
wijkwebsite (www.dehunzevanstarkenborgh.nl)
in te vullen, óók als u nooit gebruik maakt van
de bus.
Geen internet? Dan kunt u de secretaris (zie pag.
1 van dit Wijkblad) vragen om een papieren
exemplaar.
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Ondernemer in de Wijk
In deze rubriek nemen we een kijkje bij kleine
ondernemers. Wie zijn de mensen die in financieel
onzekere tijden toch de stap zetten of hebben
gezet en een eigen bedrijf zijn gestart. Redactielid
Lidy Bosker doorkruist onze wijken op zoek naar de
verhalen achter de voorgevels.

Naar het einde van de wereld met
The Travel Club!
Persoonlijk reisadviseur Tonny van
Moorsel zet haar jarenlange ervaring in
de reisbranche in bij het samenstellen en
boeken van onvergetelijke vakanties.

Aan de rand van de woonwijk De Hunze ligt de
Wolddijk. Op nummer 118 is het reisbureau The
Travel Club van Tonny van Moorsel gevestigd.
Op een grijze namiddag in januari bel ik aan om
me te verwarmen aan verhalen over tropische
oorden met blauwe zeeën en vooral veel zon.
Hoe is de Travel Club ontstaan?
De Travel Club is een club van 150 professionele
reisadviseurs. Allen afkomstig uit de reisbranche,
waarbij ieder zijn/haar eigen specialisme heeft.
Ik heb ruim 30 jaar bij het reisbureau van de
ANWB gewerkt en ken de Travel Club vanuit
de reisbladen. Anderhalf jaar geleden stopte de
ANWB met haar reisbureaus en stond ik na 30
jaar op straat. Reizen is altijd mijn grote passie
geweest, dus voor mij was het al snel duidelijk
dat ik verder wilde in de reisbranche. Ik ben toen
gaan praten met adviseurs van de Travel Club en
heb me al vrij snel bij hen aangesloten. Het is
8

een platte organisatie met korte lijnen, dat sprak
me wel aan.
Mijn klanten komen voor een deel uit mijn
ANWB-netwerken. Veelal mensen die graag een
reis bij mij boekten toen ik bij de ANWB werkte.
Een ander deel van mijn klanten komt uit de
buurt. Ze kennen mij en boeken hun vakanties
via mij.
Waarin onderscheid je je van andere
reisbureaus?
Ik denk toch vooral de persoonlijke begeleiding
en betrokkenheid. Ik zet graag mijn reiservaring
in voor het samenstellen van een unieke reis en
kom bij de mensen thuis. Daarnaast werk ik snel
en krijgt de klant binnen 1 dag een antwoord of
prijsopgave. Verder ben ik zeker niet duurder
dan de ’grote’ reisbureaus of internet .
Welke reizen kunnen we bij je boeken?
Alles! Van een weekendje naar de Hoge Veluwe
tot een wereldreis. Ik kan de vluchten boeken,
autohuur regelen, verzekeringen afsluiten,

vervoer naar Schiphol of andere vliegvelden
regelen en nog veel meer. Camperrondreizen,
duikvakanties, wandelvakanties, huwelijksreizen
of een wintersportvakantie, ik kan het voor je
regelen.

ook bang dat een cruise onbetaalbaar was voor
haar. Ik heb toen voor haar een heel betaalbare
cruise naar Noorwegen gevonden, waar ze heel
blij mee was. Dat doet me dan goed, daar kan ik
erg van genieten.

Zo ben ik nu bezig met het samenstellen van een
rondreis door Canada. Deze klanten willen graag
hun zoon in Canada bezoeken en hebben al veel
van Canada gezien. Voor mij een uitdaging om
samen een nieuwe reis samen te stellen. Voor
andere klanten ben ik bezig met een rondreis
door de Verenigde Staten. Maar ook kortere
vakanties komen voorbij. Ik heb net een wintersportvakantie geregeld met vlucht vanaf Eelde.

Hoe kunnen mensen je bereiken?
Ik ben telefonisch (050-2305885) of per e-mail
(tonnyvanmoorsel@thetravelclub.nl) te bereiken.
Aan de hand van de vragen van de klant maak ik
meestal binnen 1 dag een eerste opzet. De klant
bepaalt zelf of hij/zij hier komt (Wolddijk 118) of
dat ik langskom. Dat kan ook buiten Groningen
zijn. Dan bespreken we de opzet en kan ik vaak
direct m.b.v. de computer zien of iets beschikbaar
is. Verder heb ik een uitgebreide reisboekenbibliotheek en kan ik de klant goed adviseren
over interessante reisdoelen. Uiteindelijk boek ik
de reis en breng ik de tickets persoonlijk bij de
mensen thuis.

Wat is de meest bijzondere reis die je hebt
geregeld?
Lastige vraag. Eigenlijk zijn alle reizen bijzonder.
Wat ik heel leuk vond was het telefoontje van een
mevrouw die graag een cruise wilde maken. Ze
vertelde dat ze heel lang had getwijfeld om mij
te bellen omdat ze bang was dat ik veel duurder
zou zijn dan een groot reisbureau en ze was

Wie zijn je klanten?
Ik heb verschillende soorten klanten. Mensen
die twijfelen over hun reisdoel. Nog niet
9
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definitief weten wat ze willen. Ze hebben op
internet gekeken en lopen daar vast in de vele
mogelijkheden. Maar ook mensen die geen tijd
hebben om iets uit te zoeken. Die groep legt
alles bij mij neer en komt vaak alleen met data
en een vaag reisdoel. Verschrikkelijk leuk om
dan een mooie vakantie samen te stellen.
Alle klanten vinden het persoonlijk contact
belangrijk. Ze vinden het fijn dat er iemand
meedenkt.
Verkoop je weleens nee?
Eigenlijk nooit. Als ik het even niet weet heb
ik 150 andere ervaren reisadviseurs om me te
ondersteunen.
Wat is jouw droomreis?
Ik zou heel graag met een professionele natuurfotograaf door Patagonia willen reizen. De hele

Logopedie
Praktijk
Wicherlink

dag foto’s maken (een andere passie van Tonny:
LB) en me nietig voelen in de overweldigende
natuur.
Ik kijk Tonny met glimmende ogen aan en beken
dat mijn ultieme reiswens is om het Noorderlicht
te zien. Tonny lacht en geeft aan dat The Travel
Club een speciale reis naar het Noorderlicht
organiseert voor een zeer betaalbare prijs.
Helaas vond deze plaats op 31 januari van dit
jaar. Dat wordt dus een jaartje wachten!

P
S
S
S
S
S
T
!

Lidy Bosker
Voor meer informatie:
Tel. 050 - 230 58 85
Mobirl 06 - 44 04 21 91
Tonny van Moorsel, Wolddijk 118
www.thetravelclub.nl/tonnyvanmoorsel

raktijk (voor)
teun (bij)
toor nissen (in)
likken
tem
praak
aal
Klaas Schipperlaan 8, 9731 KD Groningen
Tel.: 050-8517516
E-mail.: miewic@home.nl
www.logopedie-hunzevanstarkenborgh.nl
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BUDGETADVOCAAT JANS
voor wie op zoek is naar

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
Oude Boteringestraat 64
9712 GN Groningen
Tel: 050 3115036
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Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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Communisme in De Hunze
Langs de onbekende plekken van onze wijk, een
voorproefje uit het te verschijnen: ‘De Hunze &
Van Starkenborgh–wandelpad door Paul Marius
Borggreve’

‘buitenopstellingskasten’. Het zijn grijze rvsdozen met een deurtje dat op slot zit. Erachter
bevindt zich een wirwar aan schakelaars en
draden.

De Hunze en Van Starkenborgh zijn wijken
gebouwd in een tijd van magnetron, tv en
computer. Zaken waar uitgebreid kabels voor
nodig zijn, die het doorsnee huishouden met
zijn hang naar e-mail, pizza en ‘Boer zoekt vrouw’
verbinden met grote centrales ver weg in het
noorden van de provincie. Zo’n kabel loopt van
een kastje bij de voordeur onder de grond naar
een volgend kastje ergens op straat om vanaf
daar weer verder te gaan de stad uit. De kastjes
op straat heten in het schakelkastenjargon

Hamer en Sikkel
Wie een wandelingetje door de wijk maakt en
een beetje oplet, ontmoet tientallen van dit soort
kastjes. Eén van de meest bijzondere buitenopstellingskasten is gesitueerd in de brandgang
tussen de Rietveldlaan en de Crouwelstraat. Het
is een kast ingebouwd in een muur. Het bijzondere is dat, in ieder geval sedert 2000, het kastje
gesierd wordt door een hamer en sikkel, het
ooit gevreesde symbool van het internationale
communisme dat veertig jaar lang in
Oost-Europa de scepter zwaaide en hier te lande
bekend was uit het soms barre Oost-Groningen.
De eenvoudige graffiti is nog nooit verwijderd
en heeft inmiddels historische waarde, want
de jongste bewoners van onze wijk zullen de
symboliek niet direct meer herkennen.
Talloze malen ben ik er langsgelopen, een beetje
meewarig glimlachend en telkens weer met de
vraag: wat is dit eigenlijk voor een kastje? De
orde van de dag ging echter altijd voor, dus
een antwoord kwam niet. Met een wandelgids
in het kader van 25 jaar De Hunze in de maak
moest het er maar eens van komen dit echt te
onderzoeken.

ZIGGO is de verantwoordelijke voor het
onderhoud en ook de eventuele bekrassingen,
bekladdingen en vernielingen. Het onderhoud
in het kastje: de kabels, relais en schakelaars
wordt meestal weer uitbesteed aan een CAImonteursbedrijf waarvan er meerdere in
Groningen actief zijn.
Het kastje bevat de naam ‘Odink & Koenderink’.
Kastjes worden namelijk niet door het kabelbedrijf zelf gemaakt, maar gekocht bij firma’s die
schakelkasten bouwen. Eén van die bedrijven is
Odink & Koenderink uit Haaksbergen. Dit bedrijf
is gesticht door de in Haaksbergen bekende
families Odink en Koenderink in het jaar 1920.
Het bedrijf bouwde niet alleen buitenkasten,
maar ook meterkasten voor in woningen, maar
ook grote industriële installaties voor onder meer
de mijnen. Inmiddels is het bedrijf onderdeel
van GE, General Electric, het beroemde
Amerikaanse bedrijf nog gesticht door Thomas
Edison.

Spionage
Zo verbindt een klein onooglijk grijs kastje De
Hunze met de hele wereld. Maar vragen blijven:
wie schilderde deze hamer en sikkel en waarom.
Is er toch meer aan de hand? Wie aan hamers
en sikkels denkt, denkt wellicht ook aan Stasi en
KGB en dat blijkt niet zo gek te zijn: in april 2013
werd in Den Haag een CAI-kast vol met spionageapparatuur gevonden. Uiteindelijk bleek het
kastje van de politie te zijn, maar toch….
Meer over buitenopstellingskasten vindt u op de
site van GE: www.gepowercontrols.com/nl
Heeft u iets dat niet mag ontbreken in het
wandelpad over De Hunze&Van Starkenborgh?
Ik verneem het graag! Stuur bericht naar:
algehele@gmail.com
Paul Borggreve

advertentie

Odink & Koenderink
Een kleine studie leert dat het kastje, zoals
de meeste kleine grijze kastjes in de wijk, een
zogenaamd CAI-kastje is, ofwel een kast ten
behoeve van regelingen van radio- en televisiesignalen, de ‘kabel’ dus. Het kastje is inmiddels
eigendom van ZIGGO.
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advertentie

Ingezonden notitie: Fietsveiligheid op de Korreweg
Aan: het College van B&W van de gemeente Groningen
Betreft: vragen ex art. 42 RvO inzake Fietsveiligheid op de Korreweg
Groningen, 8 januari 2014
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De Korreweg behoort tot de drukste fietsroutes
van Groningen. Overlevering zegt zelfs dat het
de drukste fietsroute van Europa is. Fietsers
uit Beijum, De Hunze en de Korrewegwijk
gebruiken de Korreweg massaal om de
binnenstad te bereiken. Op die plekken waar de
fietsers het drukke autoverkeer moeten kruisen
ontstaan met grote regelmaat onprettige,
onveilige en zelfs gevaarlijke situaties. In de
afgelopen jaren haalden met enige regelmaat
berichten de media over ongelukken op de
Korreweg. Berucht zijn de Gerrit Krolbrug, de
rotonde (kruising met de J.C. Kapteijnlaan/het
Borneoplein) en de kruising met het Boterdiep/
de Rodeweg en waar de Korreweg uitkomt op
de Nieuwe Ebbingestraat.

routes gezocht moet worden naar betere
maatregelen om de fietsveiligheid en
doorstroming van fietsers te verbeteren. Te
denken valt aan bredere fietspaden of zelfs de
hoofdrijbaan openen voor fietsers en de auto’s
naar naastliggende autostroken verplaatsen.
Binnenkort komt GroenLinks ook met voorstellen om brommers en scooters niet meer
toe te laten op de fietspaden en fietsstroken. Niet
alleen het aantal ongelukken waarbij fietsers
en voetgangers betrokken zijn, zijn een indicatie voor de veiligheid, maar ook bijnaongelukken en gevoelens van onveiligheid die
fietsers ervaren op bepaalde routes zouden
een rol moeten spelen bij de analyse van een
verkeerssituatie en de aanpassing daarvan.

Het laatste ongeluk vond op maandagavond
6 januari plaats, toen een vrouw op de rotonde
werd aangereden door een auto en daarbij
zwaargewond raakte. Uit het Dagblad van het
Noorden van woensdag 8 januari blijkt dat op
die rotonde in de afgelopen jaren minstens 3
andere ernstige ongelukken zijn geweest. De
aantallen lichte ongelukken die niet gemeld
worden, bijna-ongelukken en andere onprettige
situaties, zijn uiteraard veel groter. Iedere
fietser die regelmatig op de Korreweg rijdt
kan legio voorbeelden noemen van dergelijke
gebeurtenissen.
De afgelopen jaren lijkt het fietsverkeer op
belangrijke fietsroutes te zijn toegenomen.
GroenLinks is van mening dat er op dergelijke

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1. Hoeveel ongelukken zijn er in de afgelopen
vijf jaren bij de politie gemeld op de vier
plekken, te weten de Gerrit Krolbrug, Rotonde
Korreweg bij J.C. Kapteijnlaan/Borneoplein en
waar de Korreweg het Boterdiep kruist en op
de Nieuwe Ebbingestraat uitkomt?
2. De politie maakt in het kader van processenverbaal analyses van ongevallen. Worden de
uitkomsten van dergelijke analyses gebruikt
voor de verbetering van verkeerssituaties?
Zijn er uit analyses van de ongelukken op
de Korreweg punten naar voren gekomen
op grond waarvan de verkeerssituatie op de
Korreweg verbeterd zou moeten worden?

3. Hoeveel meldingen heeft het loket Beheer
en Verkeer ontvangen over de verkeerssituatie
voor fietsers op de Korreweg? Kan het
college inzicht geven over de inhoud van die
meldingen?
4. Welke maatregelen zijn in de afgelopen jaren
genomen om de veiligheid voor fietsers te
verhogen op de Korreweg, en met name op
de in vraag 1 genoemde plekken?
5. De Korreweg behoort tot de drukste
fietsroutes, of is zelfs de drukste fietsroute van
Groningen. Welke maatregelen kan het college
nemen om op korte termijn de veiligheid
op de Korreweg te verbeteren? Is het college
bereid die maatregelen te nemen?
6. De Korreweg lijkt de laatste jaren dusdanig
druk te zijn geworden met fietsers dat de
fietspaden onvoldoende capaciteit hebben
voor de grote aantallen fietsers. Is het
college bereid onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om de inrichting van de
Korreweg dusdanig aan te pakken dat er meer
ruimte komt voor fietsers en met veiliger
en prettiger kruisingen met autoverkeer,
met name op de vier bij vraag 1 genoemde
plekken? Zo ja, kan het college binnen korte
termijn daarover informeren? Zo nee, waarom
niet?
Namens de fractie van GroenLinks,
Benni Leemhuis
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Pianist gezocht
Op 25 mei is er een open podium in de wijk en daar wil ik graag aan meedoen. Voor deze gelegenheid
ben ik op zoek naar een pianist m/v om mij te begeleiden.
Ik wil een aantal jazznummers zingen en zoek dus iemand die graag jazz speelt. Ik zing ruim 20 jaar in
verschillende samenstellingen o.a. a capella.
Lijkt het je ook leuk om mee te doen?
Mail mij dan: mozingt@hotmail.com
Monique van Gijzel
advertentie

Berlageweg 68 - De Hunze
Telefoon 06-57 03 88 82

schoonheidssalon

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

Bescherm uw huid goed tegen kou, wind
en temperatuursverschillen en voorkom een droge huid.

Ontspannende Winterbehandeling
Een uur lang: reiniging en peeling van het gezicht, uitgebreide
ontspanningsmassage van gezicht, hoofdhuid, hals en decolleté met
een rijke avocado olie. Van € 55,- nu voor slechts € 47,50
Deze aanbieding is geldig tot 1 maart 2014
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Gewoon weggaan:
deel 1 van een reisverslag naar Thailand, Laos en Cambodja
Dit verhaal behoeft een intro: oplettende lezers
hebben misschien in een vorig nummer van dit
wijkblad gelezen dat mijn dochter Renate een
aantal maanden door Zuidoost Azië zou gaan
reizen (en hoeveel ik haar zou missen…). Nu ze
terug is heb ik haar gevraagd haar reiservaringen
te delen, misschien voor anderen die overwegen
een tussenjaar te nemen en de reis van hun leven
mee te maken. Het verhaal begint aan het eind van
de vliegreis, met als overstap het vliegveld van Abu
Dhabi.

Na de overstap heb ik weer een goede plek. De
raamkant deze keer. Aan het einde van mijn rij
zit een oude man. Hij draagt een paarse tulband,
komt duidelijk vanuit Abu Dhabi. Hij stinkt niet,
dus deze laatste zes uur vliegen naar Bangkok ga
ik wel overleven. Als vanzelfsprekend gebruiken
we samen het uitklapbare tafeltje van de stoel
tussen ons in als rommeltafel voor de overdreven
hoeveelheid plastic die gebruikt wordt voor het
vliegtuigvoedsel. Alles gaat voorspoedig, de
tulbandman helpt me met mijn visa-on-arrival, ik

kijk een hilarische film, perfect. Maar, de man zit
aan het gangpad, en ik heb blaasontsteking….
Nog een uurtje naar Bangkok.
Als we landen regent het. Ik jat één van de lelijke
fleecedekens die je krijgt in het vliegtuig om
over mijn hoofd te dragen tegen de regen. In
de hal van het vliegveld valt de warmte over me
heen. Ik stop de fleecedeken tussen mijn buik
en rugtasje, die ik op mijn borst draag (stel dat
iemand nú al je paspoort jat?!). Binnen ruikt het
als een plantenkas, vochtig. Ik kan niet uitmaken
of ik het vind stinken. De hal is lang, en na tien
minuten snelwandelen over de wat ik ‘platte
roltrappen’ zou noemen, kom ik aan bij het
controlepunt. De rij is lang, ik ben zenuwachtig
en begin te zweten. Vanaf mijn plek in de rij zie ik
de koffers op de bagageband rollen. Nee, niet de
mijne, nee, die ook niet. Na de controle struin ik
hulpeloos van band naar band om er vervolgens
achter te komen dat bij elke band een scherm
hangt met de plaats waar de bagage vandaan
komt. Ik vind de band met Abu Dhabi, gris mijn
backpack ervan af en herorganiseer mijn kleine
rugzakje in mijn tas. Ik volg het bordje ‘exit’ en
denk na over wat ik uit deze tas zou kunnen
flikkeren om hem lichter te maken. Hij
hangt zwaar op mijn schouders en ik trek de
heupbanden strakker om het gewicht enigszins
te verdelen. Hier begint mijn avontuur, mijn
detour.
Na vijf keer heen en weer te zijn gelopen op
het gigantische vliegveld vind ik een klein
Thais vrouwtje die een bordje met mijn naam
omhoog houd, verkeerd gespeld natuurlijk. Ze
ziet er netjes uit, draagt een lange zwarte rok
en een colbert. Mijn hoop op een hotel net zo
luxe als haar kleding wordt echter snel om zeep
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geholpen als ze mij voorstelt aan een net zo’n
kleine Thaise man die me mijn eerste reisavond
écht zal begeleiden. Neem hierbij het woord
‘begeleiden’ in de breedste zin. De man slaat
zijn handpalmen tegen elkaar en buigt kort zijn
hoofd, hij stelt zich voor als Khan. Ik begroet
hem op dezelfde manier. Hij geeft me een briefje
met een tijd en locatie voor morgen. Het klinkt
niet goed, het voelt ook niet goed, maar ik ken
niemand anders in deze gigantische plantenkas,
dus veel keus heb ik niet.
Ik rij met wat Italiaanse toeristen richting het
hotel in een krakkemikkig busje. Onderweg
krijg ik de eerste indrukken van Bangkok, overal
lichten, en geuren die door de kapotte deur van
het busje heendringen, geuren van eten van de
vele kraampjes aan de kant van de weg, geuren
van autogassen van het hectische verkeer
dat Bangkok typeert. We rijden bijna over een
zwerfhond.
Het hotel heeft wifi , dus ik spendeer de rest van
mijn avond aan de telefoon, videobellen met
mijn thuisgebleven vriend Douwe. Dit echter tot
ik me bedenk wat het enige is dat ik vergeten
heb mee te nemen: de wereldstekker. Dus alle
elektronica uit en hopen dat mijn mobiel genoeg
batterij heeft om me morgenochtend wakker te
maken, om 7 uur ’s ochtends, met een jetlag.
Wordt vervolgd!

Renate Bijlholt
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Podiumbeesten gezocht
Het comité Kunst in de Wijk organiseert 25 mei
2014 een open podium voor de inwoners van
De Hunze/Van Starkenborgh.
Na de kunstroute van 2011 en de kunstmarkt
in mei van afgelopen 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 stand-up,
alles is mogelijk.
Dat de middag doorgaat staat al vast. We hebben
een leuk aantal aanmeldingen en zoeken nog
wat meer acts om een mooi breed programma te
kunnen krijgen. Een optreden kan tussen de 10
en 20 minuten duren. We zouden het leuk vinden

Kunstkring de Hunzeborgh

ook een dansact te kunnen toevoegen aan het
huidige aanbod. We hebben inmiddels voor
deze zondag de beschikking over versterking
voor muziek etc. Heb je vragen of wensen t.a.v.
jouw optreden, laat het ons weten.
Van muzikant tot dichter, van komiek tot
ballerina; meld je aan bij ons via:
podiumkunstindewijk@hotmail.com.
Heb je er ook zin in? Schrijf de datum alvast in
je agenda. Wil je direct op de hoogte gehouden
worden, mail dan naar bovenstaand mailadres,
dan krijg je telkens de laatste updates!
Ook op www.dehunzevanstarkenborgh.nl kun
je binnenkort informatie vinden.
Comité Kunst in de Wijk

advertentie

Donderdag 6 maart 2014
Iedereen is welkom bij de laatste bijeenkomst
van dit seizoen van Kijken naar Kunst.

Gastspreker is André Tervoort, beheerder Openbare Kunst van de Gemeente Groningen.
Lezing: Stadsmarkeringen en kunstkijken.
De stadsmarkeringen van Groningen zijn niet te missen. Door hun omvang en plaats heeft iedereen
er wel eens meerdere gezien. Maar waarom staan ze juist op die bepaalde plek? En door wie zijn
ze bedacht en wat stellen ze eigenlijk voor? Op deze en andere vragen zal bij deze lezing worden
ingegaan. In vogelvlucht wordt de ontstaansgeschiedenis van de stadsmarkeringen uitgelegd, omlijst
met wetenswaardigheden en korte filmpjes.
Na de pauze is er een PowerPoint presentatie in de vorm van een ontspannen quiz. Daarbij is het goede
antwoord en kennis niet de hoofdzaak, maar de manier waarop naar openbare kunst gekeken kan
worden. Zodoende worden op een speelse wijze een aantal kunstwerken en wijkobjecten in de stad (en
onze wijk) belicht. Wellicht kijkt u er daarna met andere ogen naar.
De lezing wordt van 13.30-15.30 uur gegeven in de Hunzeborgh.
De kosten zijn € 7,50 incl. koffie en thee. (m.u.v. de vaste deelnemers).

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

Knippen € 13,50

Graag vooraf aanmelden bij:
Ynke Veenstra: 06-27333787 / ynkeveenstra@home.nl of
Ina Bos: 06-44012276 / bosuil4@gmail.com

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
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Woonboot 1064 huisvest Hunze’s meest
ervaren bewoner
Zo’n Nieuwjaarsreceptie blijft een gok: hoe krijg
je mensen zover dat ze komen, na alle andere
Nieuwjaarsborrels? Toch lukt het, en soms met
onverwacht succes: nog niet eerder was Geert
Aalders in de Hunzeborgh, terwijl hij er toch vlakbij
woont. Maar toen hij de Nieuwjaarsborrel-flyer
in z’n brievenbus vond en zich realiseerde dat
dit de kans was om binnen te kijken, besloot
hij toch te gaan. Bijzonder, want Geert Aalders
woont al meer dan dertig jaar in De Hunze. Hij
woont op een woonboot in het Boterdiep, met
zijn katten. Eén van die katten is nogal in de war:
het beestje springt zo het Boterdiep in om een
eend te vangen. Een onmogelijke opgave, maar

blijkbaar heeft de kat een slecht geheugen, want
hij blijft proberen.
Geert had vroeger een sleepboot, de woonboot
waar hij nu op woont, is geruild voor de sleepboot.
Hij kon de boot zo meenemen, de Rabobank
deed in die dagen niet moeilijk over een lening.
“Moet je nou om komen”, lacht Geert. Hij is
duidelijk blij met zijn boot, z’n prachtige uitzicht
en met het besluit om toch over de drempel van
de Hunzeborgh heen te stappen.
Els Bijlholt

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;

Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

• 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

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

www.fysio4.nl
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Van de voorzitter van de Hunzeborgh
Het nieuwe jaar is weer begonnen en ik wil jullie namens het bestuur van de Hunzeborgh een heel
goed, gelukkig en gezond 2014 toewensen. Als bestuur zien wij terug op een erg leuk jaar waarin veel
activiteiten zijn georganiseerd. Onder andere vierden wij het afgelopen jaar ons 10-jarig jubileum.
Ook rondom de gemeentelijke accommodatienota was veel te doen. De gemeente gaat bezuinigen op
de buurtcentra en het was dan ook best spannend wat dit voor effect zou hebben op het budget voor
de Hunzeborgh. Voor 2014 is de subsidie echter weer toegezegd en daarom kunnen we het komende
jaar weer volop activiteiten gaan organiseren voor de wijk. Waar echter wel op gekort wordt is de inzet
van de beheerder. Deze inzet zal naar verwachting vanaf 2014 gehalveerd worden. Deze halvering zal
zeker betekenen dat een aantal werkzaamheden, die voorheen door de beheerder werden gedaan, nu
door de Hunzeborgh zelf moeten worden uitgevoerd. Hierbij willen we dan ook een oproep doen om je
aan te melden als vrijwilliger voor de Hunzeborgh. Het idee is om een team van vrijwilligers te krijgen die
we in kunnen schakelen wanneer dat nodig is. Het gaat dan onder andere om incidentele (technische)
werkzaamheden, (jaarlijks) grote schoonmaak, schilderen wanden/bar etc.
Dus ga bij je zelf na waar je goed in bent en meld je aan als vrijwilliger van de Hunzeborgh. Onder het
motto: meer vrijwilligers, minder werk, meer plezier!
Tenslotte: kijk eens op de activiteitenkalender in het wijkblad, er gebeurt meer in de Hunzeborgh dan je
wellicht denkt en zo ontmoet je medewijkbewoners.
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

ninke_fennema@hotmail.com

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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Tweede Open Bridgedrive ’De Hunze/Van Starkenborgh’

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

Wij organiseren weer een huiskamer-bridgedrive. Dit keer is de aanleiding de sponsoring van
de Podiumkunsten in de Wijk, die 25 mei zullen
plaatsvinden. Vorig jaar was het bridgetoernooi,
dat in verschillende woonkamers plaatsvond,
een groot succes.
Dit jaar gaan we weer voor een huiskamertoernooi. We hebben het toernooi gepland op
23 mei ’s avonds. Inleg is 10 euro per deelnemer
voor sponsoring en de drankjes en/of hapjes
die in de diverse huiskamers genuttigd kunnen
worden. Verder vallen er voor de beste bridgers

die avond prijzen in natura te winnen. De insteek
is puur voor de gezelligheid en om elkaar te leren
kennen, en om natuurlijk een mooie opbrengst
te genereren voor de Podiumkunst in de Wijk.
Dus lijkt het je leuk om (weer) mee te doen
en/of lijkt het je leuk om je huiskamer die
avond beschikbaar te stellen, geef je dan op bij
bridgedriveHunze25@hotmail.com.
Hennie Kingma

Nieuwjaar vieren in de Hunzeborgh: zo doe je dat!
Zondag 12 januari 16:00 uur: gespannen kijken
de bestuursleden van de BHS naar buiten. Zullen
er meer mensen komen als vorig jaar? Toen
waren er ongeveer tien, en dat was wel heel
erg sneu. Op het laatste moment is er toch nog
geflyerd, je weet maar nooit wie je over de streep
trekt. Of het de flyer was, of de behoefte aan een

glaasje bubbels: men komt. Geen extreem hoge
aantallen, maar ruim voldoende mensen om te
stellen dat het een succes is. Er is live-muziek, er
is wijn, bier en fris en er is de Hunze-quiz. Een
groot succes, vooral ook door de grote kennis
van sommige deelnemers. De voorzitter van de
BHS, Marianne Heerebout, stelt de vragen en
stelt streng dat we niet moeten
afkijken. De vragen zijn pittig en
leuk, iedereen sjouwt vrolijk van
tafel naar tafel. Langzamerhand
vallen er steeds meer deelnemers af, totdat bij de laatste
vraag alleen Ina Bos overblijft.
Zij wint dan ook terecht de grote
wisselbokaal en zal volgend jaar
haar kampioenschap dan ook
verdedigen.

Dinsdag en donderdag:
9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur

Nu ook op maandag:
10.45 – 11.45 uur

Bewegen is enorm belangrijk voor lichaam en geest.
Bewegen kun je alleen doen, maar samen is veel leuker (Anita).
Inhoud 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
€ 3,50 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

Els Bijlholt
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2014
Dag

Tijd

Activiteit

Contactpersoon

Maandag

10.45 - 11.45 uur
Nieuwe groep!
19.00 - 21.30 uur

Fitness 50-plus

Liesbeth Visser T 050-5411951

Yoga (2 groepen van 5 kwartier)

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

Dinsdag

		
		

21 jan / 18 feb / 18 mrt /
15 apr / 13 mei / 10 juni

20.00 - 22.00 uur
		

Koor “Goed gestemd”

		

de klaverjasavonden.

Woensdag
10.15 - 12.15 uur
		

Kosten € 155,- incl. koffie en materiaal

		

5 / 12 / 26 feb. 5 / 12 / 19 / 26 mrt

15.45 - 16.45 uur
		

Toneellessen voor kinderen
4 t/m 7 jaar

info@stroomkragt.nl

Tai-chi
ZUMBA

Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
zumbaindazity@hotmail.com

18.30 uur
19.30 uur

Iedere dinsdag uitgezonderd

Schilder/tekenlessen

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

9.15 - 10.15 uur
Fitness 50-plus
Liesbeth Visser T 050-5411951
10.45 - 11.45 uur						
19.30 uur
ZUMBA
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
					
zumbaindazity@hotmail.com

10.15 - 12.15 uur
		
16.15 - 17.30 uur
		
18.30 - 19.30
19.45 - 21.00 uur
		

Ladies Gym
Nog enkele plaatsen vrij!

Lia Elsinga T 06-30503802

Schildercursus ‘Groen als Gras’

Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com

7 / 14 / 21 feb. 7 / 14 / 21 mrt.

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

		

21 feb. / 21 mrt / 25 april

		

30 mei / 20 juni

Zaterdag
14.00 - 15.30 uur
		

8 mrt / 12 april / 10 mei / 14 juni

		

Kinderknutselmiddag

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

Coördinator kinderactiviteiten
Martina Hogeveen / douwemartina@hotmail.com

Incidentele activiteiten 2014

Donderdag 13.30 - 15.30 uur
Kijken naar Kunst
20 feb / 6 mrt
		
					
					

Het volgende nummer
van het wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh
zal 16 april verschijnen.
Kopij graag voor 25 maart inleveren.

Contactpersonen: Ina Bos T 06-44012276

bosuil4@gmail.com
Ynke Veenstra T 050-5425285
ynkeveenstra@home.nl			
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Donderdag

Vrijdag
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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
					
32

33

advertentie

