
jaargang 24  |  nr. 2 | april 2014



De Hunze / Van StarkenborgH

1     

bhs
MELDPUNT STADSBEHEER TEL. 3678910

MELDPUNT OVERLAST EN zORg TEL. 5875885

BUURTAgENT COR KREMER TEL. 5871787 OF 06-11345307

KLACHTEN OVER BEzORgINg TEL. 5411827 OF 5494374

Marianne 
Heerebout
Voorzitter
Tel. 5425250
SDC, groen

Paul Borggreve 
Secretaris
Tel. 5412031

Johann 
Schelwald 
Penningmeester
Tel. 5494374 
Oranjecomité

Hans van 
Leeuwen
Tel. 5417982 
Communicatie, 
ringweg

Eelke Wiersma 
Tel. 5416848 
Kunst in de 
Wijk, werkgroep 
moestuinen

Kees Visser 
Tel. 2803322 
Gerrit Krolbrug, 
verkeer, 
hondenbeleid

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

het bestuur

Het volgende nummer zal 20 juni verschijnen. 
Kopij graag voor 24 mei inleveren.

April 2014
Jaargang 24, nr. 2

Wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh 
is een tweemaandelijkse uitgave  
van Bewoners organisatie  
De Hunze / Van Starkenborgh
Secretariaat BHS
Rietveldlaan 17
9731 MJ  Groningen
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Twitter: @Bewonersorg_BHS

www.hunzeborgh.nl

Els Bijlholt (hoofdred.)  tel. 5494374
Lidy Bosker  tel. 5719471 
Hans van Leeuwen  tel. 5417982

De redactie ontvangt graag reacties 
op de inhoud van het wijkblad.  
U kunt deze sturen naar Els Bijlholt, 
Rietveldlaan 17, 9731 MJ  groningen
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl 

Voor plaatsing moeten naam en adres 
vermeld worden. 

Plaatsing is voorbehouden aan  
de redactie. Overname van  
artikelen is toegestaan mits  
voorzien van bronvermelding.

adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

PDGS reclame, Groningen
www.pdgs.nl | info@pdgs.nl

Scholma Druk, Bedum

C’est la saison. Lente!
Een zijdezachte lentehuid, door de heilzame werking van honing.

Onderbenen harsen met honinghars. Gezichtsbehandeling met
amandelscrub en honing-abrikozenmasker.

Een heerlijke behandeling van een uur, nu slechts € 55,-
én u krijgt een plantenzeep met honing t.w.v. € 9,95 GRATIS!

(aanbieding geldig tot 1 juni 2014)

Berlageweg 68 - De Hunze

Telefoon 06-57 03 88 82

info@salon-physique.nl

www.salon-physique.nl

advertentie

Van de redactie  ............................................................... 2

Van de voorzitter BHS  ........................................................ 2

Mountainboardpark  ....................................................... 4

gewoon weggaan, reisverslag deel 2 ............................ 6

Knutselpagina  ................................................................. 8

Meeuwen op het middenterrein .................................  10

Hunzegrasfestival  ........................................................  13

Verkeersomleidingen Ring Oost/groningerweg .......  14

Pinnen in Beijum  ..........................................................  15

Algemene Bewoners Vergadering ..............................  16

Stark & Hunze ...............................................................  20

Van de voorzitter van de Hunzeborgh  ........................ 22

Fitness 50-plus  .............................................................  23

Activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh...................... 24



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

3     2     

Best spannend zo’n interview voor OOG tv. Het 
ging over de scherpste bocht van Groningen, 
inderdaad, u raadt het al, bij de Gerrit Krol-
brug. Deze bocht is nu iets minder scherp en 
de verslaggever wilde weten hoe we dat voor 
elkaar gekregen hadden. Gewoon via overleg 

met de gemeente dus. Komende vanuit de stad 
is de bocht nog steeds scherp en er zijn dan ook 
genoeg fietsers die dan liever de stoep langs het 
brugwachtershuisje nemen en wie kan hen dat 
kwalijk nemen? Maar komend vanuit De Hunze/
Van Starkenborgh is het in ieder geval een stuk 

makkelijker geworden. Zie de foto hierboven.  
Een echt goede aanpassing van het fietspad 
kunnen we hopelijk meenemen in de 
plannen voor de aanpassing van de Gerrit 
Krolbrug. Als die er tenminste komt, want 
de goedkoopste oplossing is natuurlijk om 
daar helemaal geen brug meer te bouwen.  
Het bestuur is net als andere wijkorganisaties 
uitgenodigd zitting te nemen in een klank-
bordgroep over de Gerrit Krolbrug en zal zeker 
pleiten voor een nieuwe brug, maar het is ook 
belangrijk dat u als wijkbewoners naar de 
inloopavonden gaat over de mogelijke vari-
anten voor deze brug. Eén van deze varianten 
is om helemaal geen brug meer te bouwen en 
het fietsverkeer via het Oosterhamriktracé en 
de Noordzeebrug te leiden. Als u dus wilt dat er 
wel een fietsbrug blijft, is het goed om naar deze 
inloopavonden te gaan en uw mening te geven. 
Hoe meer mensen er komen, hoe beter stad 
en provincie zullen luisteren. In de Gezinsbode 
en op de website van de BHS zullen de inloop-
avonden zeker worden aangekondigd. 

Kastanjes Berlageweg 
Ook over de vervanging van de kastanjes aan 
de Berlageweg was een inloopavond georgani-
seerd. Hier zijn niet zoveel bezoekers geweest, 
waaruit ik persoonlijk dan concludeer dat het 
bewoners niet zoveel uitmaakt wat voor bomen 

daar geplant worden. Een idee, dat door een 
bezoeker werd geopperd, is om de bomen op 
een andere manier te planten, zodat er minder 
bomen nodig zijn en de bomen meer ruimte 
krijgen om te groeien. Waarschijnlijk gaat dit 
plan het halen. Het is dan de bedoeling dat pas 
in het najaar de nieuwe bomen worden geplant. 
Dat is wel jammer, want het is erg kaal zonder 
bomen. We wachten dus met spanning op het 
definitieve plan van de gemeente. 
 
Qbuzz 
De plannen van Qbuzz om vanaf januari jl. 
bus (1)65 een andere route te geven en de 
aansluiting met andere bussen in Kardinge op 
te heffen, vallen in minder goede aarde bij de 
meesten van de bewoners, die de OV-enquete 
uit het vorige wijkblad hebben ingevuld (49 
personen). Uit de resultaten blijkt dat de 
meesten enkele keren per jaar of per maand 
met bus (1)65 reizen en dat zij dit vaker zouden 
doen als de bus ook vaker zou rijden. De over-
stap bij Kardinge wordt door het merendeel als 
vervelend ervaren vanwege de wachttijd en de 
verlaten en donkere omgeving. Van de bussen 
in de omgeving wordt bus 2 aan de overkant van 
de Gerrit Krolbrug het meest gebruikt. Nog een 
reden dus om hier een brug te laten liggen. Bus 
4 in Beijum wordt natuurlijk ook wel gebruikt en 
niet te vergeten bus 61, die door veel trouwe 
gebruikers erg wordt gemist maar gelukkig 
wel terugkeert zodra de Noordzeebrug klaar is.  
We gaan kijken wat we met deze resultaten 
kunnen doen. Op de klacht dat er in De Hunze/
Van Starkenborgh niet zo vaak een bus rijdt, is het 
antwoord altijd dat er niet genoeg mensen met 
de bus reizen, maar als de verbinding steeds een 
stukje slechter wordt gemaakt dan gaan mensen 
er ook minder mee reizen. Een vicieuze cirkel dus.  
Wordt zeker vervolgd.

Marianne Heerebout

Van de voorzitter BHS 

Dit stukje schrijf ik begeleid door zeer luide 
muziek op de koptelefoon, vergezeld door een 
flink glas wijn. De muziek: Elvis Kosteloos, de 
wijn: gewoon rood, van de Lidl. Waarom vertel 
ik u dit? Kent u dat: moe, koud, een hoofd dat 
tolt, alles doet zeer en nog zo veel te doen, 
het is al kwart over tien. Er zijn van die dagen 
dat je het gevoel hebt dat niets lukt: op het 
werk gedoe, thuis gedoe, kinderen gedoe, 
vrijwilligerswerk gedoe. Niets lukt, en als je 
het als schoolrapport zou benaderen zou het 
regenen van de tekorten. Tegenwoordig mag 
je op de kernvakken maar één vijf scoren. 
Ik scoor drieën en vieren. En het is nog wel 
lente. Maar op dit soort dagen denk ik: ‘ja, dan 
is het lente, zomer en dan toch weer herfst 
en winter’. Natuurlijk zijn er mensen die me 
opbeurend toespreken: ’wees blij dat je gezond 
bent, morgen weer een nieuwe dag, na regen 
komt zonneschijn’. Dat weet ik allemaal wel: 
maar als ik mijn gezondheid een cijfer zou 
kunnen geven dan scoor ik nog steeds een 
tekort, vooral dankzij het ongeval dat mij 
vorig jaar overkwam. Daar komt nog bij dat 
in mijn omgeving te veel mensen ernstig ziek 
worden, zo ernstig dat ik ook weer vind dat 
ik geen recht van spreken heb. En terecht! Ik 
zou bijna wensen dat ik een Raceboot pagina 
was, waarop mensen een ‘vind ik leuk’ zouden 

kunnen geven. Of een opbeurende tweet, die 
iedere lezer dan zou meebeleven. 
Als ik dan vervolgens lees dat in onze ‘grote-
broer-buurwijk’ Beijum hoogstwaarschijnlijk 
besloten is om de Beijumkrant te beëindigen 
om voldoende te kunnen inzetten op de 
website, vraag ik me ernstig af hoe dat met 
ons wijkblad is. Lieve lezer: wilt u eigenlijk 
wel een wijkblad? Op papier? En staan daar 
dingen in die u graag leest? Of belandt het 
blad rechtstreeks in die prachtige oud papier 
container die van Gemeentewege aan ons is 
verstrekt? Kortom, waar doen we het voor? 
Als ik voor mijzelf spreek, hoewel ik de krant 
online elke dag kan lezen, vind ik het heerlijk 
om ’s ochtends de Volkskrant uit de brievenbus 
te vissen en het krantenpapier om te slaan. 
Soms scheur ik stukjes uit de krant en hang 
die thuis of op het werk op. Maar misschien zie 
ik het wel helemaal verkeerd. Wilt u een online 
blad, gevuld met nieuws over deze wijken, 
advertenties en een papierbak met alleen maar 
reclamefolders. Doe uw hoofdredacteur een 
plezier en reageer! Mag op papier (leuk!), per 
mail of telefonisch: Rietveldlaan 17,
wijkblad@ziggo.nl , 
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl, 
tel. 050-5494374. Dank. 

Els Bijlholt

Van de redactie
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fiets langs het oude crossbaantje en bedachten 
dat het zoveel leuker en veiliger zou zijn om daar 
te kunnen mountainboarden. 
En zo heeft de Stichting Mountainboardpark de 
gemeente Groningen kunnen overtuigen van 
hun plannen en heeft zij een subsidie gekregen 
om het park aan te kunnen leggen. Het park is 
nog niet klaar. Op 22 maart wordt in het kader 
van “NLdoet” een actie uitgevoerd om het 
park te verbeteren. De veiligheid staat daarbij 
voorop. In de zomer zal er nog een minitrack 
worden aangelegd voor het oefenen van het 
bochtenwerk. Voor de invulling van de baan 
worden ze geadviseerd door de nummer 3 uit de 
wereldranglijst mountainboarden! Ze zijn ook 

nog in overleg met de gemeente over de aanleg 
van een soort toilet. Tot nu toe stelt Rogier zijn 
huis ter beschikking, dit is tenslotte om de hoek.
Voor veel hondenliefhebbers was dit de afge-
lopen jaren een ideale plek om lekker met 
hun hond te spelen. Nu op dit stukje grond 
het mountainboardpark is gerealiseerd, is het 
oppassen geblazen. Honden kennen het park als 
een veilig terrein en kunnen een serieus gevaar 
vormen voor zichzelf en de mountainboarders. 
De boarders hebben zoals gezegd geen rem en 

kunnen niet snel uitwijken, waardoor de kans op 
een botsing aanwezig is. Denk om uw hond (en 
om hun poep).
Iedereen is welkom om een keer te komen 
kijken of mee te doen. Elke goedweer zondag- 
en woensdagmiddag is er een bestuurslid (met 
EHBO diploma) aanwezig om instructies te 
geven en mensen te begeleiden. Via Facebook 
kunnen leden zien of er gemountainboard kan 
worden en kun je ook aangeven dat je wilt 
boarden. In het begin kun je spullen huren, board 
en bescherming, om te leren mountainboarden. 
Gewoon meedoen met eigen materiaal kost  
€ 2,- per dag, maar je kunt ook lid worden voor  
€ 10,- per maand of € 70,- per jaar. Dat geld wordt 

weer in het herstel en onderhoud van de baan 
gestoken. Ze proberen in de zomer de moun-
tainboardbaan 5 dagen per week te openen. 

Rogier ziet de Stichting en de sporters als een 
sociale club, die de gezelligheid hoog in het 
vaandel heeft staan. Samen sporten en lekker 
voldaan daarna bij mooi weer BBQ’en hoort daar 
ook bij.

In het parkje aan de andere 
kant van het Heerdenpad  – 
bij het begin van het fietspad 
vanaf de Gerrit Krolbrug – is 
tegenwoordig een Mountain-
boardpark gevestigd. Mensen 
die daar regelmatig (met 
of zonder hond) wandelen 
hebben de afgelopen 
maanden het een en ander 
zien ontstaan. Ik heb de kans 
gegrepen mijn nieuwsgierig-
heid te stillen toen er info-
borden verschenen langs de 
voormalige crossbaan: met 
telefoonnummer en mail-
adres er bij.
Met mijn notitieblokje toog 
ik naar de Korreweg (jammie 
jammie, ook mijn nieuws-
honger naar dat nieuwe rode 
gebouw werd gestild!!!), waar 
ik sprak met Rogier van Cann, 
bestuurslid van de Stich-
ting Mountainboardpark 
Groningen. Het eerste park in 
Nederland!
Een mountainboard is een, 
voor mij nieuw, type board dat een beetje het 
midden houdt tussen een snowboard en een 
skateboard. Een mountainboard heeft echter 
luchtbanden met veel profiel om goed grip te 
hebben op het ruige terrein. Je snoert je voeten 
vast aan het board en laat de zwaartekracht het 
eerste werk doen. Het board kan met de voeten 
bestuurd worden en er zit een verstelbare vering 
in. Er zit geen rem op, en dat maakt het enigs-
zins gevaarlijk of juist spannend. Rogier en de 

andere mountainboard enthousiastelingen 
beoefenden voorheen altijd op de Kardingerbult 
hun sport. Maar daar kwamen te vaak wande-
laars omhoog gelopen, waardoor er menigmaal 
plots een mountainboarder oog in oog stond 
met een wandelaar, met als gevolg een crash, 
waarbij de mountainboarder vaak ten val kwam. 
Daarnaast is de Kardingerbult ook niet geschikt 
voor beginners. Rogier en de andere mountain-
board enthousiastelingen kwamen elke keer op 

Mountainboardpark
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Onderstaand verhaal is het vervolg op het 
artikel in wijkblad nummer 1, 2014. Renate 
Bijlholt vertelt in het eerste deel over haar 
vliegreis naar Thailand via Abu Dhabi en 
over de aankomst in Bangkok. In dit tweede 
deel het vervolg van haar reis, het vertrek uit 
Bangkok en haar reis naar Singburi, waar ze 
kennismaakt met de eerste groep mederei-
zigers. gedurende de maanden die volgen 
zullen er nog veel kennismakingsrondjes zijn. 

Ik zou op het vliegveld weer opgehaald worden 
door de Thaise man die me gisteren begroette 
bij aankomst. Ik loop drie rondjes op vijf verschil-
lende verdiepingen en zie dan Khan wild met 
zijn armen naar me zwaaien. We lopen naar 
de bushalte en na drie keer ‘wat?’ te hebben 
gezegd geef ik het op zijn Engels te verstaan. 
We stappen in een shuttlebus en hij wijst naar 
een lege stoel. De hele bus is leeg. Maar ik stop 
mijn backpack in het bagagerek en ga op de 
aangewezen stoel zitten. Zelf gaat 
hij ergens anders zitten. Nogmaals, 
de hele bus is leeg en de stoel naast 
mij is ook leeg. Blijkbaar stink ik wel. 
Het is verdomd koud in de oude bus 
die ons inmiddels buiten centrum 
Bangkok brengt, maar mijn trui zit 
natuurlijk in mijn backpack. We 
moeten twee keer overstappen. 
Overstappen is hier net even wat 
anders dan thuis, de overstaptijd is 
of een halve seconde of minimaal 
een halfuur. Bij de laatste overstap 
sta ik te wachten naast een Thaise 
man met een wit mondkapje. Maar 
we zijn al buiten het centrum, zoveel 

autogassen zijn er niet meer. Waarom draagt hij 
nog een mondkapje? Het antwoord komt sneller 
dan ik had gehoopt: een verschrikkelijke stank 
rijst plots omhoog uit de straten van Bangkok, 
kots vermengd met dode dieren. Misschien zijn 
ze dat wel aan het bereiden in de foodstands 
naast de weg. 

Gewoon weggaan:
Deel 2 van een reisverslag naar Thailand, Laos en Cambodja

Na een uur in de stank stopt er een bus midden 
op de snelweg, meteen begint het verkeer 
achter de bus uitbundig te toeteren. Khan duwt 
me de bus in en zegt: ‘to Singburi!’. Tegen de 
buschauffeur zegt hij iets in het Thais. Ik val na 
tien minuten in slaap.

‘Phil’, stelt hij zich voor. We staan op het bus-
station van Singburi, het ziet eruit als een leuk 
stadje, inclusief vele foodstands met dode 
dieren. We rijden met de auto in een kwartier 
naar ‘the Brown house’, waar ik de komende 
week zal slapen. Phil vertelt me onderweg 
dingen over het programma die ik al weet, dus 
ik staar door het vieze raampje en denk aan hoe 
ik me moet gedragen straks als ik mijn groep 
voor het eerst ontmoet. We stoppen bij ‘the 
Brown house’ en ik smijt mijn backpack in de 
kamer waar mijn roommate haar spullen al heeft 

uitgestald. Ik stap weer in en we rijden nog een 
paar minuten langs een smerige bruine rivier 
naar ‘The twin house’. De weg is slecht, maar de 
omgeving prachtig. Het ziet eruit zoals Thailand 
ruikt, kasplanten, maar geen kas. Natuur die ik 
nog nooit eerder heb gezien. 
Phil stopt de auto en aan een tafel in een soort 
overdekte, gigantische picknickplaats zitten een 
stuk of tien, misschien wat meer, mensen van 
mijn leeftijd. Ze eten een lunch die ruikt naar 
Bangkok met pepers. Ik voel het zweet over mijn 
benen naar beneden druipen onder mijn maxi-
rok: veel te warm gekleed voor de hitte van Thai-
land, schraap al mijn moed bij elkaar en schud 
elke hand. Bij de laatste persoon realiseer ik me 
dat ik naar geen enkele naam heb geluisterd. 
Wordt vervolgd!

Renate Bijlholt

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

advertentie
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Langs de onbekende plekken van onze wijk, een 

voorproefje uit het te verschijnen: ‘De Hunze & Van 

Starkenborgh-wandelpad door Paul Marius Borg-

greve’

De Hunze & Van Starkenborgh bestaan niet 
louter uit asfalt en stenen. Her en der in onze 
wijk is er ook nog wat welkom groen. De Hunze 
is zelfs gebouwd rondom een blakend grasveld. 
Zoals in oude tijden midden in het dorp de brink 
lag, een kleine weide voor het gezamenlijk vee 
en ontmoetingsplaats voor handel en roddels, 
ligt hier het zogenaamde ‘Middenterrein’, een 
ontmoetingsplek voor ouders met kinderen en 
jongeren met scooters. Wie er echter ’s ochtends 
in alle vroegte een ommetje maakt, ontdekt dat 
de wijk niet alleen door mensen bewoond wordt 
en dat het middenterrein ook ontmoetingsplek 
voor een ander soort schepsels is. Vooral bij 
vochtig weer staat het grasveld vol dansende 
meeuwen die al trappelend de regenwormen 
naar boven halen en daarbij vrolijk krijsen. Een 
fascinerend schouwspel. Een paar uur later zijn 
ze opeens weg en draalt nog een enkeling na 
samen met een paar kauwtjes en een ekster. Hoe 

zit het eigenlijk met deze wijkbewoners? Wie 
zijn de meeuwen op het middenterrein?

Vogelaars
In de provincie Groningen is de vereniging 
Avifauna Groningen actief, een vereniging 
van 400 enthousiaste vogelaars die in Stad en 
Ommelanden de soorten en aantallen vogels 
bijhouden. Aan hen legde ik mijn vragen over 
de meeuwen voor. Snel kreeg ik vriendelijk 
antwoord van de heer Klaas van Dijk, die mij een 
kleine inleiding gaf op de meeuw in de stad.

In Groningen komen vier soorten meeuwen 
het meest voor: stormmeeuw, zilvermeeuw, 
kokmeeuw en kleine mantelmeeuw, waarvan 
de kokmeeuw op nummer een staat. Die meeuw 
kenmerkt zich door een donkergeveerde kop, 
die in de winter echter bijna helemaal wit is. 
De vogels hebben een bijzonder dag- nacht-
patroon. Ze leven in kolonies. Ze overnachten 
over het algemeen op open water. Bij de stad 
is dat voornamelijk bij het Paterswoldsemeer, 
Hoornsemeer en ook bij de Oostersluis. Bij het 
ochtendgloren trekken ze in groepjes de stad in. 

De kokmeeuwen gaan meestal naar de parkvij-
vers, zoals: Noorderplantsoen, Hamburgervijver 
of Floresplein. Zilvermeeuwen houden zich 
graag op bij de stortplaats. Meeuwen houden 
wel van een hapje, dus ze komen ook af op vuil-
nisbakken en voedselresten. Het Middenterrein 
van De Hunze is waarschijnlijk populair bij een 
aantal vanwege de wormen. Een drassig gras-
veld zorgt voor heel wat pieren, die meeuwen 
zeker wel lusten.
Als de avond weer naderbij komt, verzamelen 
de vogels zich om terug te keren naar hun slaap-
plaatsen. Het komt voor dat zij een kleine tussen-
stop maken, bijvoorbeeld op de Kardingerplas.

Honkvast
Meeuwen zijn trekvogels. Dat betekent dat 
niet in elk seizoen evenveel meeuwen te zien 
zijn. Veel van de kokmeeuwen uit Groningen 
broeden in gebieden bij de Oostzee. In het 
najaar en de winter zijn ze in de stad. Hoewel ze 
honderden kilometers trekken, zijn ze binnen de 
stad heel honkvast. In Groningen zijn er enkele 
duizenden kokmeeuwen, bij een beetje vijver al 
snel 30 tot 100 exemplaren. Per vijver gaat het 

Meeuwen op het Middenterrein

steeds om een vast clubje. Van zilvermeeuwen 
zijn er wat minder: in de stad ongeveer 1000 tot 
1500. Zilvermeeuwen zijn ook een stuk groter.
De meeuw laat zich relatief gemakkelijk onder-
zoeken. Meeuwen zijn bepaald niet schuw. Daar-
door kunnen ze geringd worden: aan hun poot 
wordt een metalen ring bevestigd. Door voge-
laars in heel Europa kunnen die ringen worden 
herkend en kan in kaart worden gebracht waar 
welke vogels zich ophouden.

De witgrijze krijsende buurtbewoners die zo 
nu en dan wat verveeld op een lantaarnpaal 
zitten, speurend naar een afgedankte boterham, 
blijken dus meer in hun mars te hebben dan op 
het eerste oog lijkt. Ze verbinden onze kleine 
wijk direct met een groot Europees netwerk, 
dat al lang bestond voor internet uitgevonden 
moest worden.

Op internet staat echter wel heel wat interes-
sante nadere informatie:

Over Avifauna Groningen:  
www.avifaunagroningen.nl

Over meeuwenonderzoek en het ringen 
van meeuwen: www.frankmajoor.nl

Paul Marius Borggreve
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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

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

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

25 mei is het zo ver: dan zal het eerste Open 
podium van de wijken De Hunze en Van Star-
kenborgh, genaamd het Hunzegrasfestival, 
plaatsvinden. Op deze - hopelijk - mooie 
zondagmiddag zal er vanaf 14.00 tot 17.00 uur 
van alles te beleven zijn. We hebben voor jou uit 
de wijken verzameld: 3 bands, 5 acts met piano 
variërend van solopiano tot piano en zang. 
De muziekstijlen brengen voor ieder wat wils: 
van pop tot klassiek, van jazz tot tango. En we 
hebben ook een dichter en een optreden van de 
Zumba kinderclub en ter ontspanning een Tai 
Chi demonstratie.

Neem je eigen tuin- of klapstoel of picknickkleed 
mee en kom gezellig genieten van deze unieke 
middag! Houd je brievenbus in de gaten, begin 
mei zullen we een uitgebreid overzicht in je 
bus bezorgen waarop precies aangegeven wie 
er hoe laat en waar spelen. Via de vernieuwde 
website www.dehunzevanstarkenborgh.nl kun 
je ons ook in de gaten houden. Binnenkort vindt 
je daar wie er allemaal meedoen en waar het 
precies gaat plaatsvinden.

Graag tot de 25e mei!!

Comité Kunst in de Wijk

Hunzegrasfestival
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onderscheiden. Kijk voor kaart in kleur op onze 
website www.dehunzevanstarkenborgh.nl.

De belangrijkste punten voor de tijdelijke 
wegensituatie zijn: 
- Twee tijdelijke verkeerslichten op de Eems-

havenweg (N46) , ter hoogte van het bedrij-
venterrein Witte Lam en ter hoogte van Horn-
bach.

- Minder en smallere rijstroken beschikbaar 
vanaf het viaduct bij Beijum-Zuid (Ring Oost) 
tot aan het kruispunt over het Boterdiep rich-
ting Eemshavenweg (N46).

- Afsluiting van de Groningerweg ter hoogte 
van de inrit van het Witte Lam en ter hoogte 
van Hornbach. Omleiding via de tijdelijke 
verkeerslichten en het Witte Lam.

- Voor fietsers in de bouwperiode van het 
viaduct bij het Boterdiep omleiding via de 

Beijumerweg; het fietspad bij de Gronin-
gerweg is dan afgesloten.

Maar eerst...
Vanaf 25 april zijn er al (voorbereidende) omlei-
dingen tussen het traject Eemshavenweg en 
Ring Oost. Het is tot 11 mei niet mogelijk om 
vanaf de Eemshavenweg de afslag richting Ring 
Oost te nemen of om vanaf Ring Oost via de 
gebruikelijke route naar de Eemshavenweg te 
rijden. Op de Eemshavenweg komen  verkeers-
lichten te staan en de omleidingen gaan via 
het Witte Lam. Ook is het in deze periode niet 
mogelijk om vanuit Beijum-Noord de oprit naar 
de Oostelijke ringweg richting Eemshavenweg 
te nemen. Het kruispunt Groningerweg/Beijum-
Noord blijft dan open.

Hans van Leeuwen

Verkeersomleidingen 
Ring Oost/Groningerweg
Eén van de deelprojecten van de Oostelijke 
ringweg betreft het ongelijkvloers maken van de 
kruising met de Groningerweg. Al een tijd lang 
hebben we de voorbereidende werkzaamheden 
kunnen zien. Vanaf eind deze maand gaat het 
echte werk beginnen en dat moet in 2015 afge-
rond zijn. Tot die tijd krijgen we te maken met 

ingrijpende verkeersmaatregelen, met omlei-
dingen, tijdelijke wegen en verkeerslichten.

Op de onderstaande kaart ziet u de belangrijkste 
omleidingen in deze periode. Deze gaan in per 
12 mei. Door de zwart/wit weergave zijn de 
verschillende routes wat moeilijk van elkaar te 

Geen idee of ‘flappentap’ het ooit tot nieuw 
woord van het jaar schopte, maar het lijkt er 
op dat het snel al net zo ouderwets klinkt als 
‘gulden’ of  ‘betaalcheque’. In onze wijken zijn 
we wel gewend aan een minimum aan voorzie-
ningen. Naast een buurtcentrum hebben we een 
paar bushaltes en wat brievenbussen en dat is 
het wel zo’n beetje. De telefooncel, waar stond 
die ook al weer? Gelukkig kunnen we voor bood-
schappen, onderwijs en andere voorzieningen 
terecht in onze buurwijken, zoals Beijum. Daar 
bevonden zich ook enkele pinautomaten, waar 
ook bewoners van onze wijken wel eens geld uit 
de muur trokken.
Sommige dorpen in de provincie moeten het al 
zonder stellen, maar het leek er even op of ook 
Beijum zou geldautomaatgewijs kaalgeplukt 
worden.  De ING geldautomaat op Winkelcen-
trum-Oost is vorig jaar verdwenen. Met een 
luide knal werd even later de andere ING auto-

maat, naast de Lidl aan de Stoepemaheerd, om 
zeep geholpen. Jawel, een heuse plofkraak. ING 
besloot de automaat niet terug te plaatsen.  De 
Rabobank haalt 1 mei de automaat bij de Albert 
Heijn weg. Wat blijft er dan nog over? Eén SNS 
automaat, in het als ‘eng’ ervaren smalle straatje 
tussen Lidl en de bushaltes. Hoezo eng, dat 
valt toch wel mee? Feit is dat daar al iemand 
met geweld van zijn versgetapte euro’s is afge-
holpen.

Gelukkig komt er toch weer een extra gelegen-
heid om geld op te nemen. In de drogisterij van 
Jakob Kamst in het overdekte winkelcentrum 
komt per 10 april een ING-servicepunt. Geld 
opnemen kan daar dus alleen als de winkel open 
is. Voordeel daarvan is dat het dan wel in een 
relatief veilige omgeving gebeurt.

Hans van Leeuwen

Pinnen in Beijum



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

17     16     

Een jaarlijks bestuurlijk hoogtepunt voor onze 
wijk is de Algemene Bewoners Vergadering (ABV) 
van de BHS (Bewonersorganisatie De Hunze en 
Van Starkenborgh) die in de maartmaand plaats-
vindt. Technisch gezien is het eigenlijk een Alge-
mene Leden Vergadering, want de BHS is vereni-
ging. Op 25 maart 2014 was het weer zo ver. Na 
een zonnige lentedag trokken in de koele avond 
72 buurtbewoners naar de Hunzeborgh om zich 
eerst te laven aan een kop koffie of thee onder 
het genot van een plak cake of Groninger noten-
koek, stemmig begeleid met muziek op piano en 
zang van het duo ‘Stella & Michelle’ die aange-
name vertolkingen liet horen van bekende 
Amerikaanse populaire muziek. Om 20:10 uur 
gaf de voorzitter Marianne Heerebout de aftrap 
voor een rijk gevulde agenda.

Infrastructurele werken: wegen en bruggen
Voor de pauze waren er presentaties van mede-
werkers van de provincie over de grote infra-
structurele projecten rondom de wijk. Jeroen 
Veltman vertelde iets over plannen over de 
aansluiting van de N361 op de ringweg en 
Eemshavenweg bij Noorderhoogebrug. Marie-
Lou Gregoire lichtte kort de omleidingroutes 
in verband met ombouw van het kruispunt 
Groningerweg / Beneluxweg toe. Peter van der 
Wal sprak over de projectontwikkeling bij de 
Gerrit Krolbruggen (de oude brug en de twee 
fietsbruggen). Het laatste onderwerp kende bij 
de aanwezigen de meeste interesse en emoties, 
zeker nadat in de Gezinsbode gesuggereerd was 

dat de brug helemaal zou komen te vervallen. 
Peter van der Wal gaf aan dat dat zeer onwaar-
schijnlijk is.

Terwijl de oren nog tuitten was er een welkome 
pauze met de resten cake en koek en een 
smeersel voor de keel. Ondertussen kon er weer 
genoten worden van het repertoire van Stella en 
Michelle.

De ALV: er leeft van alles!
Na de pauze vond de eigenlijke officiële verga-
dering plaats. Het punt afscheid van Eelke 
Wiersma ging niet door, omdat Eelke zelf niet 
aanwezig kon zijn, maar Marianne beloofde de 
vergadering dat hij op passende wijze bedankt 
wordt. De notulen van het voorgaande jaar 
werden per acclamatie goedgekeurd. De behan-
deling van het jaarverslag nam iets langer. Her 
en der bleek dat een zaak soms bij bewoners 
toch meer leeft dan het bestuur kan bevroeden. 
Het bestuur roept dan ook graag op dingen die 
opvallen altijd ook via het e-mailadres: bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl te melden. Voor-
beelden: de rijsnelheid op de Beijumerweg en 
Ulgersmaweg, geluidshinder bij het laadplat-
form van schepen, fietsen op het voetpad bij de 
Gerrit Krolbrug. 

Het financieel verslag werd na een korte 
toelichting instemmend ontvangen. Een nieuw 
kascommissielid diende zich in de vergadering 
aan. 

Met de verslagen achter de rug mocht 
er gestemd worden op bestuursleden.  
Marianne Heerebout en Johann Schelwald 
waren al gekozen tot 2015. Hans van Leeuwen 
werd unaniem herkozen. De kandidaten 
Paul Borggreve, als secretaris en Kees Visser, 
bestuurslid verkeer werden met applaus tot het 
bestuur toegelaten. Het bestuur bestaat dus 
vanaf 25 maart 2014 uit: Marianne Heerebout, 
Johan Schelwald, Hans van Leeuwen, Kees Visser 
en Paul Borggreve.

Tot slot was er nog de rondvraag. Via telefoon 
was er een vraag binnengekomen van Reino 
Houwen, die helaas niet aanwezig kon zijn, over 
het steeds meer ontbreken van de geldauto-

maten in Beijum en of de BHS daarin al actie had 
genomen. Dat was nog niet het geval, maar de 
vraag wordt gaarne meegenomen. Dat geldt 
natuurlijk ook voor vragen die binnenkomen via 
e-mail of telefoon. Dus schroom niet contact op 
te nemen als er iets is.

Zo kwam de vergadering om 22:10 uur ten 
einde, Stella & Michelle zongen nog een laatste 
lied, de stoelen werden opgeruimd en ieder 
ging zijns weegs de avond in naar De Hunze of 
Van Starkenborgh.

Paul Borggreve, secretaris BHS

Groninger koek en cake
de Algemene Bewoners Vergadering, 
dinsdag 25 maart 2014

advertentie
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Pedicure 
Thuisservice

Hannie de Jonge
tel. 050-5413325

Kwaliteit & Nazorg

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

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       

Oude Boteringestraat  64 
9712 GN Groningen 

Tel: 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 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
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Tijdens de bewonersvergadering van de BHS (trouwens erg druk bezocht!) kreeg ik bericht van Els: waar 
blijft je tekst voor het wijkblad? Lang leve de mobiel, zodat ik nog net voor de deadline jullie nog wat 
kan vertellen over de Hunzeborgh.

We zijn de laatste tijd druk in overleg geweest met WerkPro, voor wat betreft de inzet van de beheerder 
in de Hunzeborgh. Zoals velen van jullie al wel hebben gemerkt is de beheerder minder vaak aanwezig 
dan voorgaande jaren. Dit heeft alles met de bezuinigingen van de gemeente te maken. De gemeente 
is steeds meer aan het snoeien in de budgetten van de buurtcentra en dit heeft ook gevolgen voor de 
Hunzeborgh. Zoals het nu lijkt zal de beheerder slechts 10 uur per week beschikbaar zijn en die uren 
zullen zo ingedeeld worden, dat we trachten de Hunzeborgh schoon te houden voor de activiteiten 
binnen de Hunzeborgh. Voor het echte beheerderswerk (zoals ontvangst, koffie, etc.) is in feite geen tijd 
meer. Op zich jammer, maar nu hebben wij geen buurtcentrum waar mensen overdag en ‘s avonds in en 
uit lopen (zoals bijvoorbeeld in Beijum) en zijn de meeste huurders en cursusleiders inmiddels voorzien 
van een sleutel en alarmkey. Betekent echter wel dat er meer taken bij vrijwilligers komen te liggen. Vind 
je het leuk om je in te zetten voor het leukste buurtcentrum van Groningen, meld je dan aan en geef 
aan wat jouw talenten zijn. 

Graag wil ik jullie ook alvast attenderen op een erg leuk initiatief van enkele buurtbewoners rond de 
Hunzeborgh. Het duurt nog even maar houdt 25 mei 2014 vrij in jullie agenda. Het heeft te maken met 
kunst, plezier, eten, etc. Hou dus het wijkblad in de gaten en de (feest)commissie kennende zullen ze u 
ons ook vast nog wel op een andere ludieke wijze nader informeren. 

Douwe Hogeveen

Van de voorzitter van de Hunzeborgh

  
Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen voorzitter tel. 06 286 611 02

Rineke Boonstra penningmeester tel. 050 542 57 21

Arend Westerkamp secretaris tel. 050 360 02 57

Jenny de Jong bestuurslid tel. 050 541 79 46

Sylvia Kock bestuurslid  

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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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). 

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.

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

Nu ook op maandag:
10.45 – 11.45 uur

Dinsdag en donderdag: 
9.15 – 10.15 uur

10.45 – 11.45 uur
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Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 10.45 - 11.45 uur Fitness 50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951

 Nieuwe groep!

 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

 17.15 uur  zumba for Kids                                  Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037

     zumbaindazity@hotmail.com

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

  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 Schilder/tekenlessen Anneke van der Meer

  Kosten € 155,- incl. koffie en materiaal post@annekevandermeer.eu

  Nieuwe cursus in september.

 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

 19.30 uur zUMBA zumbaindazity@hotmail.com 

Donderdag  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 

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

     zumbaindazity@hotmail.com

Vrijdag 8.45 -  9.45 uur Ladies gym Lia Elsinga  T 06-30503802

  NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!

 10.15 - 12.15 uur Schildercursus ‘groen als gras’ Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com

  Nieuwe cursus in oktober.

 16.15 - 17.30 uur Jeugdschaakclub Ronald van Nimwegen  T 050-5414622

  SC de Paardensprong www.scdepaardensprong.nl 

 18.30 - 19.30 Kinderdisco 4 t/m 8 jaar Ninke Fennema

 19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend  Ninke_fennema@hotmail.com

  Kinderdisco 8 t/m 12 jaar 

  30 mei / 20 juni

zaterdag 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Coördinator kinderactiviteiten

  10 mei / 14 juni Martina Hogeveen / douwemartina@hotmail.com

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2014

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

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