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Van de redactie
Net terug van vakantie checkte ik de Wijkblad
mailbox en trof daarin slechts een paar artikelen
aan. Niet abnormaal vlak na de vakantie, zo
was het de voorgaande jaren ook gegaan. Ik
mailde onze vormgever dat wijkblad nummer
4 een dunnetje zou worden. Een paar dagen
later keek ik opnieuw. Tot mijn verbazing waren
er spontaan, zonder dat ik hoefde te zeuren
en te sleuren, allerlei artikelen en oproepen
gemailed. Kijk, daar doen we het voor! Dan
weet ik weer waarom ik dit doe, en waarom ik
hier woon. Overigens herkende ik mijn eigen
omgeving bijna niet meer. De wijken zelf nog
wel, maar wat er met de omliggende wegen,
bermen en afslagen gebeurd was? Hoe vaak ik
al verkeerd gereden ben, ontelbaar. Wil ik naar
Kardinge (het regent aldoor, dus met de auto),
dan lukt me dat nog net met een bijzondere
omweg. Maar wil ik Kardinge verlaten, dan
moet ik dat – denk ik – via Lewenborg doen.
Je zult maar een nietsvermoedende toerist
zijn, die een dagje naar ons onvolprezen
sportcentrum wil. Misschien kom je er
wel, maar je komt er niet meer weg. Zoals

mederedactielid Hans in dit nummer ook
schrijft: langs een woud van gele borden.
Ergens op de Van Eesterenlaan hangt trouwens
een sneu wit bordje, met als enige aanwijzing
het woord ‘Ring’. Kijk, dat helpt …
In het vorige nummer heb ik aangegeven
dat ik zo blij was met de steunbetuigingen
voor het wijkblad; nadrukkelijk waren de
verzoeken om een papieren versie te kunnen
behouden. Helaas is voor de Beijumkrant het
doek gevallen. Het is de vraag of daarmee de
jarenlange onderlinge conflicten rondom de
BOB zijn beëindigd, maar jammer is het wel.
Een blad voelt en leest toch anders en voor
ondernemers is een blad een meer tastbare
etalage. Mocht u overigens een adverteerder
uit Beijum zijn, of kennen: adverteren in dit
wijkblad is mogelijk voor elke ondernemer.
Op die manier houden wij het hoofd boven
water, zeker nu de gemeentelijke subsidies fors
verlaagd zijn.
Els Bijlholt

Van het BHS bestuur
Het is de afgelopen maanden drukker geweest dan normaal op de Berlageweg omdat veel
verkeer uit Beijum vanwege het sluiten van op- en afritten de route door onze wijk nam. Een
van de bestuursleden is gaan meten of men zich een beetje aan de snelheid hield. De uitkomst
daarvan was dat men gemiddeld iets harder rijdt dan de toegestane 30 km per uur en dat men
vaak niet stopt bij de kruising met het fietspad.
Op de Beijumerweg naar Van Starkenborgh
mag ook maar 30 km per uur worden gereden.
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Er zijn echter regelmatig klachten dat
mensen hier veel harder rijden. We hebben

de gemeente nu zover kunnen krijgen om
daar een herhalingsbord met max. 30 km te
plaatsen. Wie weet helpt het een beetje.
En dan het Tuinlandterrein. De plannen voor
woningbouw beginnen nu vorm te krijgen.
Onder de naam ’plan Boterdiep’ zullen er 72
woningen worden gebouwd, tenminste als er
kopers worden gevonden.
U wilt natuurlijk ook weten wat er is gebeurd
met ons kunstproject in het kader van 25
jaar De Hunze. In het vorige wijkblad wilden
we u via de website laten stemmen op 2
ontwerpen van kunstenaars. Op de website
stond vervolgens de melding dat dit wegens
onvoorziene omstandigheden niet doorging.
Wat is het geval? Eén van de kunstenaars heeft
zijn ontwerp ingetrokken, waardoor er weinig
te stemmen overbleef. Het bestuur heeft toen
besloten om met de overgebleven kunstenaar
in zee te gaan. Dit werd vooral ingegeven door
het feit, dat het geld van de gemeente dat we
hiervoor krijgen dit jaar besteed moet zijn. Een
procedure om nog een andere kunstenaar te
vinden zou teveel tijd gaan kosten, zo was de
inschatting.
Daarom krijgen we dit najaar een prachtige
designbank van een bekende Groningse
kunstenaar aan de rand van het middenveld.
Misschien bent u nu verbaasd omdat u
zich nog herinnert dat de bank aan het Van
Starkenborghkanaal geplaatst zou worden.
Zowel de kunstenaar als de gemeente vonden
dit echter geen goede locatie omdat dit vlak
naast een ander kunstwerk is, namelijk de
antitankwal.

Samen met de commissie Kunst in de wijk, het
bestuur, de gemeente en de kunstenaar zijn
we toen uitgekomen op het middenveld. Deze
locatie is veel zichtbaarder en ligt midden in de
wijk De Hunze.
Het middenveld zal dit najaar dus ingrijpend
veranderen. Niet alleen komen er nieuwe
bomen, maar er komt ook nog een prachtig
bankje bij. En volgend jaar zullen de
speelvoorzieningen
worden
vervangen,
waardoor we dan gewoon een heel nieuw
middenveld hebben. Uiteraard zal aan
de kinderen worden gevraagd welke
speelvoorzieningen zij het leukst vinden.
Maar even terugkerend naar het bankje: het
bestuur denkt erover om een kleine plaquette
te laten ontwerpen voor de vermelding van 25
jaar De Hunze en de sponsoren. Hiervoor is een
klein bedrag beschikbaar. Als u geïnteresseerd
bent om dit te ontwerpen en u komt uit de
wijken De Hunze/ Van Starkenborgh, dan kunt u
zich bij het bestuur melden.
Verder lijkt het ons leuk het kunstwerk nog
een keer officieel te onthullen/in te wijden. We
hebben daarvoor nog geen ideeën maar als u
die wel heeft, bijvoorbeeld een act of wat dan
ook, meld u zich dan ook bij het bestuur.
Zo gaan we er met ons allen iets feestelijks van
maken.
Marianne Heerebout
voorzitter
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Koningsdag 2014:
van het Hunze Oranje Comité
Wegens ruimtegebrek in het vorige nummer
alsnog onderstaand artikel:
Onze wijken kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde Koningsdag. Maar liefst
200 kinderen hebben meegedaan aan de
optocht. Vele honderden bewoners zijn
afgekomen op de vrijmarkt.
Veel vrijwilligers
Geweldig dat zoveel vrijwilligers zich
hebben aangemeld dit jaar! Zoals bekend
hebben we ongeveer 80 mensen nodig die
een uurtje meehelpen. Zelfs een dag van
tevoren kregen we nog mailtjes van mensen
die wilden meehelpen! Alle vrijwilligers heel
hartelijk bedankt voor jullie hulp!
Weinig commissieleden
Zoals eerder gezegd bestond het Hunze
Oranje Comité dit jaar uit slechts 4
commissieleden. Dit heeft zo zijn gevolgen
gehad voor de organisatie: er is minder
sponsorgeld opgehaald en we hebben
enkele activiteiten geschrapt. Daarom nu
alvast de oproep voor volgend jaar: lijkt
het je leuk om mee te helpen met het
organiseren van dit feest, stuur dan een
berichtje naar hunzeoranje@gmail.com.
Kinderfeestje bij Klimcentrum Bjoeks
De loterij was met 350 verkochte loten
een groot succes. Maar aangezien wij als
organisatie niet weten welke prijzen er wel
en niet uitgaan, is er een prijs over die we
niet voor volgend jaar kunnen bewaren:
4

het kinderfeestje bij Klimcentrum Bjoeks.
In overleg met het klimcentrum hebben
we besloten dat we het feestje alsnog gaan
verloten. Mocht je hier kans op willen maken,
stuur dan een e-mail naar hunzeoranje@
gmail.com met daarin de mededeling dat je
wilt meedingen naar het kinderfeestje. We
kiezen willekeurig één van de inzendingen
als winnaar. De spelregels zijn:
• Deelnemers zijn in de leeftijd 8 t/m 12
• Je stuurt ons een mail met daarin je naam,
leeftijd, adres en telefoonnummer
• Je woont in De Hunze of Van Starkenborgh
• Je mag maar 1 keer je gegevens inzenden

Herhaalde oproep:
De Wijkblad vakantieverhalenwedstrijd
Wat hebt u deze zomervakantie beleefd? Was
het een bittere tegenvaller, of een ervaring om
nooit te vergeten? Bleef u lekker in eigen tuin/
in eigen stad/in eigen land, of zat u achttien
uur in een vliegtuig? Alles kan en alles mag, als
het maar over uw vakantie gaat.
De redactie wil graag haar lezers aan het
woord laten en de zomersfeer nog even
vasthouden: deel uw verhaal met ons en maak
kans op de volgende prijzen:
1e prijs: Een VVV bon ter waarde van € 50, 2e prijs: Een VVV bon ter waarde van € 25, 3e prijs: Een VVV bon ter waarde van € 12,50

En natuurlijk: publicatie in het wijkblad!
Voorwaarden: Uw verhaal bevat maximaal
500 woorden en is voorzien van tenminste
één foto of afbeelding. De inzendingen
worden beoordeeld door een vakkundige jury.
Leden van de redactie zijn uitgezonderd van
deelname. Deelnemers moeten woonachtig
zijn in De Hunze of Van Starkenborgh.
U kunt uw inzending sturen aan:
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl
(voor 20 september).

Gevonden voorwerpen
Er zijn enkele zaken achtergebleven op
het veld: een fietssleutel, een bril, een jas,
etc. Mocht je iets missen, stuur dan een
beschrijving van wat je kwijt bent naar
hunzeoranje@gmail.com en we nemen
contact met je op.
Bedankt voor alle bijdragen
Ook is een bedankje op z’n plaats voor
iedereen die een financiële bijdrage heeft
geleverd. Alle sponsors en de BHS worden
nogmaals hartelijk bedankt voor hun
bijdrage!
Arnoud Brouwer
Voorzitter Hunze Oranje Comité
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Het Gele Woud
Omleidingen voor auto’s en fietsers, ‘vreemde’
bussen door de wijk, wegafsluitingen
en snelheidsbeperkingen, we hebben
er vrijwel continu mee te maken. Aan
de noordoostkant van Groningen is
een groot project gaande waarbij alle
kruisingen van de ringweg ongelijkvloers
worden gemaakt. De ringweg zelf wordt
voorzien van stil asfalt en de wallen langs
de weg worden opgehoogd en voorzien
van nieuwe beplanting. Tegelijk maakt
de oude Noordzeebrug plaats voor een
nieuwe, hogere brug.
Vertrouwde routes vervallen en op de
ringweg meanderen we van de ene naar de
andere weghelft. Om niet het spoor volledig
bijster te raken moeten we ons verlaten op
de talloze tijdelijke verkeersborden, in de
inmiddels vertrouwde gele kleur. Soms staat
er een enkele letter op, of alleen twee pijlen.
Andere keren een half hoofdstuk en een
wat ingewikkelder afbeelding. In juli 2014
stonden er pakweg 200 gele borden langs
wegen, fiets- en voetpaden en zelfs langs het
Van Starkenborghkanaal. Hoe zit dat eigenlijk
met die gele borden? Wie zet ze neer en wie
bedenkt waar ze komen te staan en wat er op
staat?
Het verkeersteam
De aannemer maakt het verkeersplan al
bij de start van het project en legt het
plan voor aan het verkeersteam. In dat
verkeersteam zitten: vertegenwoordigers van
de opdrachtgever (de provincie Groningen),
wegbeheerders, politie en hulpdiensten
(ambulance/brandweer), busmaatschappij

Treurdicht
Qbuzz,
de
organisatie
Groningen
Bereikbaar en een communicatieadviseur.
De opdrachtgever zit voor en is
eindverantwoordelijk.
Het verkeersteam bepaalt locatie en inhoud
van de borden, en wanneer ze geplaatst
worden. De leden van het team zijn over het
algemeen bekend met de situatie, maar bij
onduidelijkheid wordt ter plaatse verkend.
Het team houdt zoveel mogelijk rekening
met zaken die van invloed kunnen zijn op de
doorstroming, zoals: werkzaamheden elders
en grote festivals. Het plaatsen zelf doet de
aannemer.
En dan toch nog de weg kwijt?
Er kan natuurlijk wel eens een fout op
een bord staan of een onduidelijkheid. U
kunt dat melden bij de projectorganisatie,
de contactgegevens staan op www.
ringgroningen.nl.
Er zijn voorschriften voor het formaat van de
borden zelf en de lettergrootte. De ‘inhoud’
en het moment waarop de borden geplaatst
worden (zoals vooraankondigingen) zijn vrij.

ochtend- en avondspits in de gaten. Indien
nodig stellen opdrachtgever en aannemer
het plan bij.
Van geel naar blauw en andere kleuren
Sommige gele borden geven geen
wijziging of omleiding aan, maar staan er
in afwachting van de definitieve blauwe
borden, zoals bij de op- en afritten. De
blauwe borden komen van één leverancier
en krijgen hun plekje pas bij de afronding
van het (deel)project, zoals na het
aanbrengen van de bovenste asfaltlaag.
Behalve over de gele borden hebben
we ook nog een vraag over de tijdelijke
verkeerslichtinstallaties bij Het Witte
Lam (Noordzeeweg) gesteld; draaien die
een vast programma of zijn ze gestuurd?
Deze verkeerslichten zijn inderdaad
verkeersaanbod-gestuurd, ze worden
echter niet beïnvloed door naderende
bussen of hulpverleningsvoertuigen.
Op de wijkwebsite staat een video, ga naar
www.dehunzevanstarkenborgh.nl en voer
in het zoekveld in: ‘wwl002’.
Hans van Leeuwen

Is bijvoorbeeld het gebruiken van een
straatnaam niet een onduidelijkheid?
Lang niet iedereen kent alle straatnamen
in zijn buurt en reizigers ‘van buiten’ al
helemaal niet. Dat hangt van de situatie
af, straatnamen worden gebruikt waar
hoofdzakelijk lokaal verkeer passeert. Bij
aangepaste situaties met een grote impact
houden leden van het verkeersteam
de doorstroming de eerste dagen in de

Met dank aan Marie-Lou Gregoire
Communicatie Oostelijke Ringweg/
Noordzeebrug/Reitdiepplein

Op 10 juni 2014 kwam er een einde aan de
dubbele rij paardenkastanjes rondom het
Middenterrein. De bomen waren bijna allemaal
aangetast door de gevreesde kastanjeziekte
en moesten worden gekapt. Er volgde een kale
zomer. Ter herinnering aan de bomen die er
toch twee decennia stonden een gedicht:

Een treurzang voor kastanjes
Wanneer houdt jong op nog jong te zijn?
Moet dat echt al na twintig jaar heten,
het lijf stram, de ledematen versleten,
kwijnend rondom het Middenterrein,
waar elk jaar een kringloop in het klein
van mensenleven spelend komt te weten
wat het volgend jaar voorgoed is vergeten
nieuw blinkt voor de volgende in de lijn.
Ze stonden op wacht als de buurt wegging
en dan terugkwam als de zon moest dalen,
luisterden naar de drukte op de Ring.
Hun geritsel mocht de nacht bepalen
terwijl zij zacht droomden in vergadering
wie de kastanjes uit het vuur zou halen.
Paul Marius Borggreve
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Door China met een groepsreis
bestaand uit één deelnemer
Bijna een jaar geleden had ik het over
mijn wens om alleen te reizen, en dan wel
ver weg, niet Schiermonnikoog of zo. In
het vorige nummer vertelde ik dat ik via
Travel Club reisagent Tonny van Moorsel
uit Noorderhoogebrug een reis zou maken.
Tonny had voor mij precies gevonden wat
ik zocht: ’een internationale groepsreis
naar Beijing, Xián en Sjanghai’, precies op
de data die ik wilde en niet te lang, want de
koudwatervrees was hevig.
Voorafgaand aan de reis moest ik nog even een
portfolio maken, een kaakoperatie ondergaan
en een assessment doen, dus afleiding genoeg.
Tien dagen voor de start van de reis belde
Tonny met de mededeling dat ik de enige
deelnemer aan de internationale groepsreis
zou zijn, waarbij ze fijntjes opmerkte ”dat
ze niet wist of ik dit nu juist wel of niet leuk
vond”. Er bleken niet meer aanmeldingen
te zijn, maar de reis ging sowieso door. Mijn
gevoelens over deze constructie waren
gemengd, maar ik moest toch eerst nog even
bovenstaande evenementen doorstaan, dus
geen tijd om me daar druk over te maken. De
dag na mijn assessment (gelukkig geslaagd)
vertrok ik. Ik had ‘s nachts nauwelijks geslapen,
me voortdurend afvragend waarom ik in
hemelsnaam zo ver van mijn gezin wilde gaan.
Wat als er iets zou gebeuren, dan duurde het
wel drie dagen voordat ik thuis kon zijn. Tot
overmaat van ramp reisde in diezelfde periode
oudste kind met Interrail door Oost-Europa,
middelste kind zou tien dagen op een scouting
kamp naar Zwitserland gaan en ik bedacht
8

dat alleen een onverantwoorde, waanzinnige
moeder zo ver weg zou gaan.
Op Schiphol keek ik bang om mij heen, als het
team van ‘Hello, Goodbye’ daar maar niet zou
staan! Bij de thuiskomst van oudste dochter, na
haar reis door Zuidoost Azië, stonden ze daar
namelijk wel. Snikkend sleepte ik mij naar de
douane, glimlachend nagezwaaid door de nog
aanwezige gezinsleden. Met rode ogen kocht ik
een fles Tax Free whiskey, je moet toch wat? Na
een voorspoedige vlucht, gevuld met urenlang
kletsen met mijn half Chinese/half Amerikaanse
buurvrouw arriveerde ik op vliegveld Beijing.
Daar werd ik keurig opgewacht door een
gids, die mij in een grote auto met chauffeur
naar mijn hotel in Beijing bracht. Na een paar
uurtjes te hebben geslapen, besloot ik mijn
veilige hotelkamer te verlaten om de buurt te
verkennen. Doodsbenauwd was ik de weg kwijt
te raken, dus veel meer dan 500 meter durfde
ik niet van mijn hotel weg te gaan, onderweg

mijzelf knijpend “je bent hier echt, alleen, in
China”.
De dagen daarop durfde ik steeds meer, terwijl
van de drie excursiedagen twee met privégids
en privéchauffeur waren. De Chinese Muur
op, de Verboden Stad, het Tiennamin plein,
tempels, tempels. En overal auto’s, fietsen
(elektrische!), riksja’s, voetgangers, scooters (ook
elektrisch), alles door elkaar, verkeerslichten
negerend. Maar er gebeurde nooit een ongeluk
en ik heb maar één keer een ambulance gezien.
Nog nooit voelde ik me zo ver van huis, en
zelden vond ik het zo fantastisch. Alleen voor
mijzelf verantwoordelijk, niemand die vroeg
hoe laat we zouden eten en waar, of ik wist waar
zijn/haar telefoon was, hoe laat we moesten
opstaan. Ik was mijn eigen baas, voor het eerst
in twintig jaar. Natuurlijk was het heel soms best
een beetje eenzaam, alleen op mijn hotelkamer,
met 20 Chinese zenders en één zender met
CNN. Wel wifi, maar Facebook en Twitter gaven
een ’netwerkfout’, dus communicatie via
Whatsapp. Het prettige was wel dat ik mij geen
moment onveilig voelde, dat heb ik in ZuidEuropa wel eens anders ervaren. Natuurlijk viel
ik wel op, een grote blonde reuzin, met rode
lippenstift. Blijkbaar zo opvallend dat ik op
tientallen foto’s met complete Chinese families
sta, de mij omringende Chinezen met de duim
omhoog of met het V-teken en ik met een brede
grijns.

tevoorschijn, een heel leger dat de keizer
vergezelde in zijn onsterfelijkheid. Als puber
had ik hierover gelezen in het tijdschrift Kijk
en me toen voorgenomen daar ooit heen te
gaan. Gelukt! Na twee dagen gloeiend heet
Xi’an vloog ik naar Sjanghai, waar ik direct bij
aankomst door mijn gids de stad door werd
gesleept. Helaas sprak deze gids verbijsterend
slecht Engels, in tegenstelling tot de vier
eerdere, zodat de essentie van het één en ander
wel enigszins aan mij voorbij ging. Gelukkig
had ik twee reisgidsen en een plattegrond mee,
waardoor ik de dagen daarop op eigen kracht
de stad kon verkennen. Toen pas merkte ik
ook dat de Chinese bureaucratie verbijsterend
kan zijn: tot dan toe had ik nog niet zelf
excursies hoeven boeken. Het verkrijgen van
een bootkaartje voor een drie uur durende
tocht over de Huangpu rivier leverde een
bezoek aan drie verschillende loketten op, elk
honderden meters van elkaar gelegen, waarbij
ik voortdurend naar loketten werd verwezen
die hele andere tickets verkochten. En ik spreek
nog steeds maar vier woorden Chinees.
Om een lang verhaal kort te maken: het was
fantastisch en ik ga het hele jaar sparen om
volgend jaar weer een Verweggistan reis te
kunnen maken, ik ben om!
Els Bijlholt

Na Beijing vloog ik naar Xi’an, daar waar
het
Terracottaleger
is
tentoongesteld:
een archeologische schat van 90099
terracottafiguren die als grafgiften zijn
meegegeven aan de eerste keizer van China,
Qin Shi Huangdi (221-214 v. Chr.). In 1974
ontdekten boeren die een waterput wilden
graven een terracottasoldaat, na verder graven
kwamen duizenden soldaten en paarden
9
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Nieuws over de plannen voor
de Buurtmoestuin

Nynke en Linde
helpen dierenasiel

De zomer is al weer bijna voorbij en we
hebben het bijzonder getroffen met het weer.
Ideaal om met de motor er op uit te gaan. Ook
ik heb enorm genoten van de zonnige dagen
waarop een motorritje heel erg ontspannen
was. Helaas heb ik dat meestal alleen gedaan,
terwijl het in een (klein) groepje iets extra’s
geeft. Daarom deze oproep aan enthousiaste,
maar niet te fanatieke, motorrijders.
Wie heeft er zin om af en toe, bijvoorbeeld op
een zondag(middag) gezamenlijk een tochtje
te ondernemen.
De komende weken zou het nog kunnen
en anders alvast iets af te spreken voor het
volgend voorjaar.
Ik wacht jullie reactie af.

De vakanties zijn voorbij, het meeste werk in
de eigen tuin is gedaan en nu komt de tijd
om verder te gaan met de buurtmoestuin.
In mei hebben we een flyer rondgebracht
om iedereen te informeren over de gekozen
plek. (Zie de afbeelding: de tuin komt naast
de paardenbak.)
Naar aanleiding van de flyer hebben we
diverse positieve reacties ontvangen van
wijkbewoners. Al met al is er al een aardige
groep die graag mee wil doen en/of
belangstellend is.
Hoe nu verder?
Inmiddels
heeft
er
een
overleg
plaatsgevonden met Laurens Stiekema
van de gemeente. Met hem is afgesproken
dat de grond in het begin van het najaar
wordt omgeploegd. Het voornemen om
dat eerder te doen hebben we laten varen,
aangezien de organisatie en voorbereiding
toch wat meer tijd en energie kost dan
verwacht. Daarbij groeit het onkruid
‘s zomers als kool en hebben veel mensen
vakantieplannen. Wat de gemeente verder
voor ons kan doen is nog onzeker, omdat
voor dit jaar het potje bijna leeg is. Er is een
mogelijkheid dat de gemeente ons volgend
jaar kan ondersteunen met een natuurlijke
omheining van de tuin en hopelijk is er in
2015 ook wat geld beschikbaar voor een paar
fruitbomen.
We willen graag een bijeenkomst
organiseren voor alle wijkbewoners die mee
12

willen doen in de tuin en voor degenen die
het project met belangstelling volgen.
Op deze bijeenkomst zullen we als
werkgroep Buurtmoestuin uitleggen hoe we
denken dat deze gerealiseerd kan worden,
we zullen de eerste ontwerptekeningen laten
zien en we willen graag brainstormen over
alle ideeën die er al zijn en die hopelijk nog
komen. Daarnaast is het een mooie manier
om kennis te maken met wijkbewoners die
aan willen sluiten. Als het goed is kunnen we
aansluitend de gemeente ‘groen licht’ geven
om een start te maken.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Hunzeborgh op vrijdagavond 19 september
van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur.
De werkgroep Buurtmoestuin
De Hunze/ Van Starkenborgh

Motorliefhebbers
gevraagd!

De afgelopen maanden zijn Nynke en Linde,
acht en vijf jaar, misschien wel bij u aan de
deur geweest. Zij hebben flink hun best
gedaan met het verkopen van dingetjes om
zo geld in te zamelen voor het dierenasiel
in Zuidwolde. Dankzij uw medewerking
hebben zij in totaal 61,50 euro opgehaald.
Vandaag hebben Nynke en Linde al het geld
besteed aan nuttige dingetjes voor de dieren
in het dierenasiel en hebben zij de cadeaus
overhandigd! Wat waren de medewerkers en
de dieren er blij mee!
Hierbij willen Nynke en Linde iedereen die
heeft bijgedragen aan deze cadeaus heel erg
bedanken!

André Tervoort
T 06-52312411

hunzetuin@gmail.com
www.facebook.com/Hunzetuin
13
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Logopedie
Praktijk
Wicherlink
P
S
S
S
S
S
T
!
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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

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

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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Tuin ruimen
De trend om van je tuin een buitenkamer te maken, lijkt nog niet geheel overgewaaid te zijn. Op
een warme dag met je blote voeten in het koele gras in de schaduw van een boom, kijkend naar
alle insecten, vlinders en vogels... Weten die mensen wel wat ze missen?
Met de klimaatverandering zijn er plots extra argumenten om een tuin weer een tuin te
laten zijn! Dus, leer weer genieten van een echte tuin en help daarmee ook het water- en
warmteprobleem te lijf te gaan.
Onderstaand artikeltje van Vogelbescherming legt het helder uit.
Met vriendelijke groet!
Joske van der Hoeven

Minder wateroverlast door meer groen
Nederland zal moeten wennen aan
extreme buien, zeggen deskundigen
de afgelopen dagen in de media. Forse
regenbuien zoals afgelopen week zullen
steeds vaker voorkomen. Een simpele
oplossing tegen wateroverlast: steen uit
de tuin, groen er in. En het is nog goed
voor de vogels ook.
Het KNMI waarschuwde deze week dat
we in de toekomst steeds vaker te maken
krijgen met wateroverlast. Door de
klimaatverandering stijgen de temperaturen
en is er vooral in de zomer sprake van
extreme regenbuien. Afgelopen week
hadden we daar al mee te maken. Op
verschillende plekken in Nederland stonden
de woonkamers blank. Vooral grote steden
hebben moeite om het overschot aan
regenwater af te voeren.
Een simpele oplossing is om meer groen
aan te brengen in de steden. Simpel gezegd:
tegel eruit en groen erin. Op die manier kan
het regenwater de grond in stromen. Minder
16

steen zorgt ook voor lagere temperaturen
in de stad. Alle tegels bij elkaar werken als
een soort oven, waardoor het in de stad al
snel een paar graden warmer is dan in het
buitengebied. Het langer vasthouden van
water in de bodem zorgt er ook voor dat de
temperaturen dalen.
Groen in de stad zorgt dus voor minder
wateroverlast, maar ook de vogels profiteren
er van. Hoe groot of klein de tuin ook is, er
zijn talloze mogelijkheden. Vervang houten
schuttingen door heggen, leg een grasveldje
aan en plant een paar struiken. Goed voor

de vogels, prima tegen wateroverlast en uit
onderzoek blijkt ook nog eens dat mensen
die in een groene omgeving leven gezonder
en gelukkiger zijn. Drie maal winst dus!
Meer groen in de stad is niet alleen de
verantwoordelijkheid van de bewoners.
Vogelbescherming werkt daarom samen
met gemeenten en bouwers om de
steden groener en vogelvriendelijker te

maken. Stadsvogeladviseurs begeleiden
en adviseren verschillende partijen. Zo
heeft
Vogelbescherming
bijvoorbeeld
de gemeente Meppel geholpen bij het
aanleggen van een groene nieuwbouwwijk,
met ruimte voor water en vogels. Ook heeft
Vogelbescherming een checklist opgesteld
om gemeenten en bouwers op weg te
helpen met aandacht voor groen en vogels.

Bridge in De Hunze/Van Starkenborgh
Minister Kamp, een enthousiast bridger,
heeft ook even de bridgeclub Loppersum
toegesproken op zijn ietwat hautaine wijze:
Ja mensen, tijdens mijn Groningse expeditie
Kwam ik tot een acceptabele propositie
Dit was wel zeker de consequentie
Van mijn briljante aardgasconventie
….Zei het als gevolg van een dwangpositie
Alle gekheid op een stokje, op 25 mei 2014
was het weer zover: de tweede ’De Hunze/ Van
Starkenborgh’ bridgedrive.
In verschillende woningen in de wijken, van de
Rietveldlaan, een knusse boot in het Boterdiep,
de Tonny van Leeuwenlaan tot in het prachtige
zelf ontworpen en eigenhandig gebouwde huis
aan de Beijumerweg werden we allerhartelijkst
ontvangen voor het edele bridgespel. Heerlijke
hapjes en dito drankjes droegen bij aan de
welkome sfeer.
Margriet Wiersma en ondergetekende hadden
de titel van vorig jaar te verdedigen. Maar….
Hennie Hofstee bood 1 sans aan tafel 1, waarop
Ab Bronger naar 3 sans vloog met slechts 7
punten. De verwijten over biedingen vlogen

over de tafel, wat meestal betekent dat de
tegenpartij rustig achterover kan leunen, maar
voor Ab en Hennie pakte het goed uit, het
contract werd gemaakt. Niet alleen dit contract
werd gemaakt, er zouden vele anderen volgen
en Ab en Hennie sleepten de titel binnen.
Proficiat!
Wat geweldig fijn dat er zoveel bridgers in de
wijk wonen. Naar verluidt komen er alleen maar
meer bij, mede door de vele cursussen die her
en der gegeven worden.
Tot slot nog een tipje over het gebruik van de
Bidding box:
“Denk met uw verstand en niet met de hand.”
Margriet en ik verheugen ons op volgend jaar.
Dank voor de organisatie, het was een prachtige
avond.
Els van Schaik
17
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84% rijdt te hard op Berlageweg
De motorrijder waarvan we de snelheid
vastlegden zou als hij was aangehouden
en bekeurd een flink bedrag hebben
mogen aftikken. Hoeveel? Aan het einde
van dit artikel lees je het.
De BHS is bezig het verkeer op de
Berlageweg te monitoren. Met enige
regelmaat signaleren we auto’s die
overduidelijk te hard rijden, geen
voorrang verlenen aan het verkeer (met
name fietsers) uit de zijstraten en het
stopgebod bij het Heerdenpad negeren.
Om te weten waar we over praten voeren
we tellingen en metingen uit.
30 km/h zone
De Granpré Molièreweg en de Berlageweg
bevinden zich in een 30 km/h zone.
Toegegeven, netjes 30 rijden voelt erg
langzaam aan. De limiet is er echter niet
voor niets, De Hunze is een woonwijk, met
veel kinderen, veel langzaam verkeer en
onoverzichtelijke zijstraten. De wegen zijn
ontsluitingswegen, en niet bedoeld als
doorgaande weg. Vorige week zijn enkele 30
km/h-bordjes bijgeplaatst.
Ach, wat maakt die paar kilometer per uur
nou uit? In de eerste plaats: meters remweg.
Wie 30 km/h rijdt staat (gemiddeld) na
13,3 meter stil, wie 40 rijdt na 19,9 meter.
Dat kan verschil tussen leven en dood zijn,
juist in een kinderrijke wijk. Bron: www.
nederlandveilig.nl. In de tweede plaats:
overlast. Hoe sneller een voertuig rijdt, hoe
meer geluid het produceert. Daarnaast
veroorzaakt te snel rijden voor fietsers en
overstekende voetgangers een gevoel van
onveiligheid.
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Omleidingen
Mede aanleiding om te monitoren was dat
in verband met de werkzaamheden aan
Ring Oost enkele weken lang een deel van
het autoverkeer uit Beijum de omleiding
via Cuypersweg, Granpré Molièreweg en
Berlageweg volgt. Niet dat we vermoedden
dat bewoners of bezoekers van Beijum vaker
of minder vaak verkeersregels overtreden,
maar omdat door het extra verkeer het
probleem groter was.
In deze eerste aflevering de snelheid van
het verkeer op de Berlageweg dat richting
Heerdenpad rijdt. Dat is de richting van
de omleiding. De eerste meting vond
plaats op 11 juli tussen 7:30 en 8:30 uur
met een stopwatch, waarbij als begin en
eind van het meetvak optisch makkelijk
herkenbare objecten naast de rijweg werden
aangehouden. De afstand daartussen
was 45 meter. Naar schatting 70% van de
auto’s, motoren en bussen kon gemeten
worden. Het gebeurde een aantal keren dat
een voertuig het meetvak al binnenreed
terwijl de voorafgaande snelheid nog
gemeten werd. Steeds is het eerst mogelijke
voertuig gemeten, er is dus niet gewacht
tot een duidelijk sneller rijdend voertuig het
meetvak binnenreed, dit om het totaalbeeld
realistisch te houden.
Resultaat
Een gedetailleerd overzicht volgt later op de
website, bij deze de belangrijkste resultaten
en opvallende aspecten.
Van de 108 gemeten voertuigen (van de
-naar schatting- 140) reden er 91 harder dan
30 km/h, dat is 84%.
Nou is een paar kilometer te hard niet

meteen dramatisch, maar als het richting
de 40 km/h gaat is dat met het blote oog
al duidelijk waarneembaar te snel. 25%
reed harder dan (naar beneden afgerond)
38 km/h. Die 8 km/h overschrijding is de
ondergrens voor eventuele bekeuringen.
En die 25% is ook wat de BHS als probleem
ervaart. De laagst gemeten snelheid was 25
km/h, de hoogste even boven de 50 km/h.
Kassa!
Stel dat de politie zou controleren,
hardrijders
aanhouden
en
bonnen
uitschrijven. Bekeurd wordt er vanaf 38
km/h, daar wordt een correctie van 3 km/h
op losgelaten, wat een overschrijding van 5

km/h oplevert. Volgens de website van het
Openbaar Ministerie is 5 km/h te hard in een
30 km/h zone al goed voor een prent van
52 euro. Wie betrapt wordt op 40 km/h is 70
euro kwijt. En die motorrijder uit het begin
van dit artikel? We legden 50,61 km/h vast.
Het zag er helemaal niet spectaculair te hard
uit, we hebben het vaak genoeg veel harder
zien gaan. Maar een bekeuring had deze
man 200 euro gekost...
Voor een uitgebreidere versie van dit artikel,
ga naar www.dehunzevanstarkenborgh.nl en
voer in het zoekveld in: ‘wwwl001’.
Hans van Leeuwen

Lees verder op de website...
De gedachte die hier ooit werd geuit om
(net als in Beijum vanaf oktober dit jaar) het
Wijkblad alleen nog in digitale vorm te laten
bestaan, werd door veel wijkbewoners resoluut
van de hand gewezen. Veel mensen hechten
kennelijk toch erg aan een tastbaar periodiek.
Het leest ook prettiger vanaf papier
dan vanaf een beeldscherm.
Toch kleven er wel een paar nadelen
aan een papieren wijkblad. De
afbeeldingen zijn niet in kleur (een
kostenafweging) en bewegen doen
ze al helemaal niet. Daarnaast is
de ruimte niet onbeperkt. Voor een
artikel is twee pagina’s al veel.
De oplossing: lees (of kijk) verder op
de website. Bij sommige artikelen
staat een code, bijvoorbeeld wwl001.
Een afkorting voor wijkblad-websitelink en een volgnummer. Als je naar
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

gaat en in het zoekveld de code invoert kom
je bij het betreffende artikel terecht voor meer
informatie, foto’s in kleur, een online enquête,
een interactieve kaart of een video.
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S.I.T.

Sanitair Installatie Techniek
Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl
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Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

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
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Knutselen in de
Hunzeborgh verleden tijd?
Vrijwilligers gezocht voor
de knutselclub!

Van de voorzitter van de Hunzeborgh
De zomervakantie is voorbij en een nieuw seizoen is weer gestart in de Hunzeborgh!!
Veel activiteiten (zoals Fitness, Zumba, koor, kinderdisco, etc.) zijn al weer volop aan de gang.
In de vakantieperiode was de Hunzeborgh dicht, maar er is wel veel ’activiteit’ geweest in de
Hunzeborgh. Op basis van een mooie tekening van een architect uit onze buurt heeft de
aannemer een kast gemaakt op het podium. Het resultaat is Super geworden en ik raad iedereen
aan om een keer een kijkje te komen nemen. Zelfs de DJ heeft een eigen ruimte gekregen.
We hebben nu weer een strak podium, waar alle tafels, stoelen en andere materialen een plek
gekregen hebben in de kast. Een gordijn is niet meer nodig, waardoor de ruimte nog meer tot
zijn recht komt.
Op 23 augustus was de jaarlijkse vrijwilligersBBQ, waar alle vrijwilligers met een hapje en drankje
bedankt zijn voor hun bijdrage aan de Hunzeborgh in het afgelopen jaar. Zelf kon ik helaas niet
aanwezig zijn, maar ik heb begrepen dat het weer erg gezellig was. Vrijwilligers zijn essentieel
voor het bestaan van de Hunzeborgh. Wil je hier ook een bijdrage aan leveren, neem dan even
contact op met een van de bestuursleden.
Rest mij iedereen een erg leuk Hunzeborgh-seizoen toe te wensen en kijk eens op de
activiteitenagenda in het wijkblad. Voor iedereen is er wel een activiteit.
Douwe Hogeveen

Juf Josje
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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Speel je altijd toneelstukjes?
Dans je door de dag?

Al jaren wordt er geknutseld met de
kinderen van 4-12 jaar. Dit gebeurt 1
x per maand op zaterdagmiddag van
14.00 - 15.30 uur. Het is elke keer weer
een gezellige middag, waar de kinderen
onder begeleiding van vrijwilligers
prachtige dingen maken en creatief bezig
zijn. Momenteel zijn wij maar met vier
vrijwilligers. We zijn dus op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Normaal knutselen
we 10x per jaar. Met vier vrijwilligers is
dit niet mogelijk. Knutselen zal dan niet
meer, of minder vaak, doorgaan.
Je moet als voorbereiding 1 knutselwerkje
bedenken (eigen creativiteit of internet)
en om 13.30 uur aanwezig zijn om de
spullen klaar te zetten. Er is veel materiaal
aanwezig.
Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt
meehelpen. We zijn blij met iedere inzet.
Het is een kleine moeite en levert groot
plezier op voor de kinderen.
Voor vragen en opgave kun je mailen/
bellen met Els Smeenk (smeenkels@
hotmail.com) tel: 050-5893521.

Of wil je dat juist graag leren?
Dan is Juf Josje wat voor jou!
Elke woensdagmiddag gaan we zingen en toneelspelen, dansen en toneelspelen,
muziek maken en toneelspelen,
kijken en leren van elkaar, nadoen, voordoen en vooral gek doen…
Voor prettig gestoorde jongens en meiden vanaf 5 jaar geeft Juf Josje elke week een expressief
theatraal uurtje vol plezier van 15.00u-16.00u in de Hunzeborgh.
Kijk voor meer informatie op www.stroomkragt.nl of mail naar Juf Josje info@stroomkragt.nl
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Kunstkring de Hunzeborgh
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Na twee succesvolle seizoenen (het afgelopen
winterseizoen zijn we zelfs vijf keer op
excursie geweest) organiseert Kunstkring de
Hunzeborgh ook komende winter een aantal
voordrachten onder de noemer “Kijken naar
Kunst”.

Enkele voorbeelden van inspiratie tussen
kunstenaar en kunstenaar: Rembrandt – Van
Gogh; Titiaan – Ëdouard Manet; Marchel
Duchamp – Damien Hirst.

Zeven middagen worden ingevuld door
Anna Keller, kunsthistorica

De laatste middag wordt verzorgd door
Jaap Ekhart, kunsthistoricus

Inspiratie in de kunst
Ga niet nadenken over kunst maken maar
doe het gewoon; dat was het devies van
Andy Warhol, één van de meest succesvolle
kunstenaars van de twintigste eeuw. Moet de
kunstenaar spontaan scheppen of nadenken?
Waaruit moet een kunstenaar zijn inspiratie
halen? In de lezingenserie van de komende
winter vormen artistieke inspiratie en invloed
de rode draad.
Door de eeuwen heen zochten kunstenaars
inspiratie bij hun tijdgenoten. Ze zochten bij
oude meesters; de techniek of stijl van hun
voorgangers dienden als bron voor hun kunst.
Soms ging dit gepaard met een bijna letterlijke
navolging, maar vaker dienden de werken van
een oude meester als uitgangspunt om iets
nieuws te maken. Plagiaat was in het verleden
geen zonde.
Enkele kunstenaars zochten het dichter bij huis
en hun eigen, al dan niet tragische leven diende
als onuitputtelijke inspiratiebron.
We maken een virtuele reis in de
kunstgeschiedenis door de eeuwen heen en
kijken hoe de kunstenaars zich lieten inspireren.
Een paar voorbeelden: de kunst van de Oude
Grieken en Romeinen diende in diverse
eeuwen als voorbeeld of als uitgangspunt voor
kunstenaars, zoals in de Italiaanse renaissance
of begin 19e eeuw (het neoclassicisme) en ook
in de twintigste eeuw, o.a. bij Picasso.
Volgens Salvador Dali: ‘De echte kunstenaar is
niet diegene die geïnspireerd is maar diegene
die anderen inspireert.’

Het Nieuwe Bouwen
De straten in De Hunze zijn vernoemd
naar bekende Nederlandse bouwmeesters.
Jaap Ekhart besteedt aandacht aan enkele
architecten van het Nieuwe Bouwen, ook wel
bekend als het Functionalisme.
Deze architectuurstroming floreerde tijdens
het interbellum. Volgens de architecten van
het Nieuwe Bouwen diende er zoveel mogelijk
gebruik gemaakt te worden van moderne
bouwtechnieken en (voor die tijd) moderne
constructiematerialen zoals: gewapend beton,
staal en glas. De strakke vormgeving en de
gebruikte constructiematerialen werden op zich
als mooi genoeg beschouwd. Decoraties waren
uit den boze. Kan Functionele architectuur ook
mooi zijn?

Laat u inspireren! Ga mee op deze virtuele reis!

Kom langs en oordeel zelf.
Waar: Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg
10a, Groningen
Wanneer: donderdag 6 en 20 november en 11
december 2014; 8 en 22 januari, 5 en 19 februari
en 5 maart 2015. De tijden zijn van 13.30-15.30
uur.
De kosten zijn € 50,00 voor 8 middagen incl.
koffie/thee.
Voor meer informatie of opgave kunt u bellen
of mailen met
Ina Bos;tel: 06-44012276, bosuil4@gmail.com of
Ynke Veenstra; tel: 06-27333787,
ynkeveenstra@home.nl

Djembé cursus in de Hunzeborgh
Op woensdag 24 september start er in de Hunzeborgh een
cursus djembé voor kinderen (vanaf 8 jaar) en volwassenen
Onder leiding van Paul Luttje
Start:
woensdag 24 september
Tijd:
18.30 – 19.30 uur
Kosten: € 65, De cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur.
Gratis gebruik van een djembé.
Voor meer info en aanmelden:
Email: info@djembe-workshops.nl
Tel: 06-28801105 of 050-3129460

Maak kennis met de djembé en ervaar hoe leuk samen muziek maken is!
advertentie

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

Knippen € 13,50

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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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2014
Dag

Tijd

Activiteit

Maandag

10.45 - 11.45 uur
Fitness-50-plus
19.00 - 21.30 uur
Yoga (2 groepen van 5 kwartier)
Dinsdag
9.15 – 10.15 uur
Fitness-50-plus
10.45 – 11.45 uur
12.00 -13.00 uur
Tai Chi
		
Start 9 september
14.00 - 15.00 uur
Wandelen
17.15 uur
Zumba for Kids
					
20.00 - 23.00 uur
Klaverjassen
		
30 sept / 28 okt / 25 nov / 23 dec
20.00 - 22.00 uur
Koor “Goed gestemd”
		
Iedere dinsdag uitgezonderd
		
de klaverjasavonden.
Woensdag
10.00 - 12.00 uur
Schilder/tekenlessen
		
Kosten € 155,- incl. koffie en materiaal
		
Start nieuwe cursus 10 september.
15.45 - 16.45 uur
		

Toneellessen voor kinderen
4 t/m 7 jaar

Contactpersoon
Liesbeth Visser T 050-5411951
Monique van Heemskerk T 06-12786972
Liesbeth Visser T 050-5411951
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
zumbaindazity@hotmail.com
Liesbeth Visser T 050-5411951
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
zumbaindazity@hotmail.com
Jolanda Ritsema - jolandaritsema@live.nl
Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
T 050-5411827 of 06-14901173
www.koor-goedgestemd.tk
Anneke van der Meer
post@annekevandermeer.eu
info@stroomkragt.nl

19.30 - 20.30 uur
Zumba
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
20.30 – 21.30 uur
Piloxing
zumbaindazity@hotmail.com
Donderdag
9.15 - 10.15 uur
Fitness-50-plus
Liesbeth Visser T 050-5411951
10.45 - 11.45 uur						
19.30 - 20.30 uur
Zumba
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
20.30 – 21.30 uur
Pilates
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 uur
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
		
26 sept / 24 okt / 21 nov / 19 dec
Zaterdag
14.00 - 15.30 uur
Kinderknutselmiddag
Coördinator kinderactiviteiten
		
13 sept / 8 nov / 13 dec
Els Smeenk / smeenkels@hotmail.com

Incidentele activiteiten 2014
Zaterdag
11 oktober
13.00 – 15.30 uur
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
					
					

Contactpersoon:
Jenny de Jong T06-29381350
kinderkledingbeurshunzeborgh@gmail.com

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

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