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Van de redactie
Had ik voor het vorige (september) nummer
verwacht dat er nauwelijks kopij zou
zijn - immers vakantie, dus alleen maar
komkommers - bleek er toen zoveel kopij
dat we moesten beknibbelen op de ruimte.
Hoe anders is het voor dit nummer: weinig
input, en geen ingezonden verhalen voor de
vakantieverhalenwedstrijd.
Wat jammer, want om me heen hoor ik toch
kleurrijke verhalen, vol van couleur locale en
zon, maar ook onverwacht warme zomers in
Engeland. Daar tegenover viel het weer in
Midden- en Zuid-Europa soms bitter tegen:
tien dagen Zwitserland, waarvan acht dagen
regen bijvoorbeeld. Maar ook daarvan is een
verhaal te maken, al is het uit ‘Schadenfreude’.
En die ‘after-holiday dip’, daar is al helemaal
van alles over te vertellen: je ziet er zo naar
uit, hebt een heerlijke vakantie, draait je
om en floep, vakantie is over. Dan moet je
weer een tijd sparen, zowel in verlofuren
als in geld om weer weg te kunnen. Dat is
nu dus wat ik doe: sparen en hunkerend
bedenken wat ik zou kunnen gaan doen

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

in een volgende vakantie. Maar ik prijs me
wel gelukkig dat ik de middelen heb om op
vakantie te gaan, en dat ik de mogelijkheid
heb om te kiezen. Ik kies er bijvoorbeeld
bewust voor om nauwelijks geld uit te geven
aan de inrichting van mijn huis.
Dat valt je trouwens ook pas op als je
terugkomt van vakantie: dan zie je plotseling
het samengeraapt zootje van fruitschalen
waar paperclips, facturen, verschrompelde
noten en een verdwaalde sleutel in liggen.
Gecombineerd met een derdehands bank
met ondefinieerbare vlekken, slechts
gemaskeerd door kussentjes waar de rafels
bijhangen, een vijf keer overgeschilderd
kastje, waar de vorige verflagen doorheen
schemeren en als klap op de vuurpijl een half
afgeschuurde en gelakte vloer, wachtend op
de volgende dappere poging. Maar mede
door die nihilistische stijl kan ik wat vaker
weg, en daarmee prijs ik me gelukkig.
Voor het volgende nummer dus: uw inbreng
– in diverse opzichten – is welkom!
Els Bijlholt

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

www.fysio4.nl
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Ondernemer in de wijk

Architect Marnix van der Scheer, MX13
Voor ondernemer in de wijk ga ik architect Marnix van der Scheer interviewen.
Om een duidelijk beeld te krijgen van zijn werk spreken we af het interview
te laten plaatsvinden in een door hem onder architectuur verbouwd huis in
De Hunze. Zo komt het dat ik op een zonnige woensdagmiddag aanbel bij de
Rietveldlaan 37.
Wie is Marnix van der Scheer?
Ik ben architect, woonachtig in de wijk
Van Starkenborgh en ik ben anderhalf jaar
geleden mijn eigen architectenbureau MX13
begonnen.
Waarom de keuze voor architect?
Ik zocht een studie en vak waarin ik zowel
mijn interesse in techniek als mijn creativiteit
kwijt kon. Een vak waarin het omgaan met
mensen centraal staat, maar ook vormgeving
en zoals gezegd techniek. Ik heb namelijk het
geluk dat ik een goed ontwikkelde rechter en
linker hersenhelft heb. Zodoende kwam ik uit
bij bouwkunde en architectuur. Tijdens mijn
studie bouwkunde aan de HTS heb ik een
basis gelegd die ik later heb aangevuld met
een ‘Master of Architecture’ bij de Academie
voor Bouwkunst.
Tijdens en na mijn studie heb ik veel
praktische
ervaring
opgedaan
bij
verschillende architectenbureaus. Ik heb
woningbouwprojecten gedaan, maar was
bijvoorbeeld ook projectarchitect van het
politiebureau is Assen, die toren langs de
snelweg.
In 2002-2003 ben ik nauw betrokken
geweest bij het ontwerp van een aantal
straten (174 woningen) in de wijk Van
4

zowel rijwoningen als grote twee-onder-eenkappers. We wilden zorgen voor eenheid
en verbondenheid binnen de wijk, ook
in de uitstraling van de huizen. Zo begint
bijvoorbeeld ieder blokje woningen met een
‘torentje’.
Met welke projecten ben je nu bezig?
Door de financiële crisis zie je dat mensen
minder snel hun huis kunnen verkopen
en daardoor ook niet zo snel een nieuwe
woning kopen. Een aantal jaren geleden
ging je verhuizen als je een grotere of
kleinere woning wilde. Nu blijven mensen
in hun huis en passen ze de ruimte aan door
bijvoorbeeld een dakopbouw, uitbouw of
verbouwing van de garage.
Een andere ontwikkeling is dat mensen
steeds meer thuis werken. Mensen die hun
baan verloren startten hun eigen bedrijf
en het zgn. ’nieuwe werken’ maakt het ook

Starkenborgh, waar mijn gezin en ik nu ook
wonen.
Hoe gaat dat zo’n opdracht voor de Van
Starkenborgh?
Bij het ontwerp van de wijk Van
Starkenborgh
is
het
stratenverloop
overgenomen van De Hunze. Dat kun je ook
duidelijk zien, de straten lopen als het ware
door.
De
opdrachtgever
had
duidelijke
uitgangspunten
bij
ons
architecten
neergelegd. Zo moesten er bijvoorbeeld
zowel duurdere als minder dure woningen
komen. In ons ontwerp hebben we dat
bewust gemengd, zodat er in de straat een
mix ontstaat van verschillende doelgroepen.
Zo zie je in bijvoorbeeld de Appie Groenlaan

gemakkelijk vanuit huis te werken. Dit vergt
vaak aanpassingen aan de woonruimte.
En in de toekomst verwacht ik dat steeds
meer oudere mensen langer thuis blijven
wonen, al of niet met hulp van de omgeving.
De meeste woningen zijn daar niet op
toegerust. Over tien jaar is het waarschijnlijk

heel normaal dat zorgbehoeftige ouders
bij de kinderen in wonen. Dat zie ik in onze
huidige huizen nog niet gebeuren! Dat alles
vergt aanpassingen, verbouwingen aan het
huis, of een losse woonunit in de tuin.
Een deel van deze ontwikkelingen zie ik
terug in mijn projecten. Ik word gevraagd
om mee te denken over hoe, waar en op
welke manier een dergelijke uitbreiding/
verbouwing
zou
kunnen
worden
gerealiseerd. De uitkomst van mijn werk
hangt sterk af van de wens van de klant, ik
ben hun adviseur. De samenwerking met de
klant staat dus ook voorop.
Mooi voorbeeld hiervan is de verbouwing
van Rietveldlaan 37. De vraag van
de bewoners was: meer bergruimte,
logeerkamer en douche op de begane grond.
Maar gaande het proces blijken er veel meer
wensen te zijn zoals: goede geluidsisolatie
rondom de wasmachine of een grote
plafondhoogte. In nauwe samenwerking
met de bewoners hebben we al hun wensen
gerealiseerd. De strakheid van het huis en de
werking van het licht zijn optimaal geworden
bij deze verbouwing.
Wat kost het?
Een architect is zeker niet onbetaalbaar
zoals veel mensen denken, net zoals
architectuur ook niet per definitie duur is.
De beeldvorming over architecten komt
niet altijd overeen met de werkelijkheid. Ik
kan helaas niet zomaar een prijs uit mijn
mouw schudden, dat hangt af van veel
factoren. Geen opdracht is gelijk. Wat ik wel
kan zeggen is dat mijn opdrachtgevers/
klanten altijd aangeven dat het profijt voor
hen groter is dan de investering. Je krijgt
uiteindelijk een meer doordacht en dus
hoogwaardiger product.
5
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Aankondiging en oproep!

Kunst in de wijk
De bewoners van de Rietveldlaan 37 kunnen
dat beamen. Zij geven mij vol trots een
rondleiding door hun prachtige huis en
benoemen de verrassende invalshoeken die
Marnix in zijn ontwerp voor de verbouwing
heeft gemaakt. Zelf hadden ze dat niet
kunnen bedenken.
Gefascineerd door Marnix zijn creatieve kijk
op vormgeving en bouwkunde waag ik me
aan een laatste vraag.

We willen graag een verblijf voor onze
toekomstige 4-voeter in de tuin. Kun je
dat ontwerpen?
Leuke opdracht! Voordat ik start met het
ontwerpen zou ik eerst graag wat meer
informatie willen hebben. Een opdracht
begint daarom altijd met een oriënterende
fase, waarin de wederzijdse verwachtingen
worden uitgesproken. Vaak blijkt dat er naast
een hondenhok ook nog andere wensen zijn
die dan misschien gecombineerd
kunnen worden. Wij zijn woonen bouwexperts, we verbinden
het creatieve met het technische
aspect. Dat is het leuke aan mijn
vak als architect, waarbij ik zowel
die linker als rechter hersenhelft
kan gebruiken.
Ik sluit het interview af en denk
aan mijn vernieuwde tuin met
hondenhok,
misschien
een
muziekstudio ernaast en dan ook
nog een jacuzzi erbij. Ik kan er nu
al van genieten.
Lidy Bosker
Meer informatie over Marnix van
der Scheer: www.mx13.nl / @
MX13groningen
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Een groepje bewoners van de wijken
De Hunze en Van Starkenborgh heeft
nu drie jaar op rij Kunst in de Wijk
georganiseerd, steeds met een groot
succes:
Kunstroute,
Kunstmarkt,
Podiumkunst.
Voor het komende jaar gaan we natuurlijk
weer iets spectaculairs organiseren. Ons plan:
een kunstroute met muziek in de wijken.
Het plan is dat op deze middagen beeldend
kunstenaars en goede amateurs uit de wijken
hun werk laten zien. Muzikanten zullen
daarbij hun muziek ten gehore brengen; dit
kan zijn bij de kunstenaars in huis of tijdens
de route. Wij denken aan een weekend
halverwege april of begin juni 2015.
De wijkbewoners en andere geïnteresseerden kunnen dan tussen 13.30 en 16.30
uur aan huis het werk bekijken en luisteren
naar prachtige vioolklanken, oorstrelende
pianomuziek en wie weet wel een
dweilorkest. Wij zullen de mensen die eerder
hebben meegedaan benaderen met het
verzoek om weer mee te doen.
Maar wij kennen niet iedereen. Daarom
doen wij een oproep aan alle beeldend
kunstenaars en muzikanten uit onze wijken,
professioneel of amateur, die actief bezig zijn
met hun werk, mee te doen. We streven naar
20 tot 30 kunstenaars/locaties, verspreid over
de twee wijken. Meld je aan en we bekijken
samen of er een mooie expositie mogelijk is.
Alle vormen van kunst zijn welkom.

Verder onderzoeken we of er mensen
zijn die een expositie in hun huis willen
onderbrengen. Daarvoor hebben we
verzoeken gekregen. Op de laatste middag
willen we ’Kunst in de wijk’ afsluiten met
een borrel in ons buurtcentrum van 17.00
tot 18.30 uur. Tot zover de plannen. Meer
informatie volgt de komende tijd via de
wijkkrant en andere media.
We hebben een klein budget, dat helaas niet
toereikend is, en we vragen de kunstenaars
een kleine bijdrage voor de flyers, posters,
folders en andere publiciteitsmiddelen.
Hoeveel dat wordt hoort u nog. We zijn
bezig met potjes en sponsors en wie weet,
misschien kent u wel iemand die ons project
wil sponsoren. Wij horen dat graag!
We hebben een eigen emailadres
aangemaakt. U kunt met alle vragen en
reacties contact met ons opnemen op
kunstindewijk@hotmail.com
Meld je aan als deelnemer en geef aan wat
de voorkeur heeft, half april of het eerste
weekend van juni 2015.
Wij doen mee of stellen ons huis ter
beschikking!
Uiteraard luiden we het kunstweekend weer
in met een bridgedrive, ook hiervoor kunt u
zich alvast opgeven.
De ’Kunst in de wijk-groep’
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Activiteiten van de Bibliotheek
oktober/november 2014
Ouder&Kind Café 050
Iedere 2e woensdag van de maand is
er een Ouder&Kind Café in de Centrale
Bibliotheek. Ouders en verzorgers kunnen
hier met al hun vragen over baby’s, peuters
en kleuters terecht. Er kan advies worden
ingewonnen over het dragen van een
kindje, kinderkleding, borstvoeding, sporten
met jonge kinderen, yoga en massage. En
over voorlezen natuurlijk! Woensdag 10
september zijn er twee draagconsulentes
aanwezig met verschillende doeken en
dragers om uit te proberen.
Jeugdafdeling Centrale Bibliotheek
Iedere 2e woensdag van de maand
Vanaf 10.00 uur - Gratis
Voordeel met je biebpas
Een Bibliotheekpas levert nu ook korting
op voor theatervoorstellingen, musea,
attractieparken, dierentuinen, workshops,
tijdschriften, lezingen en nog veel meer!
Alle aanbiedingen zijn te vinden op www.
voordeelmetjebiebpas.nl.

Bibliotheek. Stemmen geeft kans op
een jaar lang iedere week een boek naar
keuze ter waarde van € 20,-. Andere
prijzen zijn een NS dagkaart of een
Boekenbon! Stemmen kan via de website.
www.nspublieksprijs.nl
De Jonge Jury 2015
Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf
half augustus weer een stem uitbrengen
op zijn of haar favoriete boek! Voor de
Jonge Jury doen alle boeken mee voor
12 jaar en ouder, die in 2013 of 2014 zijn
uitgekomen. De boeken en stemformulieren
zijn bij de Bibliotheek te halen. Stemmen
kan tot 1 maart 2015, ook via de website!
www.jongejury.nl

November
Nederland Leest…
Een vlucht regenwulpen van
Maarten ‘t Hart!
1 t/m 30 november

Oktober
NS Publieksprijs 2014
Wat wordt het boek van het jaar 2014?
Vanaf 16 september 2014 worden de
zes nominaties voor de NS Publieksprijs
bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan
er weer worden gestemd. De winnaar
wordt 14 oktober bekendgemaakt. De
boeken zijn uiteraard te lenen bij de
8

De hele maand november kan elk
bibliotheeklid gratis het boek Een
vlucht regenwulpen van Maarten ’t
Hart in de Bibliotheek komen ophalen!
Wacht niet te lang, want op = op.
Nog geen lid? Pak dan deze kans!
Kijk
voor
informatie
over
het
programma
op
onze
website.
www.nederlandleest.nl

Paul de Rook en Roeland van der Schaaf op het Middenterrein

Wethouders in De Hunze en
Van Starkenborgh
Het college van B&W van de stad
Groningen heeft op zijn drukke
programma de wens om elke wijk
eens in de zoveel jaar te bezoeken.
De wethouders willen graag zien
hoe de buurt erbij ligt, wat er
allemaal gebeurt, wie er wonen
en wat die bewoners bezighoudt.
Het vorige bezoek aan De Hunze &
Van Starkenborgh was al weer in
november 2009. Tijd voor bezoek dus,
door wethouders Paul de Rook en
Roeland van der Schaaf op vrijdag 19
september 2014 vanaf 14:00 uur.

Koffie met koek
De bijeenkomst startte in de Hunzeborgh.
Het samenzijn begon met wachten op de
wethouders die enigszins vertraagd waren.
Dat gaf gelegenheid om wat te babbelen, te
genieten van het mooie weer, de koffie en de
cake dan wel Groninger koek. Om 14:31 uur
arriveerde Roeland van der Schaaf en ging
de middag over in het officiële gedeelte. Om
14:50 uur schoof Paul de Rook aan.
Hondenpoep, Tuinland, fitness en ouderen
Marianne Heerebout heette een ieder
welkom, schetste kort het programma van de
9
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middag en onder thee en koffie kwamen een
aantal Hunzense zaken aan de orde.
* Douwe Hogeveen van Stichting de
Hunzeborgh trapte vervolgens af met een
snelle maar zeer volle schets van wat er
allemaal in en om de Hunzeborgh gebeurt.
De laatste pagina van het wijkblad
geeft daarvan een goed overzicht. Dit
is echter alleen maar mogelijk door zes
enthousiaste bestuursleden en een poule
van zo’n dertig vrijwilligers.
* BHS vroeg aan Roeland van der Schaaf of
er al meer bekend is over de ontwikkeling
van de Tuinlandlocatie, tegenwoordig
Plan Boterdiep geheten. Er zijn plaatjes
verschenen in kranten en er hangt een
spandoek. Is er al meer? De wethouder
beloofde het ‘mee’ te nemen.
* BHS vroeg of er ook gehandhaafd kan
worden in het hondenbeleid. Her en der
ligt poep waar het niet hoort, honden
worden niet altijd aangelijnd buiten de
losloopgebieden en anderzijds is het
aantal afvalbakken beperkt. Ter stimulering
van de opruimplicht kan er wellicht een
hondenpoepopruimzakjesdispenser
worden neergezet. Zowel Paul de Rook als
Roeland van der Schaaf vond dat een goed
idee. Misschien is een proef mogelijk in de
Tonny van Leeuwenlaan.
* Liesbeth Visser vertelde over het grote
succes van Fitness 50-plus. Inmiddels zijn
vijf groepen actief onder leiding van Anita
Visker. De Fitness is meteen een katalysator
voor andere activiteiten. Liesbeth vertelde
ook kort over de gezellige en informele
wandelgroep op dinsdag.
De wethouders juichten deze initiatieven
toe. Zij zien dat sporten zich verplaatst van
clubverband naar meer informeel en vaak
in de openbare ruimte. Het is goed om
gezonde stadjers te hebben.
10
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* Reino Houwen las een brief voor, die zij
zelf ‘oratio pro domo’ noemde. Ze kaartte
de problematiek aan van de hoogbejaarde
zelfstandig wonende oudere. Dit is een
categorie die steeds meer voor gaat
komen, ook vanwege het beleid om
mensen langer thuis te laten wonen. In
hoeverre denkt de gemeente nu al na
in haar beleid om voor deze mensen
voorzieningen te treffen, ook in De Hunze
en Van Starkenborgh?
* Als afsluiter van het binnengedeelte
overhandigde
Marianne
Heerebout
namens BHS een brief aan Paul de Rook
over de openbaar vervoersituatie in onze
wijk, de veelal ontbrekende aansluitingen
en de vrees van de BHS dat in de toekomst
alleen nog lijn 65 beschikbaar zal zijn.
Een korte wandeling door de wijk
Met de koffiekan leeg werd het tijd om
eens de benen te strekken. Het was deze
vrijdagmiddag prachtig zonnig weer dus een
blokje om lokte. Paul Borggreve had speciaal
voor deze gelegenheid een De Hunze &
Van Starkenborgh-ommetje uitgezet. Dit
ommetje was een voorproefje voor het
‘De Hunze & Van Starkenborghpad’, een
wandelroute door onze wijk in kader van 25
jaar De Hunze. De bijbehorende wandelgids
is in de maak en het streven is die wijkbreed
huis-aan-huis als verjaardagscadeau aan te
gaan bieden.
De tocht begon bij de Hunzeborgh, ging
over het Hunzedijkje naar de Klaas Buistlaan,
toen de Otto Bonsemalaan waar de aparte
architectonische uitingen van de eerste
bewoners werden bewonderd. Vervolgens
naar het Van Starkenborghkanaal, een stukje
Ulgersmaweg, het Klaas de Witpad langs een
stukje ongekende natuur, de Beijumerweg
naar de Boterdiepbrug. Dan door de bussluis

Onthulling van het schetsontwerp kunstwerk Hans Rikken

de Berlageweg, de Kromhoutstraat volgen,
Bijvoetstraat, rechtsaf Granpré Molièreweg
en tot slot het Middenterrein.
Onthulling schetsontwerp Kunstwerk
in de Wijk
Op
het
Middenterrein
aangekomen
groepeerden wethouders en anderen zich
op het talud, waar Gutske Hornstra en Elly
Lutgert van de commissie Kunstwerk in de
Wijk het woord namen. De Hunze heeft de
zilveren leeftijd behaald in 2013. Dat was
aanleiding om iets bijzonders te doen. Het
resultaat is een te plaatsen zitelement (zeg
maar: bank) ontworpen door de Groninger
kunstenaar Hans Rikken. Ter gelegenheid
van het bezoek van het college werd in een
informeel gebaar al vast een schetsontwerp,
schaal 1:10 neergezet op de plaats waar het
bankje moet gaan komen.
De Bewegende Stad en de Stad beweegt
Na alle toespraken en prestaties was nu
eindelijk het woord aan de wethouder
Paul de Rook zelf. Hij toonde zich gelukkig
met alle activiteit en initiatieven in de wijk.
De aanmerkingen gedurende het bezoek

worden serieus onderzocht.
Het Middenterrein is nu al het centrum van
De Hunze & Van Starkenborgh. In 2015 zullen
de speeltoestellen vervangen worden. Het
college is voornemens dat mee te nemen
in het programma ‘De Bewegende Stad’
waarin De Hunze een pilotfunctie kan
vervullen. Stadjers worden dan betrokken
in de ontwikkeling van beweeg- en
sportmogelijkheden in hun eigen buurt.
Om al een klein startschot aan deze pilot te
geven overhandigde Paul aan Liesbeth Visser
een rugzakje met zogeheten goodies als
aanzet tot een gezonde brainstorm. Gutske
Hornstra ontving het tweede rugzakje.
Toen was al weer de tijd gekomen voor beide
wethouders naar andere verplichtingen af
te reizen. Er werd afscheid genomen en de
wethouders namen plaats in een taxi die hen
verder zou gaan brengen. Stad is immers
altijd in beweging!
Paul Marius Borggreve, secretaris BHS
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SPONSORS GEZOCHT voor
‘De Hunze & Van Starkenborghpad’

Hoe bedoel je:
“er rijdt een vrachtauto langs”?

zijn. Naar verwachting is er
In 2013 bestond de wijk De
ongeveer 2500 EURO nodig
Hunze 25 jaar. Deze zilveren
om het project te kunnen
mijlpaal was voor mij de
laten slagen. Daarvoor heb
aanleiding om iets terug te
ik ook uw hulp nodig. Graag
doen voor de wijk waar ik al
nodig ik u uit om sponsor te
veertien jaar met veel plezier
Rietveldlaan evenzijde
worden van het project.
woon: het ontwikkelen van een
Marius de Schaar
wandelpad door alle straten van
Technische details:
De Hunze en Van Starkenborgh. Wandelen
Boekje a5 formaat, geniet, ongeveer 72
is immers gezond en zit zeer diep in de
pagina’s binnenwerk, zwart/ wit, tekst en
menselijke natuur. Er zullen niet veel mensen
foto’s, 90 grams papier.
gezond van lijf en leden zijn, die dit nog
Omslag: kleur 160 grams, ontwerp van
nooit gedaan hebben. Waarom dan niet in
striptekenaar Hans Huisjes.
de eigen wijk: elke reis begint immers bij de
voordeur.
Sponsoring, een voorstel:
In september 2013 begon ik mijn tocht bij
Stort 25 EURO naar NL38 INGB 0005 7099
de Gerrit Krolbrug door Van Starkenborgh
20 t.n.v. Stichting de Algehele Aanraking
en De Hunze, bijna een jaar later zomer
o.v.v. ‘sponsor De Hunze’. Als tegenprestatie
2014 kwam ik weer terug. Onderweg heb ik
krijgt u: naamsvermelding in het boekje,
van alles mogen zien en leren: onvermoede
een exemplaar van het boekje en een fraai
geschiedenissen, aparte architectuur, kunst,
Nieuw-Hollands knipwerk van uw huis
natuur en nog veel meer.
door knipkunstenaar Marius de Schaar
Het resultaat is een route van 13 km en een
(mariusdeschaar.exto.nl). Hierboven vindt u
gidsboekje dat informatief en vermakelijk
als voorbeeld: de Rietveldlaan evenzijde.
is. Dit boekje wil ik in samenwerking met
de Stichting de Algehele Aanraking graag
Als u sponsor wilt worden van dit project
cadeau doen aan de wijk: namelijk het
kunt u zich aanmelden bij onderstaand
gidsje wijkbreed huis-aan-huis verspreiden.
adres. Bij voorbaat dank!
Daarvoor zal een oplage nodig zijn van
Ik verneem het ook graag als u nog vragen
ongeveer 1500 exemplaren.
heeft of nadere informatie wilt hebben.
Het project wordt grotendeels door
vrijwilligers gerealiseerd: schrijven, opmaak,
Paul Borggreve inzake Stichting de Algehele
foto’s, teksten zijn kosteloos ter beschikking
Aanraking
gesteld door de makers. Ook de verspreiding
Rietveldlaan 13 - 9731 MJ Groningen
zal door vrijwilligers gebeuren. Het drukken
050-5412031 - algehele@gmail.com
van het boekje zal echter niet kosteloos

Gek genoeg bleef de aardbevingsbusiness
tot nog toe een beetje aan de rand van mijn
voorstellingsvermogen. Af en toe kreukte
het een beetje, dat randje van: “het zal wel
meevallen”. Als ik een collega sprak die al
maanden aannemers af en aan in huis had:
van scheuren in muren tot badkamers met
scheurende leidingen. Maar ja, die woonde
in Ten Boer. Ook mijn collega met-oud-huis in
Huizinge vertelde levendig over de discussies
met de NAM, maar bleef er redelijk rustig
onder.
Toevallig had ik een week geleden twee
adviseurs rondom terreininrichting op
bezoek. Beide heren kwamen uit Amsterdam
en keken mij verbluft aan toen ik vertelde
dat wij, voor de nieuwbouw van gebouwen
van mijn werkgever, allerlei maatregelen
zullen nemen om de veiligheid te borgen.
“Maar jullie zitten toch niet in Loppersum”,
spraken ze weifelend. We stonden midden in

het weiland, in de stralende zon, er leek geen
vuiltje aan de lucht.
Vandaag kwam dat scheurtje eindelijk in mijn
voorstellingsvermogen. We stonden bij het
bureau van een collega en plotseling leek het
of de gevel van het gebouw een duw kreeg.
Ik grapte nog blond dat er iemand wel heel
hard stampte, maar al gauw bleek dat het
een schuivende aardlaag te zijn. Ik belde naar
huis om te vragen of er iets gaande was, en
terwijl ik belde zag ik op Twitter dat vanuit
De Hunze al een tweet geplaatst was: “Dat
was duidelijk een aardbeving”. Niet de eerste
keer, maar wel zo voelbaar overdag. Bizar dat
minister Kamp vervolgens zegt dat er geen
extra zorgen zijn, want past in het patroon
dat we in gedachten hadden en dat een
beving een “fact of life”is. Blijkbaar is dat niet
een fact in zijn life, maar wel in het onze!
Els 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
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De zorg in Groningen verandert
Ons dagelijks leven: school, werk,
kinderen opvoeden, zorgen voor
familie en bekenden, sporten, leuke
dingen doen. De meeste mensen
doen dat op eigen kracht en regelen
het zelf. Toch heeft iedereen voor
korte of langere tijd wel eens
hulp en ondersteuning nodig.
Sommigen hebben blijvend hulp
nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom,
werkloosheid, het hebben van
schulden, opvoedingsproblemen, ziek
zijn of andere beperkingen.
Een deel van deze hulp werd tot nu toe
geregeld door de landelijke overheid of
provincies. Dat verandert per 1 januari 2015.
Vanaf die datum worden een aantal nieuwe
wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen
er veel (nieuwe) taken bij de gemeente
Groningen te liggen. Dit gebeurt om de zorg
en ondersteuning dichterbij de mensen te

brengen en duidelijker en eenvoudiger te
maken. Maar het moet ook met minder geld
gedaan worden. De gemeente Groningen
heeft hiervoor een plan opgesteld.
Wat betekent dit voor u? Wat verandert er?
Op
http://gemeente.groningen.nl/wmo/
de-zorg-in-groningen-verandert zetten we
de informatie voor u op een rij. De komende
maanden zullen we u blijven informeren over
de veranderingen.

Opening 400-meterbaan
Sportcentrum Kardinge
Het nieuwe schaatsseizoen in Sportcentrum
Kardinge is weer van start gegaan! In
eerste instantie zou de baan op 4 oktober
open gaan, maar vanwege de hoge
buitentemperaturen werd dit uitgesteld.
Aangezien de temperaturen in de tussentijd
weer zijn gedaald kunnen de ijsliefhebbers
16
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de schaatsen weer onderbinden en volop
genieten van het ijs.
Voor iedereen die nog niet kan schaatsen
of juist zijn of haar techniek wil verbeteren,
worden er 8-weekse schaatscursussen
aangeboden. Gezinnen kunnen in de
weekenden meedoen aan de gezellige
gezinsochtenden. In de herfstvakantie
worden zowel voor jeugd als volwassenen
intensieve spoedcursussen verzorgd door de
schaatsschool van Sportcentrum Kardinge.

Oktober = actiemaand schaatsen in Kardinge
In de maand oktober geldt een speciale
kortingsactie op de ijsbanen van Kardinge.
Bezoekers kunnen de gehele maand
oktober met z’n tweeën voor de prijs van
één persoon komen schaatsen. Zie voor de
actievoorwaarden onze website.
Kijk voor meer informatie over openingstijden, tarieven, cursussen, clinics en
activiteiten de internetsite: www.kardinge.nl

advertentie

TE KOOP
IEUW !!
ZO GOED ALS N
haatsen,
Frisia Hockey sc
33-36
verstelbaar, mt.
1.
€ 20. Tel. 541195

de schaatsen weer onderbinden en volop
genieten van het ijs.
Voor iedereen die nog niet kan schaatsen
of juist zijn of haar techniek wil verbeteren,
worden er 8-weekse schaatscursussen
aangeboden. Gezinnen kunnen in de
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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

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

Van Tuinland locatie naar
Plan Boterdiep
Een aantal maanden geleden werd De
Hunze verrast met de komst van een aantal
semipermanente nieuwe wijkbewoners,
maar niet lang na hun vertrek hangt er
opnieuw een spandoek op het hek van het
Tuinlandterrein. Er is een nieuw project
opgezet, de naam Tuinland is gewist en
vervangen door project Boterdiep. Dit was
één van de redenen dat de krakers geen
been hadden om op te staan; het terrein
had wel degelijk een bestemming en dat
de eigenaar zijn plannen binnen afzienbare
termijn wilde uitvoeren ‘stond als een huis’.
Plan Boterdiep is hoe bouwonderneming
VDM het nieuwe buurtje van 72 woningen
noemt. Op de site (www.vdm.nl/boterdiep)
staat een korte, maar enthousiaste

18

beschrijving van de woningtypes, waarvoor
naar verluidt nu wel belangstelling is.
Sterker nog: als je kijkt bij de verschillende
opties, dan lijkt er nog maar een gering
aantal huizen te koop. Komt dit door de
aantrekkende woningmarkt of door de
(meer) aantrekkelijke prijsklasse, waarin
de huizen van Plan Boterdiep worden
aangeboden? Het is in elk geval te hopen dat
dit project slaagt, want nog een jaar tegen
die troosteloze vlakte aankijken betekent
geen winst voor de buurt. En voor wie
geïnteresseerd is: het aanbod varieert van
hoekwoningen tot tussenwoningen, in een
prijsklasse van € 128.500, - tot € 185.500, Els Bijlholt
19
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Fitness 50-plus

Van de voorzitter van de Hunzeborgh

In Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A, onder leiding van Anita Visker.

’Still going on’… zo zou je de afgelopen periode na de zomervakantie kunnen typeren. Alle
reguliere activiteiten zijn weer opgestart en de Hunzeborgh is weer uit het zomerreces.
In september hebben we ’hoog’ bezoek gehad in de Hunzeborgh. Het College van de gemeente,
in de vertegenwoordiging van de wethouders Paul de Rook en Roeland van der Schaaf,

Maandag:
10.45 – 11.45 uur

is op de koffie geweest en zij konden eens goed kennis nemen van wat er zoal gebeurt in de
Hunzeborgh. Dit is belangrijk omdat, gezien de bezuinigingen, wij op deze wijze het nut en het
belang van de Hunzeborgh onder de aandacht hebben kunnen brengen van het College. De BHS
informeert u verder in dit wijkblad over het bezoek. Naast de reguliere activiteiten wil ik jullie

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

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

graag nog attenderen op de komende buurtborrel en de kinderkledingbeurs in de Hunzeborgh.
Hou de activiteitenagenda achter in het wijkblad daarom goed in de gaten.
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.

Inhoud van de lessen:
warming-up, bewegen van de gewrichten,
versterken en rekken van de spieren, bewegen
op muziek en aandacht voor de houding.

Bestemd voor vijftigplussers,
zowel mannen als vrouwen.

Doel:
Om zo lang mogelijk fit, soepel en sterk te blijven.

Info en opgave bij:
Liesbeth Visser
T: 541 19 51
E: lmvisser5@home.nl

Kosten
€ 3,50 per les
(kopje koffie inbegrepen).

U kunt eerst een proefles volgen.

Vooruitbetaling per periode
(september t/m december
en januari t/m juni).

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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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
14.00 - 15.00 uur
Wandelen
17.30 uur
Kidsdance
					
20.00 - 23.00 uur
Klaverjassen
		
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

Liesbeth Visser T 050-5411951
Monique van Heemskerk T 06-12786972
Liesbeth Visser T 050-5411951

info@stroomkragt.nl

Incidentele activiteiten 2014/2015
Contactpersonen:
Ina Bos T 06-44012276 bosuil4@gmail.com
Ynke Veenstra T 050-5425285
ynkeveenstra@home.nl

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

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

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
		
24 okt / 21 nov / 19 dec
Zaterdag
14.00 - 15.30 uur
Kinderknutselmiddag
Coördinator kinderactiviteiten
		
8 nov / 13 dec
Els Smeenk / smeenkels@hotmail.com

Donderdag
13.30 – 15.30 uur
Kijken naar Kunst
		
door Anna Keller
		
6/20 nov, 11 dec
		
8/22 jan , 5/19 feb, 5 mrt
					

Logopedie
Praktijk
Wicherlink

Contactpersoon

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

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

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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