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Goede voornemens maken, doet u dat 
nog? Ik niet meer en ik heb ook de indruk 
dat steeds minder mensen dat doen. Bij de 
Etos en Kruidvat-achtigen liggen stapels 
maaltijdvervangers, shakes, en bij de Lidl is 
Sonja Bakker weer opgestaan uit een lange 
winterslaap. Het staat echter wel in schril 
contrast met de XXL aanbiedingen bij deze 
winkel: want het is vooral XXL koek, worst en 
schnitzel wat ik zie. Maar misschien is dat mijn 
particuliere frustratie, omdat afvallen op zich 
wel gaat, maar het zo houden pas echt een 
levenslange kwestie is. En dat levenslange uit 
zich vooral in een stemmetje in mijn hoofd 
dat zegt: dat ik toch zo hard werk/het toch 
rotweer is (en een bikini nog ver buiten beeld)/
ik morgen wel alleen maar kwark en appels ga 
eten. Die voornemens moet ik dus minstens 
het hele jaar lang volhouden en dan is het geen 
voornemen meer.  

Geen echt voornemen, maar misschien meer 
een overweging is de vraag rondom mening- 
en persvrijheid. Tot nog toe was ik er niet altijd 
bewust mee bezig en in een wijkblad is er ook 
maar zelden de behoefte of noodzaak om dit 
onderwerp aan te snijden. Maar de recente 

gebeurtenissen rondom Charlie Hebdo en 
de extremiteit waarmee dit onderwerp werd 
neergesabeld, zetten je - ook voor jezelf - aan 
het denken: wat vind ik nu eigenlijk echt? En 
durf ik dat luidop te zeggen. Bij mij thuis wordt 
daar flink over gediscussieerd, en dat is goed, 
want op die manier kan ik nadenken over 
mijn mening. Mijn mening is dat je niet moet 
kwetsen om het kwetsen zelf, maar dat je elkaar 
wel  de ruimte moet geven om er ook anders 
over te kunnen denken.  En de krankzinnige 
oplossing om je mening blijkbaar alleen te 
kunnen overbrengen met  geweld vind ik 
verbijsterend. 

Laten we ook op kleine schaal, bijvoorbeeld 
in een wijk als de onze, elkaars mening 
respecteren en niet over elkaar heen vallen als 
er iemand afwijkende opvattingen heeft. De 
jarenlang durende strijd die in Beijum woedt 
rondom de wijkbelangen is een goed voorbeeld 
van hoe het niet zou moeten. Makkelijk gezegd, 
ik weet het, maar laat dat dan mijn goede 
voornemen zijn. 

Els Bijlholt

Van de redactie

Op 24 maart houdt de BHS de jaarlijkse 
Algemene Bewonersvergadering. U ontvangt 
daarover natuurlijk nog een flyer, maar dan 
kunt u deze datum alvast noteren. En....een 
ABV is helemaal niet saai maar juist erg leuk 
en levendig. U leert buurtgenoten kennen en 

hoort wat er allemaal speelt in onze wijken.
Er is ook altijd iemand uit de wijk die in de 
pauze live achtergrondmuziek speelt of zingt. 
Voor de komende ABV hebben we echter 
nog niemand gevonden. Als iemand nu 
denkt: hé dat kan ik ook, dan kunt u een 

Van de voorzitter BHS

e-mail naar de BHS sturen. Als u dit jaar 
niet aan de beurt komt, dan misschien het 
volgende jaar. Voorwaarde is dat u uit De 
Hunze of Van Starkenborgh komt. We willen 
graag iedereen een keer een kans geven, 
dus mensen die al eens hebben opgetreden 
hoeven zich niet op te geven want die 
kennen we al. 

U weet misschien nog dat er in september 
vorig jaar een bezoek is geweest van twee 
wethouders aan onze wijk. De BHS heeft hen 
toen een brief over het openbaar vervoer 
overhandigd. De wethouder heeft op die 
brief geantwoord en de kern van deze brief 
is dat de gemeente geen mogelijkheden 
ziet om op een efficiënte en betaalbare wijze 
De Hunze van beter openbaar vervoer te 
voorzien. Wel zegt de wethouder in de brief: 
”indien u over de (toekomstige) openbaar 
vervoerbediening van De Hunze en Van 
Starkenborgh met ons in gesprek wilt gaan, 
zijn wij daar graag toe bereid.”
Misschien zijn er bewoners van de wijk die 
het thema openbaar vervoer warm willen 
houden door een werkgroepje te vormen en 
er af en toe met de gemeente over te praten. 
Misschien hebben bewoners ideeën over 
andere vormen van vervoer. Meldt u zich 
dan per e-mail bij de BHS. Waarschijnlijk valt 
er niet meteen resultaat te halen maar het 
is wel goed om aandacht te blijven zoeken 
voor de openbaar vervoervoorziening, zeker 
met het oog op de vergrijzing. Het antwoord 
van de wethouder staat in zijn geheel op de 
website van de BHS. Zoek dan op code WWL-
003.

De meesten van u zullen wel ervaren hebben 
dat de Gerrit Krolbrug in december een 
aantal weken uit de roulatie is geweest. 
Alleen via de fietsbruggen was de overkant 

van het kanaal nog te bereiken. De BHS 
heeft samen met de bewonersorganisatie 
van Beijum aandacht gevraagd en gekregen 
voor deze situatie. Inmiddels is de brug 
gerepareerd, maar de zorgen over hoe lang 
de brug het deze keer zal volhouden blijven 
bestaan. 

En dan is er nog de groei van het fietsverkeer 
over de brug vanwege de afsluiting van de 
Noordzeebrug. De BHS heeft de gemeente 
gevraagd om een tijdelijk verbod voor 
(vracht)auto’s. Daar is ten tijde van het 
schrijven van dit stukje nog geen antwoord 
op gekomen maar als u ineens geen auto’s 
meer ziet, weet u hoe het komt. 

Verder is er de vraag wat voor soort 
verbinding er over een paar jaar moet 
komen, wanneer de Gerrit Krolbrug echt 
vervangen moet worden. Daarover is in 
december een inloopmiddag geweest. 
Er werden varianten gepresenteerd van 
bruggen. Bij alle varianten wordt in ieder 
geval het fietsverkeer van het autoverkeer 
gescheiden. De BHS wil echter verder kijken 
dan de brug en zou graag zien dat ook 
de kruisingen voor en na de brug en de 
Korreweg fietswaardig worden ingericht. Dit 
jaar zal daarover meer duidelijkheid komen.

De woningen die gebouwd gaan worden 
op het voormalige Tuinlandterrein (plan 
Boterdiep) zullen aan het eind van dit jaar al 
gereed zijn en grotendeels bewoond. We zijn 
erg benieuwd. 

Dan is er nog de cirkel met 30 km erin die 
aangebracht zou worden op de Beijumerweg 
bij de woonboten. Door het natte weer is dit 
uitgesteld tot het voorjaar. Het bord bij de 
Boterdiepbrug met zone 30 km zal groter 
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Als je jarig bent 
mag je ook een 
verlanglijstje 
maken; bovenaan 
dit lijstje staat  
een vraag: 
Over welk 
onderwerp moeten 
we hoognodig 
schrijven?  

Uitgesloten van 
deelname aan deze verjaardagsprijsvraag 
zijn de redactieleden, en ook lezers 
die reageren met vanzelfsprekende 
antwoorden als artikelen over hondenpoep, 

aardbevingsschade 
(want daar gaan 
we in het volgende 
nummer aandacht 
aan besteden) 
en de viering 
van Koningsdag. 
Verder zijn er geen 
beperkingen. 

Aan de eerste drie 
bijzondere, leuke 

suggesties voor een artikel reiken wij een 
cadeaubon uit. 

Els Bijlholt

worden gemaakt en ik neem aan dat dit wel 
eerder gebeurt. 

Aan het kunstbankje voor het middenveld 
wordt op dit moment hard gewerkt door de 
kunstenaar. We verwachten dat het in het 
voorjaar wordt geplaatst. 

Enkele van onze bestuursleden buigen zich 
over het hondenpoepprobleem. Hierover 
staat meer informatie in dit (of een volgend) 
wijkblad. Dus daar wil ik nu verder niets over 
zeggen.

Op het Hunzedijkje is wat irritatie ontstaan 
tussen voetgangers en (brom/snor)fietsers. 
Het is dan ook een smal pad. De BHS heeft de 

gemeente gevraagd om hekjes te plaatsen 
om de snelheid van (brom/snor)fietsers wat 
te remmen. De gemeente wil echter dat het 
dijkje bereikbaar blijft voor materieel en 
denkt ook niet dat het probleem met hekjes 
is op te lossen. Toevallig was de gemeente 
al van plan om brommers/snorfietsers meer 
in de gaten te houden, dus wie weet ook op 
ons Hunzedijkje. 

Dit is mijn laatste stukje als voorzitter. 
Op de ABV van 24 maart zal ik het stokje 
overdragen. Als u wilt weten aan wie, dan 
bent u welkom op de ABV!

Marianne Heerebout

Vijfentwintig jaar jong
Dit jaar is een jubileumjaar voor het Wijkblad: 
we zijn de 25-ste editie ingegaan. Om dat feestje 
te ondersteunen, zijn we gestart met een 
make-over: kleur! Niet alles is gekleurd, maar 
bijvoorbeeld wel de foto’s bij de artikelen, de 
strip en een deel van de advertenties. Hopelijk 
trekt dit ook de adverteerders aan die ons in 
het recente verleden hebben gevraagd of we 
een advertentie in kleur konden uitbrengen: 
ja, dus. Kent u iemand of bent u degene die 
wil adverteren,  mail dan naar: 
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl  
en informeer naar de mogelijkheden. 

jaargang 25  |  nr. 1  |  februari 2015
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Ik kom vaker kleding-stukken tegen 
onderweg. Schoenen, platgereden jassen, 
verregende sokken en in de winter 
handschoenen en kindermutsjes. Altijd 
gaat het om alleenstaande schoenen of 
handschoenen. 
Ik ben nog nooit een paar tegengekomen. 
Begin vorig  jaar had iemand aan het eind 
van de Oude Kijk in ’t Jatstraat een waslijntje 
gespannen in het raamkozijn en daar 
handschoenen opgehangen met knijpers. 
Ze hebben er de hele winter gehangen en 
opeens waren ze weg.

De rode pump leek amper gedragen. Dat in 
tegenstelling tot de kapotte schoenen die 
ik meestal tegenkom. Terwijl ik mijn fiets 
tegen het bruggetje zette en de schoen 
oppakte vroeg ik me af welk drama zich 
hier had afgespeeld. Wanneer laat je je 
schoen achter? Ik herinnerde me vaag 
de scene waarin boze moslims schoenen 
gooiden naar de Amerikaanse president 
George Bush. Een uiting van minachting. 
Was dat hier ook het geval? Er staan 
regelmatig kleine groepjes pubers te roken 
bij het bruggetje. Ze komen van het Wessel 
Gansfort College, zo’n honderd meter 
verderop. Ook hondenbezitters lopen vaak 
over het bruggetje op weg naar de enige 
uitlaatstrook in deze buurt. Zelfs paarden 
galopperen hier langs, vanuit de manege 
bij de Pop Dijkemaweg. Maar moslims? 
Misschien toch hondenbezitters die de 
traditionele bal hadden ingeruild voor een 
damesschoen waar beagles en labradors 

massaal kwijlend achteraan rennen. Of een 
mooie amazone met wapperende haren 
en rode damespumps, die afgeleid door 
dezelfde beagle en labrador een schoen 
verloor. Nee, het had vast iets te maken met 
een dramatisch afgelopen puberliefde. Hij 
puisterig en verliefd, zijn zuur verdiende geld 
uitgegeven aan dure rode damespumps. Zij, 
mooi, verwend en niet echt verliefd. Hier 
bij het bruggetje was de bom gebarsten. 
Ik zag ze staan, hij met zijn hoofd voorover 
gebogen en zij woedend en stampvoetend.

Ik leg de schoen voorzichtig terug in het 
gras. Ik zal er wel nooit achter komen wat 
hier gebeurd is. Maar ik hoop dat mensen 
kledingstukken blijven verliezen.

LB

OPROEP: 

Drone weggevlogen

Zoekgeraakt in de 

omgeving van de 

kruising Granpré Molièreweg en 

Bijvoetstraat:  

Quadcopter (of ‘drone’), 35 x 35 cm 

groot. Merk UdiR/C, type U829.

Heeft u hem gevonden of weet u meer? 

Ik hoor het graag. 

Joop, Boekenlaan 40

De verloren schoen
Fietsend door de wijk, zag ik bij het bruggetje een schoen liggen. Een donkerrode 
leren damespump. Maat 39/40 schatte ik. Eén schoen. 

advertentie

www.scheidingsmakelaar.nl

Al 10 jaar een 
betrouwbare partner
bij echtscheiding!
Een scheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. 
De emoties kunnen hoog oplopen. Toch is het belangrijk om in goed overleg uit 
elkaar te gaan. 

Met onze 10 jaar ervaring weten wij dat:
• Samen gemaakte afspraken beter worden nageleefd.
• Je kunt voorkomen, dat de kinderen tussen twee vuren terechtkomen.
• Hoge advocaatkosten kunnen worden bespaard.
• Een scheiding geen jaren hoeft te duren, maar gemiddeld binnen 
 drie maanden kan worden afgerond.
• Goede financiële oplossingen mogelijk zijn; ook in crisistijd.

Wij werken voor ieder stel dat wil scheiden. Vraag bij uw regionale scheidingsmakelaar 
naar de actievoorwaarden i.v.m. het tienjarig jubileum. 

Meer informatie? 
Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek.
Marian Steenge, 
06 41565583, 
steenge@scheidingsmakelaar.nl

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

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie
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de jaren dertig van de twintigste eeuw. Vlak 
voor de oorlog ontstond er ijzerschaarste. 
TBS ontwikkelde rioolputten en kolken 
waarvan het ijzer verankerd werd in beton. 
Voor deze uitvinding vroeg het bedrijf 
octrooi aan. In veel van de kolkroosters is het 
octrooinummer dan ook weergegeven. Deze 
uitvinding werd een groot succes. Vanaf de 
jaren vijftig leverde TBS aan alle gemeenten 
in de lage landen en werd marktleider op het 
gebied van kolken. Nog steeds is het bedrijf 
een grote speler in de kolkwereld, ook nu er 
meer nieuwe materialen behalve gietijzer en 
beton worden gebruikt. 

In Van Starkenborgh liggen exclusief kolken 
van de firma Weegels te Weert. Weegels BV 
is inmiddels een onderdeel van Struyk Verwo 
Aqua gevestigd in Nederweert. Struyk Verwo 
Aqua is gespecialiseerd in putafdekkingen en 
afwatering. Het bedrijf is weer onderdeel van 
een internationale bouwmaterialengroep 
CRH. In de Berlageweg, ongeveer bij de 
bushalte  Granpré Molièreweg ligt een 
putdeksel van het bedrijf. 
In de brandgangen zowel in De Hunze als 
Van Starkenborgh liggen straatkolken, ook 
wel ontlastputten, van Dyka uit Steenwijk. 
Dyka fabriceert voornamelijk kunststof 
leidingen en pijpen, waaronder rioolpijpen 
en is als sedert 1957 actief. Dyka maakt ook 
kleinere materialen: zo ligt in de douchecel 
van de schrijver van dit stuk een doucheputje 
van Dyka.

Busperrons en perk
Bijzondere trottoirkolken vindt de wandelaar 
in het perkje aan de Boekenlaan. Daar 
liggen kolken van Nering Bögel BV. Nering 
Bögel was oorspronkelijk een bedrijf uit 
Deventer dat in 1955 onder dezelfde naam 
is doorgestart in Weert. Het bedrijf legt 
zich voornamelijk toe op afdekkingen zoals 
putdeksels.
De nieuwste kolken liggen in de vorige 
jaar verhoogde bushaltes. Ze zijn gemaakt 
door Leicon BV uit Steenwijk. Leicon maakt 
verkeersgeleidingen zoals vluchtheuvels, 
geleideblokken, maar ook volledige 
busperrons.

Zo blijken Weert en Steenwijk de 
belangrijkste kolkplaatsen van ons land te 
zijn. De weg naar de goot is dan toch wel 
wat langer dan vaak wordt beweerd. De 
goot is immers ook niet het einde maar een 
monument van menselijke vernuftigheid, 
waardoor het leven in de 21e eeuw 
aangenaam kan verlopen.

Meer over kolken:
www.tbs.nl
www.neringbogel.eu
www.struykverwoaqua.nl
www.leicon.nl
www.dyka.nl

Paul Marius Borggreve

Lang geleden werden steden en dorpen 
nog gebouwd zonder zich te bekommeren 
om een fatsoenlijke afvoer van de intieme 
lichaamsvochten, was- en regenwater en 
ander ongerief. Het leven stonk en het was 
altijd modderig. In de 19e eeuw kwam daar 
verandering in en werden de eerste riolen 
aangelegd. De afvoer werd steeds meer 
verfijnd tot het huidige fijnvertakte stelsel 
zoals dat in De Hunze en Van Starkenborgh. 
Midden onder het wegdek lopen voor het 
oog verborgen brede pijpen die al het 
ongewenste afvoeren. Een stukje ingenieuze 
techniek waarvan de meesten van ons maar 
weinig zien, op de roosters en, middenin het 
wegdek, de putdeksels na.

Kolken
De roosters in de goten aan de weerszijde 
van de rijbaan, of soms er middenin, 
heten kolken. Liggen ze in de stoeprand, 
dan zijn het trottoirkolken, liggen ze in 
het weggedeelte (vaak in de goot bij de 

parkeerstrook) dan zijn het straatkolken. 
Deze kolken zijn bedoeld om het regenwater 
vlot af te voeren naar de grote rioolpijpen. Ze 
vormen de bovenkant van een zinkput met 
een buis die uitkomt in de grotere pijp onder 
het wegdek. De roosters zijn aangebracht om 
te voorkomen dat hele voeten, handen of 
kinderen met een buitje meestromen naar de 
diepte. 

TBS en Weegels
Het meeste aan straatmeubilair, 
bouwkeramiek, paaltjes en masten is 
anoniem. Dat geldt niet voor de kolken. Ze 
zijn gemaakt van gietijzer en de gewoonte 
is dat de fabrikant zijn naam dan wel logo in 
het ijzer aanbrengt.

Een rondgang door onze wijk leert dat er 
verschillende fabrikanten aan ons algemeen 
welzijn hebben bijgedragen. In De Hunze 
liggen voornamelijk kolken van de firma 
TB uit Soest, vaak afgekort tot TBS. TB staat 
voor Technisch Bureau voor gietijzeren 
producten Soest. Het bedrijf is opgericht in 

Straat- en trottoirkolken in De Hunze 
en Van Starkenborgh
Het zullen er een kleine 1500 zijn, zo om de twintig meter. ze zijn overal in onze 
wijk en wat hebben we ze nodig gehad deze natte januarimaand. Ja, hoe heten ze 
eigenlijk: die gietijzeren roosters aan de rand van de stoep en midden in de goot 
langs de straten, lanen en wegen?
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Helemaal klaar was ik met die voortrazende 
stormtoestanden. Voor mijn gevoel heeft het 
de hele maand december en een groot deel 
van januari gestormd. Helaas niet van die 
gezellige stormen waarbij je vrolijk naar de 
kust rijdt om naar de golven te kijken en een 
flink eind langs de zee te sjouwen. Nee, storm 
in coöperatie met regen, zodat mijn oude 
trouwe regenponcho als een soort grootzeil 
ging functioneren: ik zeilde als het ware zo 
de stoep op, of de rijbaan. Gehuld in deze 
grote blauwe regenponcho zie ik er normaal 
gesproken al uit als een tent, maar als de 
wind eronder komt wordt het een gezinstent 
van het type ‘op te zetten met één stok’.

Als u dit stukje leest zal het allemaal wel weer 
heel anders zijn, maar toen ik dit schreef 
was de eerste sneeuw net weggesmolten. 
De sneeuw die op een zaterdagochtend 
zomaar in de tuin lag en de verbijsterde 
vogels in een acute hongergreep bracht. 
De zes mezenbollen die ik had opgehangen 
waren in één klap kaalgevreten; die vogels 
dachten waarschijnlijk dat de sneeuw nog 
weken zou liggen en dan kan je maar beter 
direct pakken wat je pakken kan. Bij het 
zoeken naar mijn stokoude sneeuwlaarzen 
bekroop mij het gevoel dat ik een paar 
jaar geleden had toen er 30 cm sneeuw 
was gevallen, de bussen niet reden en 
we boodschappen met de slee deden.  
Ik lééfde in die tijd in die laarzen, we waren 
onafscheidelijk. Dat de bussen niet reden 
maakte mij niet uit, dat is in De Hunze toch 
al niet echt een onderwerp. Het bijzondere 
toen was dat er ook weer een vorm van 
gezelligheid ontstond die je anders alleen in 
de zomer ziet: in de sneeuw deel je sleeën en 

sneeuwschuivers, en klets je met elkaar op 
straat. 

Helaas was de sneeuw na ruim een dag 
weggesmolten, vervangen door de regen. 
De vogels keken verbaasd naar de lege 
groene netjes die in mijn achtertuin aan de 
bomen hingen. Maar het is nog maar eind 
januari, en vandaag hoorde ik dat er over 
een paar dagen weer sneeuw voorspeld 
wordt. Misschien is het op het moment 
dat u dit leest onmogelijk om uw huis te 
verlaten vanwege de grote sneeuwwallen en 
vervloekt u mij. Wees dan maar blij dat er in 
elk geval niet een blauwe gezinstent op een 
fiets voorbij waait. Als ik uw huis passeer 
in de sneeuw ben ik te herkennen aan een 
paar oude zwarte sneeuwlaarzen, een lange 
zwarte jas en een grijns op het gezicht. 

Els Bijlholt

Winterweldaad

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

EUROPA KINDERHULP zoekt ouders voor ruim 
2 weken in de zomervakantie.
 
U kunt heel veel betekenen voor:
- een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen;
- een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend; 
- een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt;
- een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt;
- een kind dat niet meer huilt na een paar klappen;
- een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt;

Wat in uw ogen gewoon is voor een kind, kan voor een kind van Europa Kinderhulp
bijzonder zijn. Dat zij mogen ervaren dat er ruimte is om te spelen en kind te zijn,dat er aandacht en 
tijd voor ze is. Het lijkt zo gewoon, maar voor deze kinderen is dit heel bijzonder want dit hebben zij 
misschien nog nooit mogen ervaren. Deze kinderen zijn het meest gebaat bij liefde, aandacht, rust en 
regelmaat. Een dagje uit, boodschappen doen, een wandeling maken, drie maal daags een maaltijd die 
voor hen  wordt verzorgd, s‘avonds voor het naar bed gaan nog even gezellig bij elkaar zitten, in bad gaan 
of onder de douche. Samen naar het zwembad, al zullen de meeste kinderen niet kunnen zwemmen. 
Alleen al het idee dat ze naar het zwembad gaan is voor de meeste kinderen al een feest.

St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een “ andere” wereld.
Het probleem is echter: er zijn nooit genoeg vakantie ouders.

Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde beschikken om een kind voor
ruim 2 weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Bent u een ouder of gezin die een kinderdroom 
waar kan maken, meldt u zich dan aan.
Er staat geen vergoeding tegenover, maar het geluk dat u een kind bezorgd is onbetaalbaar.

Voor aanmelden en inlichtingen kunt u contact opnemen met Marian Van Den Berghe telefoon 0598-
416369 of met het landelijk secretariaat van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur. U kunt ook kijken op de 
site www.europakinderhulp.nl daar staan ook de data van de kinderreizen.
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Waarom ben je naar Nederland en specifiek 
naar Groningen gekomen?
De liefde, lacht Valentyna. Ongeveer 
anderhalf jaar geleden heb ik mijn vriend, 
Albert in Kiev ontmoet. Ik was met een club 
vriendinnen aan het stappen en kwam Albert 
met een vriend tegen in een kroeg. Het was 
erg gezellig maar niet zo zeer liefde op het 
eerste gezicht. Daarna hebben we contact 
gehouden en waren we dagelijks wel 3-4 
uren aan het skypen. Toen bleek er toch meer 
te zijn dan vriendschap en sloeg de vonk 
over. 

Toen ik vorig jaar met Oud en Nieuw in 
De Hunze was, had Albert een groot feest 
georganiseerd bij ons aan de Maaskantlaan 
en de hele buurt uitgenodigd. Toen heeft hij 
me gevraagd of ik zin had om Nederlands te 
leren en in Groningen te komen wonen. Zo is 
het begonnen.

Waarom taarten bakken?
Ik heb een lange werkervaring in de horeca. 
Op mijn 16e begonnen als serveerster en 
daarna in diverse management functies 
binnen de horeca. Daar heb ik de kunst van 
het taartenbakken afgekeken. Collega’s 
die soms per uur 10 taarten bakten en dan 
iedere taart weer helemaal uniek. Ik heb me 
daar opgeworpen als een soort stagiaire en 
heel veel geleerd over taarten bakken. 
Ik ben eigenlijk opgeleid tot juf, maar kan 
vanwege de taal en het verschil in opleiding 
hierin in Nederland nu niet werken. Niets 
doen is niks voor mij, dus heeft Albert mij 
gestimuleerd om mijn hobby om taarten te 
bakken uit te breiden.
Hij ging foto’s van mijn taarten op Facebook 
zetten. Vrijwel direct daarna kwam mijn 
eerste bestelling, een appeltaart voor een 

verjaardag. Daarna volgden er meer en meer 
bestellingen. Naast Facebook ook veel mond 
tot mond reclame van tevreden klanten. Ik 
heb inmiddels ook mijn eigen website www.
lekkergebak.com.

Welke taarten maak je?
Valentyna laat me een flyer zien met een 
groot assortiment aan hartige en zoete 
taarten. Ik lees Glühwein met pruimengebak, 
perzikgebak met amandel en broccoli 
met mozzarella hartige taart. Maar ook 
1-persoonstaartjes met perzik of stoofpeer. 
Valentyna geeft aan dat bij de hartige taarten 
vooral de Franse uien met kaas-taart populair 

is. Bij het zoete gebak is de stoofperen-taart 
het meest geliefd. Maar verschillende mensen 
betekent ook verschillende smaken.

Wat maakt jouw taarten uniek?
Zoals ik mijn taarten maak heb ik ze nog 
niet gezien of geproefd in Nederland. Ik 
gebruik voor zowel de decoratie en de 
inhoud uitsluitend natuurlijke materialen. Ik 
houd het simpel en gezond en gebruik geen 
kleurstoffen of smaakstoffen. Ook niet bij 
de decoratie, wat over het algemeen vaak 
gebeurt. Het leukste bij het bakken vind ik 
de decoratie. Bij de bestelling van de taart 
vraag ik altijd voor welke gelegenheid de 
taart bedoeld is. Ik probeer van iedere taart 
een klein kunstwerkje te maken. Iedere taart 
is uniek. Mensen kunnen via mijn website 
tot minimaal 1 dag van te voren een taart 
bestellen. 

Wat is je grootste bestelling tot nu toe?
Ik heb voor de autoclub MX5 Fun Noord 
12 zoete taarten gebakken. Zij organiseren 
autoritten voor hun leden, die voorafgegaan 
worden door koffie met taart. Mijn hele 
assortiment zoete taarten stond daar zo 
ongeveer op tafel. Erg leuk om te doen.

Wat is je droom?
Ik zou graag een eigen zaak willen, met de 
lekkerste taarten en koffie van Groningen!
Op 10 januari presenteerde Valentyna 
haar bakkunst aan de wijkbewoners op 
de Nieuwjaarsreceptie in de Hunzeborgh. 
Bezoekers konden uit beide assortimenten, 
zowel de hartige als de zoete taarten, kiezen 
en proeven. Dit werd zeer gewaardeerd!

Lidy Bosker

Meer informatie op www.lekkergebak.com

Ondernemer in de Wijk
In deze rubriek bezoeken we (kleine) interessante ondernemers. Wie zijn de mensen, 
wat beweegt ze en waarom zijn ze hun onderneming gestart? Redactielid Lidy Bosker 
doorkruist onze wijken op zoek naar de verhalen achter de voorgevels.

Bijzondere taarten in De Hunze
Na de whisky in november van het vorig jaar staat mij vandaag een nog groter 
genoegen te wachten. Vandaag ga ik op bezoek bij een bijzondere taartenbakker. 
Aan de Maaskantlaan woont sinds een half jaar Valentyna Skochdopol. Een 
Oekraïense taartenbakker in De Hunze, daar wil ik meer over weten.
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- Warme schoenen, want in de winter kan 
het ijs- en ijskoud zijn in Oekraïne. 

- Knuffels o.a. voor de vele kinderen die hun 
ouders verloren hebben.

- Voedsel is ook zeer welkom. Bijvoorbeeld: 
thee, oploskoffie, gedroogd fruit / noten, 
reepjes.

- Andere dingen z.a. slaapzakken, 
thermoskannen, etc.

 
Alle hulp is welkom! Kleren hoeven niet 
nieuw of ‘mooi’ te zijn, maar wel graag 
schoon en niet kapot.  

Spullen kunnen bij ons thuis gedropt worden 
(meestal is er na 17.00 uur iemand thuis). Als 
dit niet uitkomt, kunt u mailen (y.chuhu@
yahoo.com) of bellen (06 1111 9406) en we 
komen zelf de dingen ophalen. 
 
Bedankt voor uw aandacht. Indien u vragen 
heeft, twijfel niet om contact met ons op te 
nemen.
 
Met vriendelijke groeten, 
Jen en Richard

Beste lezers van het Hunze wijkblad,
 
Ik (Jen) en mijn man (Richard) wonen op 
Granpré Moliereweg, nummer 37. Ik ben 
geboren in Oekraïne en ongeveer 11 jaar 
geleden naar Nederland gekomen om te 
studeren. Hier heb ik mijn man ontmoet, 
waardoor ik ook gebleven ben. 
In de media is veel te zien over de vreselijke 
gebeurtenissen in mijn geboorteland. Veel 
mensen lijden onder de gevolgen van de 

oorlog in Oost-Oekraïne. Het is veel families 
gelukt om de oorlogszone te ontvluchten, 
maar ze zijn alles kwijt. Duizenden mensen, 
waaronder veel kinderen, hebben weinig 
meer dan de kleren die ze aan hadden toen 
ze moesten vluchten. 
 
Wat wij zoeken:
- Warme kleding voor kinderen van alle 

leeftijden, vrouwen en mannen is hard 
nodig. 

Aanmelden 
Voor alle stembureaus hebben wij 
voorzitters, stembureauleden en tellers 
nodig. Via onze site gemeente.groningen.
nl/verkiezingen/stembureauleden 
kun je je aanmelden voor de 
verkiezingen op 18 maart 2015. De 
functieprofielen vind je ook op deze site. 
 
Net als bij de afgelopen verkiezingen is 
het volgen van een instructiebijeenkomst 
verplicht voor voorzitters en 
stembureauleden. Dat is zeker nodig in 

verband met de werkzaamheden voor 
drie verkiezingen op elk stembureau. 
Wij versturen de uitnodigingen per 
e-mail voor het bijwonen van een 
instructiebijeenkomst. De instructie vindt 
in februari 2015 plaats en duurt ongeveer 
2 uur. Er is deze keer geen verplichte toets.  
 
Ken je meer mensen die zouden willen 
werken op een stembureau op 18 maart? 
Stuur dit bericht door en deel dit bericht via 
Social Media. 

Geld verdienen? 
We zoeken stembureauleden en tellers voor de 
verkiezingen op 18 maart!

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er weer verkiezingen. In de gemeente 
groningen kan dan worden gekozen voor de leden van de Provinciale Staten èn 
de algemene besturen van de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. 
Voor het eerst zijn deze verkiezingen gelijktijdig in het stemlokaal! Voor de 
organisatie van deze... verkiezingen doen wij graag een beroep op jullie. 

Help de burgers in Oekraïne

Namens vele hondenbezitters, schrijf ik 
over de ergernis van het fiets /snorfiets en 
scooter gebruik op het Hunzedijkje. Veel 
gebruikers kennen het fietspad bord niet, een 
langwerpig blauw fietspad bord betekent 
dat het een onverplicht fietspad is! Je mag 
hier alleen gebruik van maken met een fiets! 
SNORFIETSEN, SCOOTERS of BROMMERS zijn 
hier VERBODEN. 

Veel fietsers denken nog steeds dat zij 
het alleenrecht hebben op het dijkje; wij 
hondenbezitters worden vaak uitgescholden 
of zelfs bewust gestompt door de fietsers. 
Er wordt gescholden dat wij onze honden 
aan de riem moeten doen, terwijl het 
een losloopgebied voor honden is. De 
eerste aangifte van het wegduwen van 
een hondenbezitster is reeds bij de politie 
gedaan! 

Ik woon al 26 jaar in De Hunze en vanaf het 
begin was het een wandelpad en opeens 
werd het veranderd in een fietspad. Een erg 
rare combinatie, want wie is aansprakelijk bij 
een aanrijding van een fietser en een hond/
wandelaar? Een hond/wandelaar is in dit 
geval langzaam verkeer ten opzichte van een 
fietser. 

Laten we met z’n allen een normaal gedrag 
vertonen op het dijkje, zodat iedereen er 
normaal gebruik van kan maken.

(De eerder eventueel beloofde fietspoortjes 
worden jammer genoeg niet door het 
stadsbeheer geplaatst; dit was gevraagd 
zodat er op de dijkjes niet geracet kon 
worden)

Namens vele hondenbezitters, 
Yfke Mulder

Ingezonden brief

Honden op het dijkje
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Het gaat te ver om van ‘dat ouwe kreng’ 
te spreken, want het is eigenlijk een 
mooi stukje industrieel erfgoed en ook 
nog het enige nog resterende exemplaar 
van dit type brug in Nederland: een 
pontondraaibrug. Aan de andere kant, de 
brug is als schakel in een zeer belangrijke 
fietsverbinding tussen Van Starkenborgh, 
De Hunze en Beijum en het centrum van 
de stad gewoon te zwak, te vaak stuk. 
Twee jaar geleden bleef de brug ook al 
wekenlang opengedraaid staan.

Op 4 december begaf de Gerrit Krolbrug het 
weer eens; een kabel raakte beschadigd en 
de brug stond half geopend vast. Eerst zou 
reparatie een dag duren, vervolgens ‘tot na 
het weekend’ en daarna werd er gesproken 
over tot het begin van 2015. Dat laatste viel 
uiteindelijk weer mee. Rijkswaterstaat (RWS) 
is eigenaar van de brug, maar de provincie 
doet het onderhoud. Sommige medewerkers   
moesten terugkomen van hun verlof, er 
werd dagenlang stug doorgewerkt en op 23 
december deed de brug weer braaf wat van 
hem verwacht werd. Door het rechtstreekse 
contact met RWS had de wijkwebsite nog de 
primeur.

Uit een gesprek met de monteurs bleek 
dat ondanks de reparaties nog wel groot 
onderhoud nodig is, wil de brug de komende 
jaren bedrijfszeker blijven. En daar zit 
mogelijk een knelpunt; hoeveel gaat er nog 
geïnvesteerd worden in een brug die over 
een paar jaar vervangen moet worden? (Zie 
ook het artikel van de BHS in dit nummer.)

De Bewonersorganisatie De Hunze / 
Van Starkenborgh (BHS) en ook de 
Bewonersorganisatie Beijum (BOB) vinden 
het veelvuldige en soms langdurig defect 
zijn van de Gerrit Krolbrug niet acceptabel. 
Inwoners van deze en andere omliggende 
wijken kunnen dan nog wel gebruik maken 
van de loopbruggen, maar dat is niet voor 
iedereen even gemakkelijk (denk aan ouders 
met kinderen voor en/of achterop de fiets) 
en voor sommigen zelfs onmogelijk (fietskar, 
scootmobiel). De BHS heeft een brief 
gestuurd aan de verantwoordelijke partijen 
om aandacht te vragen voor dit probleem en 
dringt er op aan dat er vaart wordt gemaakt 
met de plannen.

Hans van Leeuwen

O, o, die Gerrit Krolbrug

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

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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bij Beijum-Noord aan de andere zijde van de 
Oostelijke Ringweg. Het eerste deel van de 
verlenging van de brug over het Boterdiep 
(zijde bedrijventerrein Witte Lam) is klaar en 
daar rijdt het verkeer nu overheen. Tot dit 
najaar wordt de tweede helft van de brug 
gebouwd.

Noordzeebrug
Bij de Noordzeebrug verandert de omgeving 
nu in een rap tempo. Het nieuwe viaduct bij 
de Bedumerweg is klaar. Begin december 
is de ondersteunende ‘torentjesconstructie’ 
verwijderd, waardoor nu goed zichtbaar is 
hoe het nieuwe viaduct eruit ziet. Asfalt en 
beton is aangelegd.

Vanaf 12 januari is het niet mogelijk 
voor fietsers en/of voetgangers om de 
Noordzeebrug over te steken. Er is uitgebreid 
onderzoek gedaan naar alternatieven op 
basis van een enquête onder fietsers en 

gesprekken met belanghebbenden. Hieruit 
is geconcludeerd dat het instellen van een 
omleidingroute de enige reële oplossing is. 
De omleidingroute loopt o.a. via de Gerrit 
Krolbrug (Korrewegbrug).

Vanaf begin februari rijdt het ‘autoverkeer’ 
aan de andere zijde, over het nieuwe 
gedeelte van de Noordzeebrug en over het 
nieuwe viaduct bij de Bedumerweg. Dit gaat 
tot eind 2015 duren.

Noordelijke Ringweg
In het najaar van 2014 heeft een gedeelte 
van het groot onderhoud aan de Noordelijke 
Ringweg plaatsgevonden. Er is een nieuwe 
moderne middenberm aangelegd en nieuwe 
verlichting. Deze wordt nu aangesloten, 
daarnaast starten werkzaamheden aan de 
geluidsschermen.

Hans van Leeuwen

groenaanplant
Momenteel vindt er op diverse plaatsen op 
de Oostelijke Ringweg tussen Beijum-Zuid/
De Hunze en Kardinge groenaanplant plaats. 
De werkzaamheden duren, afhankelijk van 
het weer, tot het voorjaar.

Fietsecoducten
Dit jaar verdwijnen de fietsviaducten 
Meedenpad en Stadsweg. Nagenoeg 
op dezelfde plek komen dan de nieuwe 

fietsecoducten te liggen. Deze nieuwe 
‘viaducten’ zijn er dan niet alleen voor 
fietsers, maar ook voor klein wild. Naast een 
strook voor fietsers komt op de ecoducten 
een 3,5 meter brede groenstrook waardoor 
ook dieren gemakkelijk en veilig kunnen 
oversteken.

Beijum-Noord/groningerweg
Vanaf begin december 2014 rijdt het verkeer 
bij het voormalige kruispunt Groningerweg 

Oostelijke Ringweg naar de eindfase
Het lijkt al weer zo gewoon, vanaf het Julianaplein verkeerslichtvrij naar De 
Hunze. Inwoners van Van Starkenborgh komen voorlopig nog een omleiding en 
(tijdelijke) verkeerslichten tegen. Maar het schiet op. Dat moet ook wel, want 
de aanpak van de zuidelijke Ringweg kan niet van start als ‘Oost’ en ‘Noord’ niet 
afgerond zijn. De projectorganisatie Ring groningen geeft de stand van zaken 
aan.

Derde Open Bridgedrive vrijdag 17 april 2015
Wij organiseren voor de derde keer op rij een huiskamer-bridgedrive! 
Het goede doel waar we dit jaar voor bridgen is wederom een activiteit  
van Kunst in de Wijk.
Het toernooi vindt weer plaats in verschillende woonkamers in de wijken  
De Hunze en Van Starkenborgh.

Dankzij sponsoring hebben we de inleg dit jaar kunnen verlagen naar 15 euro per paar. 
Deze vrijdagavond kunnen de beste bridgers een leuke prijs in natura winnen.
De insteek is naast puur voor de gezelligheid en om elkaar te leren kennen je brein te laten 
kraken. En we gaan natuurlijk een mooie opbrengst genereren voor de Kunst en Muziek aan 
Huisroute op zondag 19 april.

Dus lijkt het je leuk om (weer) mee te doen en/of lijkt het je leuk om je huiskamer die avond 
beschikbaar te stellen geef je dan voor 1 april op bij bridgedriveHunze25@hotmail.com.
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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 verhuur, activiteiten sylkock@hotmail.nl 

Website:  www.hunzeborgh.nl - E-mail:  info@hunzeborgh.nl
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Zoals ik al in een eerder wijkblad heb bericht, wordt de beheerfunctie van de Hunzeborgh niet 
meer via WerkPro geregeld vanwege o.a. bezuinigingen door de gemeente en doorvoering van 
een ander beleid, wat inhoudt dat er meer zaken vanuit de besturen van de wijkcentra geregeld 
moeten worden.

Het betekent niet dat er geen subsidie meer beschikbaar is voor de beheertaken van de 
Hunzeborgh. Momenteel wordt door het bestuur een subsidieaanvraag opgesteld, waarmee het 
bestuur van de Hunzeborgh zelf de beheerzaken kan gaan regelen en financieren. 
Het nieuws dat wij geen beheerder meer hebben, heeft ervoor gezorgd dat er allerlei 
initiatieven uit de wijk zijn bewerkstelligd. Mede op initiatief van Ina Bos (die zelf nu ook allerlei 
werkzaamheden oppakt), hebben zich meerdere buurtbewoners aangemeld om zich in te zetten 
voor de Hunzeborgh. Dit vinden wij als bestuur: SUPER!!! En dit geeft wel aan dat veel mensen de 
Hunzeborgh een warm hart toe dragen. Om een voorbeeld te noemen: op de eerste sneeuwdag 
van het jaar, werd ’s ochtends vroeg het pad bij de Hunzeborgh sneeuwvrij gemaakt door een 
vrijwilliger. Mooi werk!!! Vele handen maken licht werk en het is ook nog eens goed voor de 
saamhorigheid in de wijk.

Nog even een activiteit uitgelicht:
De eerste kinderdisco van dit jaar is geweest en het was weer één groot feest. Bij zowel de 
eerste als de tweede (!) groep waren er veel kinderen. In de eerste groep zag je veel prinsessen, 
spidermans en andere mooie creaties en werd er heel veel gedanst. In de tweede groep waren 
er (denk ik voor het eerst) zeker 25 kinderen! De bingo deed het weer goed en er werd zelfs 
spontaan een danswedstrijd georganiseerd. 

Douwe Hogeveen

Sinds 12 januari  zitten we dan met z’n tienen 
elke maandagmiddag op cursus en iedereen 
is zeer enthousiast. We profiteren steeds 
meer van de ongekende mogelijkheden en 
gaan steeds verder de “diepte” in. Het niveau 
is heel divers: er zijn cursisten met de iPad 
“net uit de doos” en ook mensen die al meer 
ervaring hebben, maar dat maakt niets uit. 
Tjaard en Wytze zijn ontzettend geduldige 
docenten en alles wordt heel helder 
uitgelegd; een ieder krijgt waar dat nodig is 
persoonlijke uitleg. 

Het delen van onze ervaringen met anderen 
leverde al een paar keer de vraag op of de 
cursus nog een keer gegeven kan worden 
en ja, dat doen we -  in maart en april volgt 
er nog een reeks van 6 lessen. Dus alles nog 
even weer op een rijtje:

Vanaf maandag 2 maart gaan we weer van 
start. De overige data zijn nog niet exact 
bekend (afhankelijk van beschikbaarheid van 
onze docenten), maar we willen het voor 1 
mei afronden.
De cursus is voor senioren die zich in het 
gebruik van de iPad willen bekwamen. 

Docenten van 
de Stichting 
SeniorWeb 
Groningen geven 
deze cursus in een 
set van 6 wekelijkse 
lessen op 
maandagmiddag 
van 12.45-14.45 uur 
in de Hunzeborgh. 
De kosten zijn 
40,- euro (inclusief boeken en aanvullend 
materiaal), te voldoen voor aanvang van de 
eerste les.
Bij de cursus wordt gebruikgemaakt 
van een tweetal boeken en aanvullende 
documentatie. De boeken zijn uitgaven 
van Visual Steps, die deze uitgeeft in 
samenwerking van SeniorWeb landelijk en 
zijn geschikt voor iOS 8 maar ook voor iOS 7. 

Een greep uit de onderwerpen:
•	 De iPad bedienen
•	 Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk
•	 Surfen en e-mailen
•	 Apps downloaden en installeren
•	 Apps voor allerlei toepassingen gebruiken
•	 Foto’s maken en bewerken met iPhoto
•	 Video’s opnemen en afspelen met iMovie
•	 Muziek toevoegen en beluisteren met 

iTunes
•	 Werken met Agenda, Herinneringen en 

Contacten
•	 Uw iPad synchroniseren met iTunes
•	 Handige instellingen, tips & tricks.

Aanmelden: Ina Bos  - bosuil4@gmail.com

Cursus iPad - gooi maar in mijn petje! (2)
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www.moveindazity.nl  06-12602037

Kennismaken met alle lessen van Move in da Zity.
Dat kan laagdrempelig met een Cadeaukaart van 
drie losse lessen. De eerste proefles per activiteit is 
gratis. Daarna kun je met een Cadeaukaart drie losse 
lessen naar keuze volgen met een fikse korting. Als je 
daarna door wil, kun je verder met een strippenkaart. 
Op het programma staan Zumba, Yogalates, Tai Chi 
en PIILOXING, de nieuwste fitnessrage uit Amerika. 
Een Move in da Zity Cadeaukaart is is ook een leuk 
cadeau voor een goede vriendin!

Pak 50% fitnesskorting 
met een Cadeaukaart 
van Move in da Zity!

Zumba is dansfitness voor 
iedereen, eenvoudige pasjes 
zonder te springen op opzwepende 
swingende latin beats! Voordat je er 
erg in heb je na een uurtje Zumba 
stevig getrained, vet verbrandt, je 
conditie verbeterd en je stofwisseling 
verhoogd! 

Tai Chi

Happy Moves BoDy MIND Moves

CADEAUKAART
WAARDE €15,-  

Gratis proeflessen  (ÉÉn per activiteit)  
+ 3 lessen 

naar keuze! 

Dansfitness

Bekijk het aanbod op de verschillende locaties: www.moveindazity.nl

Boxen, Pilates en dans Yoga en Pilates Chinese bewegingskunst

Cadeaukaart.indd   1 10-12-14   16:57

Nieuwjaarsreceptie 
met bubbels 
Gespannen keken de BHS bestuursleden op zaterdag 10 januari naar 
buiten: zouden ze toch komen? De wijkbewoners die het wijkblad 
goed gelezen hadden en de datum opgezocht of zelfs onthouden. 
Om vijf minuten voor vier uur was het nog oorverdovend stil in de 
Hunzeborgh, bedrukt keken de leden van de BHS elkaar aan. Toch maar 
het glas geheven, want wat moet je anders met al die flessen bubbels? 
Halverwege het glas ging de deur open, niet één keer, maar meerdere 
keren achter elkaar. Zou het toch nog? En jawel: het werd toch nog. 
En gezellig ook! Heerlijke taarten van Valentyna (zie elders in dit blad) 
en een bloedstollende strijd om de wisselbokaal, behorende bij de 
Hunze – Van Starkenborgh kennisquiz. Vertrouwde, maar ook nieuwe 
gezichten, veel nieuwtjes om te melden. Volgend jaar weer. 

Els Bijlholt advertentie

Kunstkring de 
Hunzeborgh
Donderdag 5 maart 2015

Iedereen is welkom bij de laatste 
bijeenkomst van dit seizoen van

Kijken naar Kunst
De kosten zijn € 7,50 incl. koffie en thee  
(de vaste deelnemers uitgezonderd). 
De lezing wordt van 13.30-15.30 uur 
gegeven in de Hunzeborgh,  
Beijumerweg 10A

Gastspreker is Jaap Ekhart, kunsthistoricus

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? Kom langs en 
oordeel zelf. 

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

Met grote blijdschap geven wij kennis van de 
geboorte van weer een prachtige kunstactiviteit 
in de wijken De Hunze en Van Starkenborgh!!! 
Wij noemen het de Kunst en Muziek aan huis 
route.

We organiseren deze keer een kunst- en 
muziekroute op één middag en wel op zondag 
19 april tussen 11.00 - 17.00 uur. We hebben 
livemuziek toegevoegd aan het programma. 
In samenwerking met het buurtcentrum 
de Hunzeborgh organiseren we een 
overzichtstentoonstelling van alle kunst- en 
muziekdeelnemers. Daar zal ook de start en 
het eind van de route zijn. In het wijkcentrum 
kunnen mensen hun eigen route bepalen 
aan de hand van de presentaties en een 
papierenroute.

De route kan worden afgesloten in het 
buurtcentrum; vanaf 17.00 uur zien we elkaar 
daar voor een afsluitende buurtborrel met 
livemuziek! 
Het actuele programma, de laatste updates en 
wie er allemaal meedoen en wanneer en waar 
te beluisteren, plaatsen we op de wijkwebsite: 
http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl 
Houdt de wijkwebsite in de gaten. We zullen 
naar verwachting eind februari de eerste 
mededelingen doen op de site.
We gaan voor een prachtig feest in de wijk! 
Je kunt met alle vragen en reacties contact 
opnemen met ons op kunstindewijk@hotmail.
com 

Het comité Kunst in de Wijk

Derde aankondiging 

Kunst en Muziek 
aan huis route
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Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag 10.45 - 11.45 uur Fitness-50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951
 19.00 - 20.00 uur Yoga Monique van Heemskerk  T 06-12786972
 20.15 - 21.15 uur
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
 17.30 uur  Kidsdance                                   Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037
     zumbaindazity@hotmail.com
 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen  Jolanda Ritsema 
  17 feb / 17 mrt / 14 apr  jolandaritsema@live.nl
  12 mei / 9 juni
 20.00 - 22.00 uur Koor “goed gestemd” Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
  24 feb - 3/10/31 mrt T 050-5411827 of 06-14901173
  7/21/28 april - 19/26 mei volg ons op Facebook: koor Goed Gestemd
  2/16/23/30 juni
Woensdag 10.00 – 12.00 uur Woensdagmorgen schildergroep 
  18 feb - 4/11/25 mrt - 1 april   
 20.00 – 21.00 uur Piloxing Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037
     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  
     zumbaindazity@hotmail.com
Vrijdag 8.45 -  9.45 uur Ladies gym Lia Elsinga  T 06-30503802
  NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ!
 10.00 – 12.30 UUR Schildercursus ‘groen als gras’ Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com
  20 februari
  6/13/20/27 maart
 16.30 - 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 Sylvia Kock
 19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend  sylkock@hotmail.nl
  Kinderdisco 8 t/m 12 jaar 
  13 mrt /10 april / 15 mei / 12 juni
zaterdag 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Coördinator kinderactiviteiten
  14 feb/ ? mrt/ 11 apr/ 23 mei/13 juni Els Smeenk  /  smeenkels@hotmail.com

Incidentele activiteiten 2015  

zo. 19 april 11.00 – 17.00 uur Kunst in de wijk kunstindewijk@hotmail.com
Maandag 12.30 - 14.30 uur 2e iPad cursus senioren (6 keer) Ina Bos T 06-44012276   bosuil4@gmail.com
  Nieuwe cursus vanaf 2 maart 
Donderdag 13.30 - 15.30 uur Kijken naar Kunst Contactpersonen:
  door Anna Keller Ina Bos T 06-44012276   bosuil4@gmail.com
  19 feb / 5 maart  Ynke Veenstra T 050-5425285
     ynkeveenstra@home.nl   

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2015

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

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


