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Ik heb goed nieuws en minder goed nieuws. 
Het goede nieuws is dat onze wijk(en) wordt 
uitgebreid met nieuwe bewoners. Plotseling 
duikt een wijkje uit de grond op, als late 
lentebloemen. Rijdend over de ringweg zie 
je op het voormalige Tuinlandterrein zomaar 
huizenblokken staan, zelfs paddenstoelen 
kunnen dit tempo niet bijhouden. 
Tweeënzeventig nieuwe huizen komen er en 

de toekomstige nieuwe bewoners worden 
ontzorgd op het vlak van de keuzestress: 
er zit al een kant en klare keuken in en de 
stoffering is ook al aanwezig, heerlijk lijkt me 
dat. Ik ben niet zo van het Schöner Wohnen, 
zelfs IKEA vind ik al te veel gedoe. 

Hebt u dat trouwens ook, dat u werkelijk 
niet meer weet waar u zich bevindt nu 
de ringweg zo gewijzigd is? Ik verdwaal 
hopeloos, en rijd als een dolle rond in de 
wetenschap dat ik vlak bij huis ben, maar niet 
weet hoe ik daar moet komen. Meer daarover 
in dit wijkblad. 

Het minder goede nieuws is: ik heb het 
bestuur van de Bewonersvereniging De 
Hunze Van Starkenborgh verteld dat ik 
stop als hoofdredacteur. Na zestien jaar, 

waarvan de laatste zeven á acht jaar als 
hoofdredacteur, is het vat leeg en de 
energie weg. Er is in het afgelopen jaar veel 
op privégebied gebeurd en ik merk dat 
dit invloed heeft op mijn accu. Het is heel 
goed mogelijk dat een nieuwe acculader 
de vonk terugbrengt, maar nu even niet. Ik 
wil wel weer iets in vrijwilligerswerk gaan 
doen, maar wat weet ik nog niet. Voor veel 
dingen ben ik te ongeduldig en te onrustig, 
zoals helpen in de zorg, of knutselen met 
kinderen. Mijn eigen kinderen zijn daarvan 
een duidelijke exponent. Het lijkt overigens 
uiteindelijk wel goed met ze te komen. 
Maar ik wil vaak te snel en dat past lang 
niet altijd. Echter, voor degenen die mijn 
stukjes minder goed verteerbaar vinden, 
sorry. Ik blijf wel schrijven, dus u komt mij 
onherroepelijk in dit wijkblad tegen, echter 
dan als freelancer. Ik zal niet onmiddellijk het 
bijltje erbij neergooien, in het besef dat een 
nieuwe hoofdredacteur mogelijk niet snel te 
vinden is. Tot het moment van deze vondst 
blijf ik nog in functie. Gegadigden kunnen 
zich melden bij het bestuur (bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl).

Ik wil wel alvast van de gelegenheid 
gebruik maken om iemand enorm te 
bedanken, namelijk onze correctrice, 
advertentieacquisiteur en steun en 
toeverlaat in alle bange wijkbladdagen: 
Liesbeth Visser. Liesbeth was al correctrice 
voordat ik bij het wijkblad kwam en heeft al 
die jaren ervoor gezorgd dat het goed kwam. 
Zonder haar geen wijkblad! 

Een goede zomervakantie gewenst!
Els Bijlholt

Van de redactie Van de veurzidder BHS
Eén van de vele prettige kanten aan de lente 
is dat de Van Starkenborghse beukenhagen 
weer groen worden. De hele wijk is 
uitgevoerd met beukenhaag, en ook ik mag 
nu genieten van onze eigen groene heg!

Plan Boterdiep
Er groeit nog meer in onze wijken. De 
realisering van het Plan Boterdiep op het 
voormalige Tuinlandterrein gaat ineens 
heel snel. De eerste woningen staan er al. 
Volgens de plannen zullen in december dit 
jaar alle woningen gereed zijn en kunnen 
we 72 nieuwe huishoudens in onze wijken 
verwelkomen. 

Wijkblad
Graag vraag ik uw aandacht voor ons 
wijkblad. Onze trouwe hoofdredacteur Els 
Bijlholt houdt na 16 jaar betrokken te zijn 
geweest bij het wijkblad ermee op. Els, 
enorm bedankt voor je niet aflatende inzet! 

Dat betekent dat er een vacature is voor 
het hoofdredacteurschap. Ik doe hierbij 
een oproep aan iedereen om uw steentje 
bij te dragen, zodat er straks een nieuwe 
hoofdredacteur komt. Misschien lijkt het u 
zelf een mooie bijdrage aan onze wijk of kent 
u iemand die daarvoor geschikt is. Wij horen 
het heel graag. Ook duofuncties zijn welkom!

Gerrit Krolbrug
Zoals we al regelmatig in het wijkblad 
schreven wordt de Gerrit Krolbrug in 
2019 vervangen door een nieuwe brug. 
De huidige brug is oud en niet meer 
geschikt voor de eisen van de tijd. Op de 
klankbordvergadering (16 april) en de 

inloopavond op 21 mei bleek, dat de plannen 
om de Gerrit Krolbrug uit te voeren als 
fietsbrug met een nieuwe autoroute over 
het Oosterhamriktracé, van de baan zijn. Dat 
betekent dat de gevaarlijke vermenging van 
auto-, vracht- en fietsverkeer waarschijnlijk 
niet wordt beëindigd. Wij vinden dat een 
enorme teleurstelling. De gevaarlijke 
situatie op de brug is ons een doorn in het 
oog, waarin voorlopig geen verandering 
komt. Meer informatie hierover vindt u op 
onze site. Wij zullen proberen de politiek 
te bewegen toch te kiezen voor maximale 
veiligheid van de fietsers op de brug!

Onthulling bank
In juni hopen we de bank te onthullen, die 
kunstenaar Hans Rikken voor de wijk heeft 
ontworpen in het kader van het 25-jarig 
bestaan van De Hunze. De bank komt op 
het Grote Veld (ook wel bekend als het 
Middenveld) te staan. In de bank is de rivier 
de Hunze verwerkt. Wij zijn enorm blij met 
deze prachtige bank! De precieze datum van 
de onthulling leest u op de wijkwebsite. 

Bevingsproblematiek
In het vorige wijkblad heb ik gemeld dat 
we een nieuw bestuurslid hebben,  Chris 
Kunst.  Chris wordt onze contactpersoon 
aardbevingen. Er gebeurt momenteel van 
alles rond de aardbevingen. De Raad van 
State heeft minister Kamp opgedragen 
te stoppen met de gaswinning rond 
Loppersum. Per 1 juni 2015 gaat de 
Overheidsdienst Groningen (OG) van 
start, die een centrale rol moet gaan 
spelen bij schadeherstel en bouwkundig 
versterken.  Verderop in dit wijkblad leest u 
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meer over de nieuwe Overheidsdienst.
Steeds meer wijkbewoners hebben de 
NAM of het Centrum Veilig Wonen over 
de vloer gehad voor beoordeling van 
aardbevingschade. Ook uw voorzitter was 
aan de beurt.

Bestemmingsplan
Tenslotte heeft het college van B&W onze 
zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan 
Kardinge beantwoord. Wij waren vooral 
kritisch op de evenementenbepalingen (te 
veel ruimte voor luide evenementen zoals 
houseparty’s), de komst van een sporthotel 
in Kardinge en het zonder enige toelichting 
veranderen van een mooi weilandje aan de 
Ulgersmaweg in bedrijventerrein. Het college 

neemt een aantal opmerkingen van ons over, 
maar ten aanzien van deze drie punten wordt 
het ontwerp niet veranderd. Wij moeten 
nog bezien wat we daarvan vinden. Meer 
informatie is te vinden op de wijkwebsite, 
zoek op ‘WWL007’.

Mocht u zaken hebben waarvan u vindt dat 
die onder onze aandacht moeten worden 
gebracht, mail of bel ons. Zonder uw input 
kunnen we ons werk maar half doen. 
Gelukkig krijgen we al regelmatig post, maar 
nieuwe onderwerpen zijn altijd van harte 
welkom!

Kees Visser 
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Wat doet de Overheidsdienst?
Op de website van de provincie Groningen 
valt te lezen: 
•	  De Overheidsdienst gaat zorgen voor 

goede, betrouwbare en controleerbare 
informatie over aardbevingen en 
alles wat daarmee te maken heeft, 
zoals: schaderegeling, advies en 
subsidiemogelijkheden. 

•	  De Overheidsdienst ondersteunt 
en begeleidt het werk van 
anderen, zoals de gemeenten en 
woningbouwcorporaties, maar 
ook van particulieren. Ook zal de 
overheidsdienst prioriteiten stellen 
bij de aanpak van werkzaamheden, 
bijvoorbeeld van het CVW (Centrum 
Veilig Wonen, red.), dat verantwoordelijk 
is voor het herstel en de preventie van 
schade aan woningen.

•	  Bij de Overheidsdienst kunt u straks ook 
terecht als u een geschil hebt met de 
NAM of het CVW over maatregelen aan 
uw woning. De Overheidsdienst treedt 
niet zelf als scheidsrechter op, maar 
schakelt een onafhankelijke deskundige 
in.

Gaat het herstel van de schade straks 
sneller en beter?
Daarover zegt de site: Ja, daar is de 
oprichting van de Overheidsdienst voor 
bedoeld. Maar we moeten ook realistisch 
zijn; de Nationaal Coördinator en de 
Overheidsdienst moeten nog beginnen. De 
klus waar we voor staan is zo groot dat die 
niet zomaar te klaren is. Het CVW (meldingen 
vanaf 1 januari 2015) en de NAM (meldingen 
voor 1 januari 2015) houden hierin een 
belangrijke taak.

De Nationaal Coördinator verwacht dat vanaf 
2016 duidelijker prioriteiten kunnen worden 
gesteld, samen met bewoners en eigenaren. 
En ook dat geschillen dan sneller worden 
opgelost, zodat de wachttijden die nu soms 
onaanvaardbaar lang zijn veel korter worden 
en inwoners beter worden geholpen.

Meer vragen en antwoorden op 
www.provinciegroningen.nl, 
zoek op ‘overheidsdienst’.

Overheidsdienst en 
Nationaal Coördinator?
Het vraagteken achter de titel staat er niet voor niets. zijn dit de winnende 
inzendingen van een wedstrijd om de meest nietszeggende benamingen? 
Franz Kafka zou er jaloers op worden. De achtergrond is des te serieuzer; 
de Overheidsdienst is op 1 juni gestart als overkoepelend orgaan voor de 
aardbevingsproblematiek in het Noorden. Aan de leiding staat de Nationaal 
Coördinator, op dit moment is dat voormalig minister en Commissaris der 
Koningin van Groningen Hans Alders.

Op 16 april woonden onder 
anderen vertegenwoordigers van de 
bewonersorganisaties van De Hunze / Van 
Starkenborgh (BHS) en Beijum (BOB) een 
klankbordgroepbijeenkomst bij waar de 
diverse opties voor de vervanging van de 
Gerrit Krolbrug werden besproken. BHS 
en BOB zien het liefst het autoverkeer 
verhuizen naar een nieuwe parallelbaan van 
de busbaan (Oosterhamriktracé), zodat het 
lastige en onveilige kruisen van de stromen 
fietsers en auto’s verleden tijd is.

Helaas wil Rijkswaterstaat als eigenaar van 
het Van Starkenborghkanaal en de draaibrug 
alleen geld steken in vervanging van de 
huidige brug door een nieuwe brug voor 
gecombineerd verkeer. Vervangen door 

een goedkopere fietsers/voetgangersbrug 
wil Rijkswaterstaat ook wel, maar het 
uitgespaarde geld steken in de parallelbaan 
niet.

BHS en BOB zijn teleurgesteld dat door 
deze opstelling van Rijkswaterstaat de 
veiligste oplossing gefrustreerd wordt. De 
gemeente onderzoekt nu mogelijkheden 
om de stromen fietsers en auto’s vóór de 
Gerrit Krolbrug (aan de centrumzijde van het 
kanaal) te scheiden.

Voor een verslag van de bijeenkomst, ga  naar 
www.dehunzevanstarkenborgh.nl en zoek op 
WWL006.

Hans van Leeuwen

Veilig fietsend het kanaal over: 
een brug te ver
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Dinsdag 5 mei werd er een fikkie gestookt 
tussen de containers met materiaal van de 
mountainboardclub, tussen het Heerdenpad 
en de Hunzeboord. Onverlaten staken een 
bankstel in brand waardoor ook de inhoud 
van de containers vlam vatte. Daaronder 
bevonden zich mountainboards en 
beschermende kleding van de leden. De 
schade van 15.000 euro is voor de leden zelf, 
want geen enkele verzekeringsmaatschappij 
was bereid een polis af te sluiten. 

Afgelopen winter viel het park ook al ten 
prooi aan vandalisme. De club is in gesprek 
met de gemeente en de BHS om te bekijken 
hoe het park beter beschermd kan worden. 
Daarbij denken zij onder andere aan het 
plaatsen van een hekwerk rond een deel van 
het park. 
Een mountainboard is een kruising tussen 
een skateboard en een snowboard. De 
board is voorzien van grote wielen met 
luchtbanden en bindingen voor de voeten 
van de ‘rider’ en is bedoeld om hellingen af 
te dalen en daarbij stunts uit te voeren. De 
club in Groningen telt ongeveer 20 leden. 
Het Groninger mountainboardpark is uniek 
in Nederland. Mogelijk is het in september 
dit jaar het toneel van de Nationale 
Kampioenschappen mountainboarden.

Wist u dat Steven Stark en Harro Hunze 
jongens met een beperking zijn? Nee, elke 
vorm van medicatie is overbodig, evenals 
hulpmiddelen. De beperking zit ‘m in de 
oplage van het stripboek waarin zij centraal 
staan. De ‘belevenissen in een stadswijk’ van 
dit duo verschijnen al zo’n vijftien jaar in dit 
Wijkblad. Sinds dit jaar in kleur, voorheen in 
zwart, wit en grijstinten.

Hans Huisjes, geestelijk vader van de 
jongens, geeft in eigen beheer een bundel 
met de leukste afleveringen uit, nu allemaal 
in kleur. Is een eigen strip voor een woonwijk 
al een luxe, een wijk met een eigen stripboek 
is waarschijnlijk uniek! Waarin een kleine wijk 
groot kan zijn. Op de foto signeert Hans het 
exemplaar voor de redacteur. Het stripboek 

is in A5-formaat, telt 60 pagina’s en kost  
€ 7,50. En zoals gezegd, de oplage is beperkt. 
Bestellen? Doe dat dan snel via 
hanshuisjes@comic.com.

Stripboek Stark & Hunze van de pers gerold

Mountainboarders gedupeerd door brand
Midden in het Groningse recreatiegebied 
Kardinge staat Zorgboerderij Kardinge van 
Stichting Profila Zorg. De zorgboerderij 
heeft plannen om zich op een nabijgelegen 
locatie, tussen natuurgebied Kardinge 
en Zuidwolde, door te ontwikkelen 
tot Woonzorgboerderij Kardinge.   
Voor geïnteresseerden worden twee 
informatiebijeenkomsten georganiseerd op 
dinsdagavond 23 en woensdagavond 24 juni 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in Rietland aan 
Oosterseweg 62a in Zuidwolde.
Op de woonzorgboerderij komen 16 
appartementen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Daarnaast 
zullen er een woonhuis en een plek voor 
dagbesteding met daarbij stallen, een 
werkplaats en een biologisch winkeltje 
op het erf komen. De dagbesteding is 

voor mensen met een (verstandelijke) 
beperking, autismespectrumstoornis 
en/of psychiatrische problematiek. 

Effect op de omgeving
Volgens de gemeente Bedum brengt de 
komst van de woonzorgboerderij vitaliteit 
en dynamiek naar het gebied. Ook wordt 
er een fietspad aangelegd, zodat de 
woonzorgboerderij en het natuurgebied 
nog beter bereikbaar zijn vanuit de stad. 

zorgboerderij Kardinge
Zorgboerderij Kardinge biedt al tien 
jaar dagbesteding. Profila Zorg is 
een landelijk werkende evangelische 
organisatie met inmiddels 40 jaar 
ervaring, die zorg en begeleiding 
biedt aan volwassenen en kinderen. 

Wonen op het platteland, 
met de stad op fietsafstand
Ontwikkeling Woonzorgboerderij Kardinge 
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Het jaar 2015 is voor het project 
Noordzeebrug/Bedumerweg in alle 
hevigheid losgebarsten. Medio mei zijn de 
nieuwe aansluitingen bij de Bedumerweg 
gerealiseerd. In de komende maanden 
ligt de nadruk op de verdere bouw van de 
nieuwe Noordzeebrug. Tegelijkertijd wordt 
er bij de Oostelijke Ringweg ter hoogte van 
de Groningerweg hard doorgewerkt om het 
laatste deelproject succesvol af te ronden. 
En met resultaat: de nieuwe aansluitingen 
zijn drie maanden eerder dan gepland 
gerealiseerd! Voordat het zover is, is er wel 
nog wat overlast en zijn er omleidingen.

Aansluiting Groningerweg gereed
Op 15 juni zijn de nieuwe op- en afritten 
vanaf de Groningerweg richting Ring Oost 
opengesteld. De Groningerweg onder het 
nieuwe viaduct is ook weer open, ook voor 
fietsers. Dat is drie maanden eerder dan gepland!

Verbindingslus Ring Noord naar 
Ring Oost
Tot en met 13 juli is de verbindingslus van 
Ring Noord naar Ring Oost afgesloten. 
Verkeer dat de stad verlaat via de 

Noordzeebrug richting Kardinge, kan niet 
de gebruikelijke afslag nemen richting Ring 
Oost. Het verkeer wordt op de Ringweg 
omgeleid via de afslag Noorderhoogebrug 
en de Groningerweg naar de nieuwe oprit 
naar Ring Oost.

Voortgang werkzaamheden 
Noordzeebrug/Bedumerweg
De bouw van de nieuwe Noordzeebrug gaat 
in de komende maanden gestaag verder. De 
verwachting is dat de werkzaamheden eind 
dit jaar klaar zijn. Dan kan ook de aansluiting 
vanaf de Bedumerweg richting Eemshaven 
en de fietstunnel gerealiseerd worden.

Ring Oost: nieuwe fietsecoducten 
Stadsweg en Meedenpad
De bouw van het nieuwe fietsecoduct 
Stadsweg ter hoogte van Lewenborg is 
volop bezig. De verwachting is dat de 
werkzaamheden tot aanstaande augustus 
duren. Fietsverkeer maakt in de tussentijd 
gebruik van een tijdelijke fietsbrug. De 
sloop en bouw van het nieuwe fietsecoduct 
Meedenpad start dan vervolgens ook in 
augustus.

Ringweg, overzicht werkzaamheden

Met 14 050 kan de burger de gemeente 
bereiken via één makkelijk te onthouden 
telefoonnummer en in veel gevallen meteen 
antwoord krijgen op een vraag. De gemeente 
sluit hierbij aan bij het initiatief van de 
Rijksoverheid om aan alle gemeenten één 
herkenbaar landelijk 14+ (kengetal) toe te 
kennen om de bereikbaarheid te verbeteren. 
Zo heeft de gemeente Amsterdam 
bijvoorbeeld 14 020 en Winsum 14 0595.

Positief
Veel bestaande publieksnummers zijn al 
gebundeld onder 14 050. De ervaringen 
zijn goed. Het Klant Contact Centrum van 
de gemeente heeft goed geïnformeerde en 
opgeleide telefonisten die de meestgestelde 
vragen direct kunnen beantwoorden. De 
medewerkers handelen de meeste vragen 
(60%) direct af. Dit was voorheen 40%. Het 
streven is om 80% van alle vragen meteen 
te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt 

overigens dat bellers de gemeente nu al 
het cijfer 7.3 geven voor de telefonische 
dienstverlening.

Website centraal
De website gemeente.groningen.nl is 
en blijft de eerste informatiebron voor 
de meeste vragen aan de gemeente en 
om digitaal afspraken te maken. Maar 
de gemeente wil ook telefonisch goed 
bereikbaar zijn voor persoonlijk contact met 
de inwoners van de stad.

De gemeente bellen? 14 050!

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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hebben om problemen die worden ervaren 
aan te pakken. Als bestuurslid van de BHS 
ben je voor de Gemeente Groningen een 
aanspreekpunt en gesprekspartner. Dus is 
het deel uitmaken van het bestuur van de 
BHS voor mij dan ook de mogelijkheid om 
problemen ter sprake te brengen bij die 
mensen die het zouden moeten kunnen 
aanpakken.

Ik ben nu bezig om een aantal ideeën 
op papier te zetten en die te zijner 
tijd bespreekbaar te maken tijdens de 
bestuursvergaderingen van de BHS. De 
bedoeling is dan ook om met de bewoners 
van De Hunze en Van Starkenborgh 
hierover in gesprek te gaan. Want ik ben erg 
benieuwd hoe men hierover zal denken. 
Want ik kan wel ergens iets van vinden, maar 
het kan alleen uitgevoerd worden als de rest 
van de wijkbewoners het ook een goed plan 
vindt. En bovendien moet de Gemeente dit 
natuurlijk ook financieel kunnen realiseren. 

Daarnaast heb ik mij in de BHS opgeworpen 
als vraagbaak/aanspreekpunt aardbevingen. 
Zowel door mijn werk als door de eigen 
ervaring ten aanzien van aardbevingschade 
heb ik inmiddels wel enige kennis hierover 
opgebouwd. Dus mochten er vragen zijn, stel 
ze dan gerust. 
In de omliggende aardbevingsgebieden 
zijn al menigmaal informatiebijeenkomsten 
gehouden. Mogelijk dat er belangstelling 
is om dit voor onze wijk ook eens te 
organiseren. 

Spreek me gerust aan als je mij ergens rond 
ziet lopen in de wijk. Ook op de tennisbaan 
van Tennisvereniging van Starkenborgh ben 
ik regelmatig te vinden. Sta ik niet op de 
baan, spreek me dan gerust aan als je iets 
bespreekbaar wilt maken. 

Vriendelijke groet,
Chris Kunst
Bestuurslid BHS   

Wat brengt je er dan toe om je op te geven 
als vrijwilliger voor de BHS? Nu ik mezelf 
deze vraag zo stel denk ik “ja, waarom deed ik 
dat nu ook al weer?”. 
Vorig jaar kreeg ik een bericht onder ogen 
dat de BHS op zoek was naar nieuwe 
bestuursleden. Hier heb ik destijds over 
nagedacht. Aangezien ik dacht hiervoor 
tijd over te hebben en omdat ik ook graag 
iets wilde doen voor onze wijk heb ik mij 
toen opgegeven. Op het moment dat ik mij 
had opgegeven was er geen vacature, maar 
het bestuur van de BHS zou me zodra er 
weer een plek vacant zou komen dit laten 
weten. En dit gebeurde dan begin dit jaar. 
Ik moest er toen nog wel weer even over 
nadenken, omdat ik het inmiddels een stuk 

drukker had gekregen met verschillende 
werkzaamheden. Uiteindelijk heb ik toch 
besloten dat ik dit graag wil doen voor onze 
wijk.

Met mijn ervaringen bij de marechaussee 
en de connecties die ik in de loop der 
jaren heb opgebouwd, wil ik mijn best 
doen om een positieve bijdrage te leveren 
aan de veiligheid in onze wijk. En met 
’veiligheid in de wijk’ bedoel ik dit zo ruim 
als het maar kan. Zowel op het gebied van 
verkeersveiligheid als op het gebied van 
veilig wonen/woongenot.

Mijn doelstelling is dan ook te kijken 
welke mogelijkheden we als wijkbewoners 

(Schoon) zand erover!
Het is weer eens wat anders dan een plastic emmertje en een schepje... tegen de 
grote mannen met nog veel grotere machines kan de gemiddelde kleuter uit De 
Hunze of Van Starkenborgh niet op. ‘En dat is niet eerlijk!’, zou Calimero zeggen. 
Maar het goede nieuws is dat de heren eind april met al die machines schoon 
zand kwamen brengen voor rond de diverse speeltoestellen in de wijk. Dat speelt 
toch net even wat fijner. 

Graag wil ik me hierbij even 
voorstellen als nieuw bestuurslid van 
de Bewonersorganisatie De Hunze/
Van Starkenborgh (BHS).

Mijn naam is Chris Kunst, en ik ben 
samen met mijn vriendin Petra Smits 
en onze zoon van 7 jaar, Stijn Kunst, 
woonachtig in de Kromhoutstraat 24.
Sinds 2007 wonen wij in deze hele 
mooie wijk, waarbij wij van 2009 t/m 
2011 onze woning tijdelijk hebben 
verhuurd in verband met mijn werk. 
ik ben werkzaam bij de Koninklijke 
Marechaussee, en mijn werkgever 
heeft ons de kans geboden om in 
die periode te kijken hoe het is om te wonen en werken op Aruba. Een hele 
bijzondere periode. Maar als ik eerlijk ben, ben ik blij terug te zijn in mijn eigen 
stad Groningen, en dan met name in onze heerlijke wijk De Hunze.

Nieuw Bestuurslid
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4e aflevering Kunst in de Wijk
Dit jaar heeft het team Kunst in de Wijk een muziek & kunst aan huis route georganiseerd op 
zondag 19 april. Er hebben naar schatting ruim tweehonderd bezoekers genoten van het ruime 
aanbod van kunstenaars. 27 beeldend kunstenaars en 11 muziekacts deden mee op 21 locaties. 
De start in het wijkgebouw, waar de overzichtstentoonstelling te zien was, was nieuw en meteen 
een groot succes. Dit kwam mede door de prachtige houten presentatiewanden van kunstenaar 
en meubelmaker Brian Bos. De mix van kunst en muziek was erg geslaagd en werd zichtbaar 
gewaardeerd door het publiek. Een beeldimpressie:

advertentie

Steiger-rent is het bedrijf voor werkzaamheden 
op hoogte voor bedrijven en particulier. 

 
Wij leveren kwaliteit steigers aan vaklieden en 

doe-het-zelvers voor bouw en woningonderhoud. 
 
 

Vanaf € 49.00 heeft u een hele week een steiger tot uw beschikking. 
 

Al onze steigers voldoen aan de NEN-EN 1004 norm 
 
 

• Verhuurprijzen per week:  
 
• Kamersteiger 1.8 meter € 35.00 
• Rolsteiger       2.2 meter € 49.00 
• Rolsteiger       4.2 meter € 59.00 
• Rolsteiger       6.2 meter € 75.00 
• Rolsteiger       8.2 meter € 85.00 
• Rolsteiger     10.2 meter € 99.00 
 

*prijzen zijn excl BTW 
*Bezorgen/monteren behoort tot de mogelijkheden 

 
 

Steiger-rent      www.steiger-rent.nl
 Rouaanstraat 5              info@steiger-rent.nl 

9723 CA Groningen 
06-18653675 
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in de zomervakantie kunnen sporters 

ook ’s avonds terecht bij sportcentrum 

Kardinge. Het sportcentrum is de hele 

zomervakantie op maandag tot en 

met vrijdag tot 22.00 uur open.

Deze zomervakantie, van 4 juli tot en met 
16 augustus, is het sportcentrum (met 
uitzondering van de zwembaden) op 
maandag tot en met vrijdag tot 22.00 uur 
geopend. Dit betekent dat er tot 22.00 
uur gebruik kan worden gemaakt van de 
sporthal, de dojo, de ijshallen en de tennis- 
en squashbanen.

Op zaterdag en zondag is het sportcentrum 
geopend van 10.00 - 17.00 uur.

De openingstijden van de zwembaden zijn 
als volgt:
Het 25 meter bad en het instructiebad zijn 
van maandag tot en met zondag van 10.00 – 
17.00 uur geopend. 
Het subtropisch zwembad is van maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 - 20.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur 
geopend.

Kijk voor meer informatie over de 
openingstijden op: www.kardinge.nl

“Langer sporten in de zomervakantie”!
Sportcentrum Kardinge langer open

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

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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nog niet aangeleverd
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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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Dit wijkblad wil ik gebruiken voor een: 

DRiNGENDE OPROEP!
Voor het Bestuur van de Hunzeborgh zijn wij dringend op zoek naar bestuursleden. Een aantal 
jaren hadden we als bestuur een goede bezetting. Echter door het vertrek van een bestuurslid en 
een aanstaand vertrek van nog een ander bestuurslid is versterking gewenst! Mede ook door het 
wegvallen van de beheerder vanwege bezuinigingen door de Gemeente, komen er momenteel  
te veel taken bij te weinig bestuursleden te liggen.

Dus: heb je hart voor de Hunzeborgh en wil je graag dat de 
Hunzeborgh (goed) blijft draaien, neem dan contact op met  
een van de huidige bestuursleden.   

Vele handen maken licht werk en in twee wijken van 
1300 huishoudens moet het toch mogelijk zijn een goede 
bestuursbezetting te realiseren!! 

Douwe Hogeveen
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Schaakclub de Paardensprong 
Clubnieuws van SC de Paardensprong in 
onze wijkkrant dateert alweer van een 
tijdje geleden. Dus in deze editie een 
overzicht hoe het met onze schaakclub 
gaat. in januari 2016 bestaat onze club 
10 jaar! Gedurende heel 2016 gaan 
we activiteiten organiseren voor onze 
clubleden en collega schaakclubs uit het 
Noorden. Het wordt dus een feestjaar! in 
de korte historie van onze club hebben we 
veel bereikt. in de Hunzeborgh boven de 
deur naar de grote zaal hebben we onze 
eigen prijzenkast. in deze kast staan heel 
veel bekers die we met het schaakteam 
hebben gewonnen. Naast deze prijzen zijn 
veel individuele prijzen gewonnen. Deze 
staan natuurlijk niet in de Hunzeborgh 
maar bij de spelers thuis, het moeten na al 
die jaren honderden zijn! 

Dit seizoen zijn er weer belangrijke prijzen 
gewonnen, een greep uit de successen:

Eind 2014 werd ons D team (spelers t/m 12 
jaar), Eelke de Boer, Thijmen Bourgonjen, 
Lodewijk van Vliet en Silvan Heijnen, na 
drie speeldagen in Den Bosch tweede van 
Nederland. Ons team heeft zich alweer 
voor de volgende editie najaar 2015 
gekwalificeerd. In april werd het team 
ongeslagen kampioen van de provincies 
Groningen en Drenthe. In de Noordelijke 
Jeugd Competitie werd de finale helaas 
verloren, maar we zijn trots op de 2e plaats 
met in dit team Lodewijk van Vliet, Daan de 
Vetten, Martijn van Nimwegen en Daniel 
Apol. Groot succes was er op 16 mei. Eelke 
de Boer werd na drie dagen spelen in Rijswijk 
Nederlands Kampioen t/m 12 jaar! Voor het 
eerst in ruim 25 jaar een kampioen uit onze 

provincie. Eelke gaat meedoen met het WK 
later dit jaar in Griekenland.

30 Mei gaat ons E team (t/m 10 jaar) voor de 
7e keer op rij meedoen met het Nederlands 
Kampioenschap in Zuid–Scharwoude. Het 
team met Nick Huisinga, Jelger Sparreboom, 
Ximene Maarhuis en Charlotte van Vliet kan 
weleens voor een verrassende uitslag zorgen!

Op zaterdag 14 februari organiseerden wij 
voor de zesde keer het SC de Paardensprong 
Jeugd Toernooi in het Wessel Gansfort 
College. Een record aantal deelnemers, 
170, uit heel Nederland deed mee aan dit 
toernooi. Met dit deelnemersaantal is ons 
toernooi het grootste door een jeugdclub 
georganiseerd. Nieuw dit seizoen: we 
hebben met twee teams meegespeeld in 
de viertallen competitie van de Noordelijke 
Schaakbond. De teams speelden mee in 
de 3e klasse met de wat oudere clubleden 
en een groot deel van onze trainingsstaf. 
Volgend seizoen gaan we, naast de 3e 
klasse, meedoen in een 2e klasse waarin we 
ook kunnen promoveren. In de teams gaan 
we ook ouders van onze clubleden vragen 
om mee te doen. Een nieuwe stap in de 
ontwikkeling van de club.

Momenteel hebben we 36 leden waaronder 
7 meisjes, die worden getraind door 9 
trainers. Met dit aantal zitten we helemaal 
vol. Volgend seizoen is er weer wat ruimte 
voor nieuwe clubleden. De clubleden zitten 
in een groep op gelijk niveau of leeftijd. De 
groepjes willen we niet te groot maken, ons 
doel is 4 á 5 kinderen per trainer.
De meeste clubleden komen nog steeds uit 
de noordelijke stadswijken, maar we hebben 
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ook veel leden uit andere stadswijken of 
die buiten de stad wonen zoals Delfzijl, 
Meeden, Assen en Zuidbroek. We zijn van 
een beginnende schaakclub uitgegroeid tot 
één van de meest succesvolle jeugdclubs 
in Nederland. Op ieder NK, individueel of in 
teamverband zijn we de laatste jaren met 
onze spelers aanwezig.

Vrijdag 26 juni sluiten we het seizoen af 

met de prijsuitreiking en traditioneel het 
buffet, waar alle clubleden iets voor maken. 
Natuurlijk staat ook het ’ouders tegen 
kinderen’ toernooi op het programma. 
Schaken is een individuele sport, maar 
we vormen met z’n allen een club, met 
een eigen clubshirt en we doen meer dan 
alleen schaken. Eind augustus gaan we voor 
de vierde keer op kamp, we zijn dan een 
weekend gast op camping Marenland in 
Winsum.

Wil je ook kennismaken met de schaaksport 
en onze succesvolle club, kijk dan op onze 
site www.scdepaardensprong.nl voor meer 
informatie. Wil je komen kijken en meedoen 
op onze clubmiddag (vrijdags van 16.15 
tot 17.30 uur) stuur even een mailtje naar 
a.r.vannimwegen@hetnet.nl of bel met 
Ronald van Nimwegen 050 – 5414622.

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

Doel: 
Om zo lang mogelijk fit, soepel en sterk te blijven.
 
Kosten 
€ 3,50 per les 
(kopje koffie inbegrepen).
 
Vooruitbetaling per periode 
(september t/m december 
en januari t/m juni). 

Bestemd voor vijftigplussers,  
zowel mannen als vrouwen.
 
U kunt eerst een proefles volgen. 
 
Info en opgave bij: 
Liesbeth Visser 
T: 541 19 51 
E: lmvisser5@home.nl

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

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

Maandag:
10.45 – 11.45 uur

Dinsdag en donderdag: 
9.15 – 10.15 uur

10.45 – 11.45 uur

  www.moveindazity.nl   06-12602037

8 JULI TM 12 AUG. 
Lekker OUTDOOR! Elke dinsdag van 19.30 - 20.30 uur

Trefpunt: De Hunzeborgh, Beijumerweg 10 A
4,50 euro per x

Opg. mogelijk tot ma. 20.00 uur vóór training 
bij min. 5 deelnemers (vrouwen en mannen)

mail naar: info@moveindazity.nl
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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 
  15 sept / 13 okt / 10 nov / 8 dec jolandaritsema@live.nl
  
 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
  16/23/30 juni T 050-5411827 of 06-14901173
   In principe iedere dinsdag volg ons op Facebook: koor Goed Gestemd
  uitgezonderd de klaverjasavonden
Woensdag 10.00 – 12.00 uur Woensdagmorgen schildergroep 
  Start in oktober  
 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
  Start weer  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 Sylvia Kock
 19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend  sylkock@hotmail.nl
  Kinderdisco 8 t/m 12 jaar 
  12 juni
zaterdag 14.00 - 15.30 uur Kinderknutselmiddag Coördinator kinderactiviteiten
  13 juni Els Smeenk  /  smeenkels@hotmail.com

incidentele activiteiten 2015  

Dinsdag 19.30 – 20.30 uur Bootcamp info@moveindazity.nl 
8 juli t/m 12 aug  Move in da City T 06-12602037

Maandag 12.30 - 14.30 uur iPad cursus senioren (6 keer) Ina Bos   T 06-44012276   
  Weer van start in het najaar. bosuil4@gmail.com 

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


