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Tweeënzeventig huizen gebouwd en bijna 
allemaal al bewoond in Plan Boterdiep, 
de Oostelijke Ringweg bijna klaar, straks 
nieuwe speeltoestellen op het grote 
veld, kans op nieuwe busroutes, een 
kunstbankje, een droge, gezellige en drukke 
Koningsdag, steeds meer nieuwe activiteiten 
in de Hunzeborgh, super geslaagde 
kunstactiviteit met muziek en kunst aan huis, 
Stripbundel met vijftien jaar Stark en Hunze 
gepubliceerd. Maar ook: aardbevingsschade, 
lekkages aan daken.  En ik vergeet vast nog 
wel iets…

Als je overdag door de straten van De 
Hunze en Van Starkenborgh fietst, dan lijkt 
het zo stil alsof er nooit iets gebeurt. Dat 
valt dan erg mee als je bovenstaand lijstje 
bekijkt. Achter die stille deuren wordt veel 
gedaan, georganiseerd, vergaderd. Heel veel 
werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 
En jawel hoor, je voelt ‘m al aankomen: we 
zoeken weer mensen. Kortweg: een nieuw 

bestuurslid voor de BHS en een nieuwe 
hoofdredacteur voor het wijkblad. Meer 
informatie lees je verderop in het blad. 

Mijn vertrek als hoofdredacteur had ik 
al eerder aangekondigd; ruim zestien 
jaar wijkbladwerk is wel genoeg. Op een 
gegeven moment is het tijd voor verversing, 
voor mijzelf en voor de functie van 
hoofdredacteur. Maar ik blijf wel schrijven, 
want ik vind dat één van de leukste dingen 
die er bestaan. Dus jullie zijn nog niet van  
me af. 

Voor nu wens ik iedereen een heerlijke 
kerstvakantie en een goede start van het 
nieuwe jaar. Mijn kerstvakantie heb ik al 
ingevuld: een stapel van zeker twintig 
ongelezen boeken wacht al maanden op mij. 
Ik ben benieuwd naar de kerstvakantiewens 
van jullie!

Els Bijlholt

Van de redactie

Van de veurzidder BHS
Sinterklaas is weer geweest, Kerst komt 
er aan. Het is dit jaar wel moeilijk om de 
kerstgedachte levend te maken als we 
kijken naar de toestand in de wereld om 
ons heen. Gelukkig zijn er goede doelen die 
uw ondersteuning nodig hebben en verder 
kunnen we ons best doen om iedereen in 
onze omgeving respect en vertrouwen te 
geven en elke dag weer proberen boven 
onszelf uit te stijgen!

Op de dag dat ik dit schrijf heeft de Raad van 

State het gaswinningbesluit van minister 
Kamp vernietigd. Het gaat er steeds meer 
op lijken dat de gaswinning verder naar 
beneden zal worden gebracht. Goed nieuws 
voor Groningen en de Groningers. 

Onlangs heeft de Nationaal Coördinator 
Hans Alders zijn meerjarenprogramma voor 
het schadeherstel en het versterken van 
woningen voorgesteld. Uw opmerkingen 
daarover kunt u sturen aan reactie@
nationaalcoordinatorgroningen.nl. Eén van 

de maatregelen die Hans Alders voorstelt 
is dat de Stadjers met ingang van 1 januari 
2016 ook onder de Tijdelijke regeling 
waardevermeerdering van woningen zullen 
vallen. Heeft u meer dan € 1000,- aard-
bevingsschade, dan kunt u maximaal € 4000,- 
subsidie aanvragen voor zonnepanelen en 
andere energiebesparende of -opwekkende 
maatregelen. We houden de publicaties 
hierover in de gaten.

Vrolijk nieuws hebben we over de beide 
speelvelden in De Hunze. Zoals u in het 
vorige wijkblad heeft kunnen lezen heeft 
een delegatie van bewoners met de 
gemeente meegedacht over de nieuwe 
invulling van het terrein, dat als thema ’de 
bewegende stad’ heeft meegekregen. De 
bewonersdelegatie heeft een zwaar stempel 
gedrukt op de uiteindelijke invulling. Met 
complimenten voor de gemeente, die niet 
alleen de bewoners al in een vroeg stadium 
hierin heeft betrokken maar ook bereid 
was goed naar de bewoners te luisteren. 
Chapeau! Als alles goed gaat zijn de beide 
speelvelden voor Koningsdag klaar.

En dat brengt ons op het volgende idee. We 
organiseren een prijsvraag voor een mooie 
en pakkende naam voor het Middenterrein 
of Het Grote Veld. U leest daar elders in dit 
wijkblad meer over.

Inmiddels heeft de eerste lichting nieuwe 
wijkbewoners haar intrek genomen in de Van 
Eyckstraat. Hartelijk welkom! In dit wijkblad 
ook een interview met enkele nieuwe 
bewoners.
We hebben klachten gekregen over het 
geluidsniveau van de nieuwe ringweg. 
Het geluidsniveau gaat nog naar beneden 
zodra er fluisterasfalt wordt gelegd 
(gepland in 2016), maar we hebben dit 

signaal ook voorgelegd aan de provincie 
en de gemeente. Het lijkt er op dat de 
Van Eyckstraat niet is meegenomen in de 
geluidsberekeningen. Dat wordt momenteel 
uitgezocht.

Het verkeer in en rond de wijken houdt 
ons behoorlijk van de straat. De Gerrit 
Krolbrug blijft natuurlijk een zorgenkindje. 
Verder heeft de gemeente enkele weken 
snelheidsdisplays in De Hunze en Van 
Starkenborgh geplaatst om de gemiddelde 
snelheden te meten op de Berlageweg en 
de Beijumerweg. We zijn natuurlijk zeer 
benieuwd naar de resultaten. Die verwachten 
we in januari. 

Ook zijn we in gesprek met de gemeente 
over een duidelijker aanduiding van de 30 
km zone op de Beijumerweg. De gemeente 
heeft toegezegd dat dit beter zal worden 
aangegeven, maar het lukt maar niet om 
de toezegging uit te voeren. Haaks op 
de Beijumerweg is het fietspad op de 
Hunzedijk opnieuw geasfalteerd. Het ligt er 
weer prachtig in. Iets breder zou mooi zijn 
geweest… ik ga het fietspad nog uitgebreid 
‘testen’. 

Binnenkort sluiten we het jaar af. 2015 is 
voor de BHS best een druk jaar geweest 
met weer allerlei geplande en ongeplande 
gebeurtenissen. We hebben enorm veel aan 
uw meldingen en vragen gehad. Daar willen 
we u graag voor bedanken. In elk geval 
nodigen we u uit voor de Nieuwjaarsborrel 
op 9 januari 2016 vanaf 16.00 uur in de 
Hunzeborgh. Wees allen van harte welkom 
om samen met ons te proosten op nog zo’n 
bijzonder en levendig jaar! 

Kees Visser
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
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Na vele jaren, eerst als redacteur, later 
als hoofdredacteur, neemt Els Bijlholt 
afscheid van het Wijkblad. Niet helemaal, 
want het schrijven blijft zij doen.
De Bewonersorganisatie De Hunze/Van 
Starkenborgh (BHS) is op zoek naar een 
nieuwe hoofdredacteur voor het Wijkblad, 
dat 5 à 6 keer per jaar verschijnt. Het 
Wijkblad is het officiële orgaan van de 
BHS die ook de eindverantwoordelijkheid 
draagt.

Wij zoeken iemand die:
•	 betrokken is bij de wijk en directe 

leefomgeving
•	 beschikt over een vlotte pen
•	 accuraat is en het overzicht behoudt
•	 circa acht uren per maand voor het 

Wijkblad vrij kan maken 

Wat doet de hoofredacteur?
•	 redactieleden en andere betrokkenen 

verzoeken om bijdragen, en deadlines 
bewaken

•	 ongeveer drie weken voor de deadline 
een redactievergadering beleggen

•	 afstemmen met opmaak en drukker
•	 zelf minimaal één bijdrage leveren 

Daar staat natuurlijk wel wat 
tegenover:
•	 een interessante functie die je nog meer 

betrokken maakt bij eigen omgeving
•	 een gezellig team, ondersteund door een 

advertentiebeheerder en corrector
•	 onkostenvergoeding
•	 je wordt door Els ingewerkt 

interesse? Neem dan contact op met 
Hans van Leeuwen, via 
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Wijkblad zoekt hoofdredacteur
Wie wordt ons nieuwe bestuurslid van 
de Bewonersorganisatie De Hunze/Van 
Starkenborgh? Hans van Leeuwen zal ons 
bestuur in maart 2016 gaan verlaten. We 
zoeken een opvolger!

Wat doen we:
•	 we behartigen de belangen van de wijk 

en de wijkbewoners
•	 we krijgen vragen en meldingen uit de 

wijk
•	 we werken samen met 

bewonersorganisaties uit andere wijken
•	 we onderhouden contact met de 

gemeente en provincie
•	 we volgen een aantal dossiers aandachtig, 

zoals verkeer en verkeersveiligheid, en 
signaleren overlastsituaties

•	 we werken samen met organisaties uit de 
wijk zoals: het Oranjecomité, de redactie 
van het wijkblad, de Hunzeborgh, de 

kunstcommissie en de OV-groep
•	 we organiseren jaarlijks een 

Nieuwjaarsborrel en een Algemene 
Bewonersvergadering

•	 we vergaderen maandelijks

Ons ideale bestuurslid heeft voor 
bovenstaande onderwerpen belangstelling 
en voelt zich betrokken bij de wijk. Hij of 
zij houdt van een kwinkslag maar ook van 
samenwerken met de andere bestuursleden. 
Het kost wat tijd, maar ook weer niet heel 
veel tijd.

Spreekt dit je aan, dan hopen we snel van 
jou te horen. Je kunt contact opnemen met 
Kees Visser (voorzitter) of met de andere 
bestuursleden Paul Borggreve, Chris Kunst en 
Johann Schelwald. Onze nummers staan in 
de colofon, of stuur een mail naar bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl.

OPROEP!
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De vernieuwde Oostelijke Ringweg is zo 
goed als klaar. Alleen het fietsecoduct 
in het Meedenpad moet nog opgeleverd 
worden, een viaduct dat zowel fietsers en 
voetgangers als klein wild en reeën een 
veilige oversteek moet bieden.

De aanpassingen van de Oostelijk Ringweg 
draaien niet alleen om vlottere doorstroming 
en grotere verkeersveiligheid. Ook de 
inpassing in het landschap en de ecologie 
tellen zwaar mee. De weg ligt enigszins 
verdiept, in een groene vallei, en is voor een 
zo’n belangrijke verkeersader opvallend 
onopvallend aanwezig. Waar de beplanting 
langs de ‘oude’ ring deels bestond uit 
uitheemse soorten is bij de herinrichting de 
nadruk gelegd op oorspronkelijke soorten.
Het talud oogt nu nog kaal, maar is al 
ingezaaid met onder andere brunel en 
margrieten die in de toekomst moeten 
helpen de bijen- en vlinderstand op peil 
te houden. Ook zijn er de wilde appel en 
viltroos te vinden. De terugkomst van 
inheemse flora biedt ook de oorspronkelijke 
fauna een kans terug te keren. Denk daarbij 
aan bunzingen en hermelijnen.

Het verkeer is voor dat beestenspul 
een bedreiging, daarom zijn er tal van 
maatregelen getroffen om dier en verkeer 
gescheiden te houden. Zoals het al 
genoemde fietsecoduct met een voetpad, 
fietsstrook en een apart ‘wegvak’ voor de 
dieren. Keermuren, tunneltjes en hekwerken 
moeten voorkomen dat de dieren de weg 
oversteken.

Nu de aansluiting van de Groningerweg op 
de ringweg gereed is, is het faunawerende 
hek dat al grotendeels langs De Hunze liep 
in de afgelopen weken verder in die richting 
doorgetrokken. 

In de tweewekelijkse OOGTV-serie Komen en 
Gaan lichtte stadsecoloog Klaas van Nierop 
dit verhaal uitgebreider toe in aflevering 17, 
vanaf 4 minuut 27. Terug te kijken via www.
dehunzevanstarkenborgh.nl. Om snel te 
vinden; zoek op ‘WWL008’.

Hans van Leeuwen

Over wilde appels en hermelijnen

7     

 

www.smart-ventilatie.nl 

Wanneer reinigen? 
 Het 5 jaar of langer geleden is. 

 Er in de badkamer schimmelvorming is. 

 De ramen regelmatig beslaan. 

 De ventilatieventielen vies zijn. 

tel: 06 333 203 77 Smart-Ventilatie Assen 
voor 

na 

Het ventilatiesysteem in uw woning weer als nieuw! 

Reiniging ventilatiekanalen + 

nieuwe ventilatie-unit IthoDaalderop + montage  

                                               

Kijk op de site voor actuele prijzen 

CVE ECO RFT ventilatie-unit 

 Energiezuinig (83% zuiniger!) 

 Bespaar min. 50,- p.j. op uw stroomkosten 

 Ook te bedienen vanuit de badkamer        

 (excl. zender) 

 Zeer stil 

€ 350,-  

ventilatiekanaal reiniging 
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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

Wegens de vele daklekkage klachten 
in de Van Starkenborghwijk hebben wij 
afgelopen zomer geflyerd om de klachten 
te inventariseren. Op dit moment hebben 
wij een lijst in ons bezit met 33 namen 
van gedupeerden, van de 196 huizen met 
potdekselplanken in de wijk. 

Inmiddels hebben wij twee gesprekken 
gevoerd met bouwbedrijf BAM; zij zijn 
verantwoordelijk voor verhelpen van 
klachten binnen garantietermijn. BAM 
heeft ons te kennen gegeven alleen 
lekkageklachten te verhelpen van 
huishoudens die binnen de geldende 
garantietermijn van 6 jaar + 3 maanden 
(na oplevering d.d. oktober 2002) bij hen 
hebben geklaagd. Dit betreft 4 van de 
33 huishoudens. De rest valt buiten de 
boot omdat BAM in twijfel trekt of er wel 
sprake is van een constructiefout, gezien 
het relatief lage aantal huishoudens dat 
heeft geklaagd. Wij zouden graag zien dat 
BAM toch zijn verantwoordelijkheid neemt 
voor de door hen afgeleverde huizen en de 
lekkageklachten alsnog verhelpt. Juridisch 
gezien moet een afgeleverde zaak voldoen 
aan het zogenaamde ‘conformiteitvereiste’ 
(art. 17 van boek 7 BW). Een zaak is 
non-conform, indien een zaak niet de 
eigenschappen bezit die de koper o.g.v. de 
overeenkomst mag verwachten. Een dak 
van een nieuwbouwhuis, dat binnen 13 jaar 
na oplevering (veel) lekkage vertoont is ons 
inziens een non-conform dak. 

Wij hebben het onafhankelijke bureau 
BDA Dakadvies gevraagd om voor ons te 
onderzoeken of het dak constructiefouten 

heeft. Blijkt uit dit onderzoek dat dit zo is, 
dan staan wij juridisch sterker en kunnen 
wij alsnog onze schade claimen bij BAM. 
Het onderzoek (rapportage) door BDA zal 
ongeveer € 3500,- kosten; dit bedrag is 
ongeveer gelijk aan het laten verhelpen 
van de lekkageschade per huishouden. De 
dakpannen worden er dan afgehaald, nieuwe 
folie wordt gelegd, latten worden vervangen 
en vervolgens worden de pannen opnieuw 
gelegd. 

Wij willen graag de handen ineen slaan en 
de kosten voor het rapport delen. Indien er 
10 huishoudens meedoen, dan laten we het 
onderzoek door BDA uitvoeren en zetten we 
onze acties jegens BAM door indien blijkt 
dat er sprake is van constructiefouten. Dit 
betekent dat dit per huishouden € 350 zal 
kosten. Doen er geen 10 huishoudens mee, 
dan is het ieder voor zich.

Bij voldoende aanmeldingen sturen we 
de aanmelders een uitnodiging voor een 
bijeenkomst, waarbij wij - in samenwerking 
met BDA - alle ins & outs verder zullen 
bespreken.

Indien u wenst mee te doen met onze actie, 
kunt u zich aanmelden via: 
daklekkageStarkenborgh@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
Maris Boeringa & Hans van der Zee (Henk 
Plenterlaan 17)
Frank Swarte (Klaas Schipperlaan 21)
Lilian Nijholt-Peters (Klaas Schipperlaan 19)

Daklekkage in de Van Starkenborghwijk 
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Enige tijd geleden waren we voor de 
rubriek Ondernemer in de wijk op bezoek 
bij reisadviseur Tonny van Moorsel. Op een 
herfstige woensdagmiddag klop ik opnieuw 
aan bij Tonny om haar te vragen de mooiste 
winterreizen voor ons te selecteren. 
Het gaat goed met het reisbureau van 
Tonny. Ze heeft veel reacties gehad na 
het interview in de wijkkrant. Het artikel 
heeft nieuwe klanten opgeleverd en ook 
gezorgd voor nieuwe netwerken. Tonny 
wil de wijkkrantlezers dan ook graag over 
reisbestemmingen adviseren.

Wat is de top-3 reisbestemming voor 
deze winter?
“Laat ik beginnen met twee bestemmingen 
die dit jaar absoluut niet populair zijn: 
Tunesië en Egypte. Daar heb ik bijna geen 
vraag naar”. Dit heeft alles te maken met de 
onstabiele politieke situatie, hoewel er geen 
negatief reisadvies voor geldt.

Op nummer 1 zou ik de Kaapverdische 
Eilanden zetten. Een mooi alternatief voor de 

Canarische Eilanden. Heerlijke temperaturen 
en keuze uit vele eilanden. Ik ga zelf in 
november voorbereidend onderzoek doen. 
Ik vlieg rechtstreeks naar Sao Vicente vanaf 
Amsterdam en ga vandaar met een boot naar 
Santo Antao. Dit laatste eiland staat vooral 
bekend om zijn prachtige natuur en is zeer 
geschikt als wandeleiland. Het eerste eiland 
is m.n. wat betreft de cultuur interessant en is 
de geboorteplaats van de wereldberoemde 
zangeres Cesara Evora. 
Wat betreft de kosten: vanaf 750,- euro voor 
8 dagen incl. accommodatie en vlucht.

Op nummer 2 zou ik de reis naar het 
Noorderlicht selecteren. Vorig jaar heeft 
The Travel Club deze reis georganiseerd, 
maar ik ben zelf helaas niet mee geweest. 
Een prachtige reis met een proeverij van 
diverse aspecten als: een husky-safari, een 
sneeuwscootertocht, ijsvissen en natuurlijk 
het Noorderlicht zien! 
Daarbij kun je overnachten in het ijshotel 
of de glazen iglo’s. De vlucht is naar het 
Noorden van Finland en van daar kun je zelf 

Top-3 reisbestemmingen voor deze winter!
Armchair-travelers, Airbnb-fans, backpackers, kampeerders… in onze wijken 
komen we reizigers uit alle categorieën tegen. zodra de -r- in de maand is 
gaan we op zoek naar reisbestemmingen voor de winter en soms zelfs al weer 
voor de zomervakantie. Volop reden om advies te vragen over de mooiste 
reisbestemmingen voor deze winter aan ’onze’ reisspecialist Tonny van Moorsel. 

10     

aangeven welke onderdelen je wilt gaan 
doen.
Prijzen zijn vanaf 850,- euro voor 8-dagen 
incl. accommodatie en vlucht.

Voor nummer 3 wil ik een volkomen ander 
type reis selecteren: een Cruise. 
Zelf heb ik in juni een West-Middellandse 
Zee Cruise gedaan, met de Costa Magica. 
Een zeer ontspannen en interessante reis 
langs 8 steden aan de Middellandse Zee 
en Atlantische Oceaan. Startpunt van de 
cruise was de Italiaanse haven Savona, waar 
je vanaf het vliegveld van Milaan naar toe 
reist per Costa cruises transfer. Vanaf Savona 
volgde ik de route: Marseille, Cadiz, Tanger, 
Casablanca, Lissabon en terug via Valencia. 
Een prachtige reis die mijn vooroordelen 
over cruises heeft weggenomen. Varen doe 
je vooral ’s nachts en in de ochtend kom je in 
de steden aan. Je hebt dan de hele dag om 
de stad te verkennen. Dat kan georganiseerd, 
maar ook op eigen houtje. Heel ontspannen. 
Ook op de boot zelf geen mensenmassa’s, 
slecht eten of dresscodes. Zoals gezegd, mijn 
vooroordelen zijn volledig verdwenen. Ik 
heb in 13 dagen tijd 8 steden bezocht, heb 3 
boeken gelezen, ben uitgerust, ’bijgekleurd’ 
én heb bijgepraat met mijn reisgenoot!
Voor 12 dagen all-inclusive moet je op 
ongeveer 1000,- euro rekenen. Er zijn 

uiteraard ook kortere én langere cruises 
mogelijk, met diverse opstapplaatsen, al 
vanaf zo’n 350, - euro per persoon.

Tips voor de zomer?
Lastig. Als ik nu moet kiezen dan zijn het 
vooral de Camperreizen door Amerika en 
Canada die populair zijn. Ik ben nu met 
een aantal boekingen bezig naar de VS 
en Canada. Vooral de ’camper-wegbreng 
specials’ zijn geliefd en zeer voordelig. Hierbij 
breng je een camper vanuit de fabriek 
naar een bepaalde verhuurbestemming en 
betaal je geen huur. Vaak in combinatie met 
vroegboekkorting - dat geldt tot 31/12/15 
- kun je nu veel besparen op je reis voor de 
zomervakantie van volgend jaar.
Dus: kom gerust langs of mail me voor meer 
informatie.

Tonny van Moorsel: 050-230 5885
tonnyvanmoorsel@thetravelclub.nl of  
www.thetravelclub.nl/tonnyvanmoorsel 

Ik trotseer de Herfstregen en terwijl 
ik naar huis fiets meen ik net voorbij 
de Boterdiepbrug een glimp van het 
Noorderlicht te zien. Mijn droombestemming 
heb ik al gekozen!!

Lidy Bosker

11     
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de kamer in waar ik met mijn uitgestoken 
hand in de aanslag stond. 
‘Wat een lief poesje!’ riep hij uit en draaide 
zich meteen naar de bank en aaide over het 
witte bontje dat welluidend begon te ronken. 
Pas na een halve minuut, toen zij ook binnen 
was en eveneens over de kat gebogen stond, 
merkten ze mij wat verstrooid op. 
‘O, hai, Paul. Hoe kom je aan die kat?’
‘Die kwam hier net binnen’.
‘Wat een diertje zeg! En zo helder wit, 
ongelooflijk’.

Tijdens het diner speelde fauna de hoofdrol. 
De kalkoen smaakte ons allen best. Voor het 
eerst in vele jaren werd er geen woord gerept 
over kinderen, carrières en hypotheken. Er 
was maar één gespreksonderwerp: het witte 
aanlopertje. Halverwege het diner voegde 
het dier zich bij de dis. Ik voelde kopjes tegen 
mijn schenen. Anders dan we streng gewoon 
waren met Felix zag ik dat mijn vrouw 
stiekem een flintertje kalkoen toestak, wat 
beloond werd met een extra kopje. Daarbij 
kon ik niet achterblijven. Al snel ging het van 
schoot tot schoot. Bij hèm mocht ze zelfs het 
bord aflikken. Felix zag verward van de bank 
toe hoe zijn soortgenootje over tafel langs de 
schalen liep. Toen elk botje was afgeknaagd 
zocht het diertje een rustplaats op háár 
schoot. We waren vertederd en verbluft, 
want gewoonlijk liet zij een poes niet langer 
dan een halve seconde toe op haar rok. Zij 
streelde het dier onder zijn kinnetje. ‘De 
meeste katten vind ik niet zo’, bevestigde ze, 
‘maar deze is toch wel uitzonderlijk.’ Willen 
jullie haar niet kwijt?’

Bij het borreltje na de koffie, maakte ons 
witte poesje zich los van het gezelschap. Ze 
zette zich op de mat voor de achterdeur en 
plotseling klonk het zelfde gekerm als eerder 
die middag. 

Gezichten vertrokken, glazen werden neer-
gezet. 
‘Wat is er aan de hand?’ werd er gefluisterd.
‘Ik denk dat ze naar de bak moet’, opperde 
mijn vrouw.
‘Zal ik de kattenbak uit de gang halen’, vroeg 
ik. De kattenbak maakte geen enkele indruk.
‘Die ruikt naar Felix, dat wil ze natuurlijk niet.’
Het gekerm werd al luider.  
‘Zal ik haar maar buiten laten? Het is 
inmiddels droog. Dan kan ze in de tuin.’
‘Toe maar.’ 
Ik opende de achterdeur op een kier. 
De kat stoof naar buiten, het pad af, de 
schutting over en verdween in een flits uit 
zicht. Verbijsterd draaide ik me om naar de 
disgenoten, die even verbijsterd terugkeken. 
‘Komt ze nog terug?’ vroeg zij met een dun 
stemmetje. We zwegen. 

Er werd die avond niet meer veel gezegd. 
We gluurden steeds wat zenuwachtig naar 
buiten in de donkere nacht, waar het stil 
was en alleen op de achtergrond de ringweg 
klonk. Bedrukt namen we afscheid.
De dagen daarna staarde ik steeds naar het 
keukenraam, stond wat vaker dan nodig in 
de deuropening van de achterdeur. De witte 
kat liet zich niet meer zien.

Pas veel later, het was al april, misschien 
mei, zag ik haar terug, tenminste het moet 
haar zijn geweest. Achter het raam in de 
De Klerkstraat of de Wilsstraat. Daar zat ze, 
likte haar pootjes. Met grote ogen volgde 
ik de bewegingen van haar kop. Ze keek 
terug zonder enige blijk van herkenning. 
Zo bleef ik staan tot haar baasje de kamer 
binnenkwam en mij met een blik van ‘wat 
moet dat daar’ wegjoeg.

Paul Marius Borggreve

Een paar jaar geleden was het echt 
kerstweer: een graad of vier, de lucht grauw, 
gedruil en regen wisselden elkaar af. 
‘Zouden we sneeuw krijgen?’ vroeg ik 
toen ik door het keukenraam staarde naar 
de modderpoel die in de zomer best een 
aardige tuin was. 
‘Ik zal nog even stofzuigen’, was het 
antwoord van mijn vrouw. Ik zette mij aan de 
snijplank voor de vulling van de kalkoen. Om 
half zes zouden de eters komen. Mijn gade 
had inmiddels de slang in de hand die met 
enig gebrul de uitharende Nordmann te lijf 
ging. Volgende keer moesten we toch maar 
weer een kluit. Dat scheelde wel.
Opeens klonk boven het zuiggeraas een 
hartverscheurend gekerm. 
Mijn vrouw had het geluid ook gehoord 
en subiet het apparaat uitgeschakeld. 
Ondanks de stroomonderbreking ging 
het gekerm door. Het kwam van buiten. 
Al snel was de bron ontdekt. Op het terras 
voor de achterdeur zat een wezentje, 
half verdronken, mager en koud, met 
opengesperde muil, dat het leed der wereld 
zong.
‘Dat arme poesje wil naar binnen!’
‘Ja, maar hij hoort hier niet. Die heeft vast 
elders een huisje.’
‘Ze ziet eruit als een zwervertje. Ze is zo 
mager’.
‘Dat komt omdat hij zo nat is.’
‘Ze heeft ook geen halsbandje om.’
‘Dan is hij toch gechipt? Nou dat geluid mag 
wel wat minder. Ik stuur hem even weg.’
Ik opende de deur, deed een stap de regen in 
en maakte een wuivend gebaar. ‘Kssjjt, kssjt, 
hup naar de baas. Hier woon je niet’.
Het dier bleef zitten, midden in een plas, 
zijn oogjes werden doffer. In plaats van te 

kermen, begon het snikkend te piepen. 
‘Misschien is ze wel ziek. We kunnen haar 
daar toch niet laten zitten?’
‘Oké, dan laten we hem heel even binnen.’ 
Ik hurkte naast het katje. Het beestje was 
absoluut niet schuw en liet zich zo oppakken. 
Binnen ontfermde mijn vrouw zich over de 
drenkeling met een grote zachte handdoek. 
Na wat gewrijf kwam er een helderwit pluizig 
poezenbeest met grote blauwe kijkers te 
voorschijn. Het gejammer was overgegaan in 
gezellig gesnor. 
‘Als het weer droog is, gaat hij er weer uit. Hij 
is duidelijk van iemand’, vond ik.
‘Ze is echt mager hoor!’ zei mijn vrouw en 
op hetzelfde moment liep de poes naar het 
etensbakje van onze eigen tuintijger dat al 
tot het laatste brokje was leeg gelikt. 
‘Zie je wel, ze heeft honger!’
‘Ik geef hem wel een schoteltje’. Het 
handjevol uitgebalanceerde voeding was in 
mum van tijd weg. Ondertussen was onze 
Felix de keuken ingelopen. Na een eerste 
korte schrik sprong hij op de indringster 
toe. Ik snelde naar voren om een vechtpartij 
te voorkomen. In plaats daarvan begonnen 
de twee om elkaar heen te kroelen alsof ze 
elkaar al jaren kenden. Verbaasd keek ik toe. 
Van weeromstuit gaf ik nog wat brokjes. 
Schouder aan schouder aten de dieren, 
rekten zich uit, likten poten, sjokten alsof ze 
nooit anders hadden gedaan naar de bank 
en gingen daar gezamenlijk om elkaar heen 
liggen voor een slaap der onschuldigen. 

Om iets over half zes deed mijn vrouw open. 
Een vermoeide groet klonk vanaf de visite. 
De kerststress waaide de hal binnen. Morgen 
moest de andere kant worden bezocht en 
derde kerstdag zouden ze naar… Ze stapten 

Witte kerst
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Omdat ik een onderzoek met één deelnemer 
niet voldoende geloofwaardig vind, besluit 
ik nog een bewoner op te zoeken. Blijkbaar 
zijn er meerdere straten in Plan Boterdiep, 
want nu beland ik in de Van Eyckstraat, waar 
ik Simone tegenkom. Met het wijkblad in de 
hand als alibi voor mijn vrijpostigheid spreek 
ik haar aan. Ze vertelt: ’Ons huis is echt 
nagelnieuw, we hebben vier weken geleden 
de sleutel gekregen.’  Ze woont met haar 
vriend in een huis met twee slaapkamers 
en zelfs een zoldertje voor de zooi die een 
mens verzamelt. Simone legt uit: ‘Ik kende 
De Hunze als wijk al wel en heb het eerdere 
plan voor nieuwbouw op deze plek gezien, 
maar dat was duidelijk veel te ambitieus, 
zeker in prijs. Dat was voor ons geen optie, 
maar dit wel’, lacht ze. Simone woonde 

eerder in de wijk Kostverloren, wel ietsje 
dichter bij de stad, maar die vijf fietsminuten 
verschil dat is echt te verwaarlozen. Op 
mijn vraag of ook zij geen enkel foutje 
aan deze huizen kan noemen, antwoordt  
Simone ook ontkennend. Zelfs de nabijheid 
van de Ring Oost, met het voortdurende 
autobandengeruis, komt niet in het ‘jammer-
lijstje’ voor. 

Ik verwacht dan ook geen teleurgestelde 
bewoners aan te treffen in Plan Boterdiep, 
maar een diepteonderzoek kun je dit niet 
noemen. Wel een kennismaking en tegelijk 
een uitnodiging aan onze nieuwste buren: 
wees welkom! 

Els Bijlholt

Tuinland, braakliggend terrein, krakende 
caravanners. En plotseling staat daar 
toch een wijkje. Terecht met een nieuwe 
naam: Plan Boterdiep. Het is ook wel erg 
onzinnig om een dergelijke omgeving te 
noemen naar een tuincentrum dat daar 
ooit was, alsof er een alleenrecht op dat 
stuk grond lag. 

Meestal fiets ik ergens anders langs als ik 
boodschappen ga doen, of wanneer ik de 
stad in ga. Pas als ik de ringweg neem, zie 
ik tussen hopen zand een driehoekig blok 
woningen met blinkend schone daken.  De 
tekst op de borden intrigeert me; hoe is het 
als je in een huis gaat wonen waar alles klaar 
is? De vloerbedekking ligt er en ruikt naar 
de fabriek. In de nieuwe keuken staat al een 
afwasmachine te wachten op inhoud. En zelfs 
het led lampje bij je huisnummer doet wat ie 
moet doen. Hoe heerlijk is het dat je niet elke 
avond met je haar als extra verfkwast hoeft 
te bikkelen. Ik besluit het te gaan vragen aan 
een bewoner. 

Op de eerste dag dat er sneeuw valt, 
vervolgens overgaand in koude regen, 
ontmoet ik Diana, die voor haar huis aan 
de Cuypersweg staat. Ze lijkt wat verbaasd 
over mijn verbazing: ‘jazeker, het huis was 
af, maar ik kon natuurlijk wel zelf kiezen in 
welke kleuren ik de vloerbedekking wilde 
hebben, en of er laminaat of linoleum in zou 
komen’. Het is heerlijk wonen’, zegt ze trots,  
’een eigen huis, dat is zo super!’ Diana vertelt 
dat ze eerder een bovenwoning huurde 
aan de Oliemuldersweg. Nu is ze sinds eind 
september haar eigen huisbaas, in een huis 
met een tuin. Ze werkt in Groningen, kan dus 

op de fiets, maar heeft ook een parkeerplaats 
voor het huis. Niets dan voordelen. 
 Op zoek naar in elk geval één smeuïg verhaal 
over dingen die tijdens de bouw mis zijn 
gegaan, of bouwfouten die nu aan het licht 
komen, vraag ik door.  Ik vang bot, Diana kan 
geen enkel negatief punt noemen. Alles is 
vlekkeloos verlopen, het is domweg heerlijk 
wonen hier. Ze heeft zelfs in oktober het 
wijkblad in de bus gehad! 

Nieuwe buren
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Koningsdag gaan bewoners er gezamenlijk 
een feestelijke opening van maken. Het 
is nog een verrassing hoe een en ander 
er uit gaat zien. Hiervoor zullen diverse 
betrokken bewoners aan de slag gaan. Wilt 
u hier aan meedoen? Laat het ons weten. 
In samenwerking met het Oranjecomité 
zal gekeken worden naar een passende 
feestelijke opening, waarbij vanuit het 

bestuur getracht zal worden de opening te 
laten verrichten door……
Door wie de opening verricht zal worden 
houden we nog lekker even geheim.

Ook vragen we jullie aandacht voor de 
prijsvraag om een naam voor de grote 
speeltuin op het middenveld te verzinnen. 
Zie hiervoor ook de website van de BHS.
Niet naar de inloopavond ’De Bewegende 
Stad’ geweest? 

Zie de illustraties voor het resultaat.

Chris Kunst

in de vorige editie van het wijkblad 
konden jullie al een stuk lezen over de 
pilot ’De Bewegende Stad’. Bewoners van 
De Hunze en Van Starkenborgh hebben in 
dit project initiatief en inzet getoond. 

Samen met de gemeente is in een dynamisch 
proces de eigen inbreng over vormgeving 
en de keuzes in de openbare ruimte op het 
gebied van spelen en bewegen tot stand 
gekomen.
Er zijn sessies gehouden vanuit de 
’werkgroep Bewegende Stad’ samen met de 
gemeente. Onder projectvoering van Irma 
Zijlstra, stadsdeelsecretaris van stadsdeel 
Oost, werd direct ingesprongen op de 

inbreng van bewoners. Zo zijn we nog weer 
twee keer extra bij elkaar gekomen om 
de keuze van de speeltoestellen tot een 
gedragen eindresultaat te brengen. We zijn 
tot een gemeenschappelijke keuze gekomen 
waar een ieder zich goed in kon vinden.

Op dinsdag 17 november tussen 19:30 uur 
en 21:00 uur waren op de inloopavond ‘De 
Bewegende Stad’ alle definitieve resultaten te 
bekijken. De geluiden van bewoners waren 
zeer positief over het eindresultaat. 
De planning van de uitvoering voor deze 
pilot is om alles gereed te hebben voor 
Koningsdag. 
De uitvoering start per 1 maart 2016. Tijdens 

’De Bewegende Stad’ - ’De Hunze Loopt Voorop’ - Deel 2

Spelen en bewegen voor jong en oud in de Wijk

In 2016 wordt het grote veld aan de 
Berlageweg deels opnieuw ingericht. De 
grote klimtoren en de andere toestellen 
worden vervangen. Bovendien wil de 
gemeente in het kader van het project ’De 
Bewegende Stad’ het veld aantrekkelijk 
maken voor zowel jong als oud, voor mensen 
die actief willen zijn en voor hen die elkaar 
willen ontmoeten.

Bij die vernieuwing past een ’nieuwe’ naam, 
want we noemen het nu afwisselend ‘het 
grote veld’, ‘het veld aan de Berlageweg’ of 

‘het middenveld’. Maar een echte naam heeft 
het niet. En daar zijn we nu naar op zoek.
Weet jij een passende naam? Een naam die 
past bij de wijk, het doel van het veld, en 
die als het even kan ook voor de jongste 
wijkbewoners een herkenbare naam zal zijn?

Kijk dan op de website http://www.
dehunzevanstarkenborgh.nl/ en vul het 
formulier in.

Voor de winnaar wordt een leuke prijs 
beschikbaar gesteld.

Prijsvraag: Nieuwe naam voor het grote veld aan de Berlageweg
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Beste wijkbewoners,

Het bestuur krijgt signalen dat mensen 
de wijk graag verkeersveiliger willen 
hebben. Dit hebben we opgepakt en er 
is nagedacht of dit te realiseren valt. Het 
bestuur ziet hierin wel een mogelijkheid. 

Misschien herinnert u zich nog de enquête 
over het openbaar vervoer van 2 jaar 
geleden. De OV-werkgroep is hier druk 
mee bezig. Omdat deze twee onderwerpen 
met elkaar verbonden zijn en dit misschien 
consequenties heeft voor het Openbaar 
Vervoer door onze wijk, willen we met een 
enquête de mening van de wijkbewoners 
peilen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
straten verkeersveiliger te maken, waarbij 
het meest vergaande plan zou zijn om de 
straten van onze wijken zo in te richten, 
dat automobilisten niet meer snel kunnen 
rijden. Dit zou kunnen door smallere straten, 
drempels e.d. aan te laten leggen. 

Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat 
de bus niet meer over de Berlageweg kan 
rijden, en dus niet meer door onze wijk komt. 
Echter, door de nieuwe rondweg zijn andere 
mogelijkheden denkbaar. Er zouden dan 
haltes kunnen komen bij de Boterdiepbrug, 
de afrit bij Hunze-Noord en de rotonde 
aan de afslag Hunze-Zuid. Het houdt voor 
sommige mensen dan wel in dat zij verder 
moeten lopen om bij een halte te komen en 
dus meer tijd kwijt zijn.

Het bestuur is bereid om het vele werk 
om de verschillende instanties hierover te 
benaderen op zich te nemen, echter zijn 
we van mening dat dit alleen kan als de 
wijkbewoners dit plan zien zitten.

Daarom wordt er in samenwerking met de 
OV-commissie een enquête gehouden. We 
willen graag weten hoe jullie hier tegenover 
staan. De wijze waarop aan de enquête 
kan worden meegedaan wordt binnenkort 
bekendgemaakt. Hou de brievenbus in de 
gaten, en we hopen dat men massaal laat 
weten hoe men tegen deze plannen aankijkt.

Wel moet nog opgemerkt worden dat 
indien men hier positief tegenover staat 
het niet automatisch betekent dat het 
ook gerealiseerd kan worden. Hiervoor is 
natuurlijk wel de medewerking nodig van 
onder andere de gemeente en Q-buzz. Maar 
die gesprekken gaan we dan tegen die tijd 
graag aan.

Met vriendelijke groet,
Chris Kunst

“Blijft de bus in de wijk?”
Aankondiging enquête Vindt u het ook moeilijk om boeken weg 

te doen, maar wordt de boekenkast nu 
echt te klein?

Wij hebben de oplossing! 

In de Hunzeborgh komt binnenkort een 
doorgeef-boekenkast voor gebruikers van 
de Hunzeborgh;  d.w.z. dat je alleen bij de 
kast kunt wanneer er een activiteit is van je 
eigen groep. De bedoeling is dat er boeken 
ingebracht kunnen worden zolang er ruimte 
is op de planken en dus niet met dozen vol 
tegelijk.

Iedereen is vrij om een boek in te brengen, 
mee te nemen, door te geven etc., mits de 
boeken in goede staat zijn. Bedenk daarbij 
dat er ook kinderen in de kast mogen kijken. 

Wat kan er zoal in: fictie, non-fictie, thrillers, 
hobby- en kinderboeken, luisterboeken etc.

Wij behouden ons wel het recht voor om ons 
inziens niet geschikte boeken te verwijderen.

Veel leesplezier, Ynke en Ina

De doorgeef-boekenkast

Op zoek naar de creatieve koks
Het team Kunst in de Wijk organiseert voor 
de vijfde keer op rij weer een leuk evenement 
voor de wijken De Hunze en Van Starkenborgh. 
Dit keer zetten wij ons in voor de Kunst van 
het Koken. Wij denken aan een culinaire 
wandelroute door beide wijken met een 
muzikale omlijsting. Wij zoeken mensen die 
hun eigen kookkunst willen tonen voor een 
geïnteresseerd publiek. We gaan binnenkort 
verder brainstormen over de vorm, maar we 
denken aan: tapas-achtige gerechtjes, vooraf 
gereserveerde eters, kostendekkend werken en 
een gezamenlijke afsluiting in het wijkcentrum.

Ben jij een creatieve kok en lijkt het je leuk om mee te doen en mee te denken, geef je dan op 
bij kunstindewijk@hotmail.com.  
 
We hebben koers gezet op 17 april 2016, tussen 13.00 en 17.00 uur? De vorm staat nog niet 
vast, denk met ons mee, want: ben je een Masterchef of kook je gewoon graag voor anderen? 
Geef je dan nu op via kunstindewijk@hotmail.com
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Bijna iedereen fotografeert wel eens, de 
één wat fanatieker dan de ander. Kiekjes 
of mooie, bijzondere, artistieke beelden. 
Voor degenen die meer uit hun fotografie 
willen halen, begin ik per januari 2016 
een fotoclub. Deze club zal een platform 
vormen om werk te delen en te bespreken 
met anderen. Ook zullen we ons eigen 
werk en werk van anderen beoordelen. Bij 
fotoclub De Hunze zullen de creativiteit en 
de visie van de maker centraal staan.

Fotoclub De Hunze wordt opgericht voor 
mensen die van fotografie hun hobby 
hebben gemaakt en die hier actiever mee 
bezig willen zijn. Het gaat niet om een 
beginnerscursus fotografie, dus kunnen 
omgaan met een digitale camera is een 
vereiste.

Op de bijeenkomsten zullen de leden 
foto’s meenemen die met elkaar besproken 
worden. Per bijeenkomst zal er als 
uitgangspunt een thema worden gegeven. 
De leden kunnen vervolgens hun eigen 
creatieve interpretatie van het thema tonen.

1. Maak een fotoportret van jezelf.
2. Maak een foto waarbij jij uitbeeldt wat de 

stad Groningen uniek maakt.
3. Maak een foto van verkeer en beweging in 

je eigen wijk.
4. Maak een foto van zwerfafval met een 

kleine scherptediepte.
5. Maak een foto met spiegeling en reflecties.
6. Maak een foto van het voor jou heel 

dierbare… .
7. Maak een foto van een detail uit je tuin en 

zet dit in zwart-wit.

Fotoclub De Hunze 8.,9.,10., invulling door de deelnemers van de 
fotoclub.

De club wordt georganiseerd rond een 
wekelijkse bijeenkomst van 2 uur op 
dinsdagmiddag van 13:30 tot 15:30 
uur in buurtcentrum Hunzeborgh. De 
bijeenkomsten zijn gratis, maar leden 
betalen wel zelf voor hun materialen en voor 
consumpties in het buurthuis.

Als u lid wilt worden van fotoclub De Hunze 
of als u vragen heeft over de fotoclub, dan 
kunt u een mail sturen naar Riët Visser via 
gravisser@gmail.com.

Aanmeldingen moeten voor 1 januari 
2016 binnen zijn.
Mogelijk bent u wel geïnteresseerd in 
deelname, maar heeft u niet de mogelijkheid 

om overdag deel te nemen. In dat geval wil 
ik u vragen mij ook een mail te sturen. Bij 
genoeg animo is het misschien mogelijk 
om een tweede club op te richten in de 
avonduren, waarbij we gezien het volle 
schema van het buurthuis de bijeenkomsten 
om de beurt bij de leden thuis kunnen 
houden.

Overigens, ik zal mij even voorstellen. Ik 
ben Riët Visser en ik zal de coördinatie 
van de bijeenkomsten op mij nemen. Mijn 
opleidingen aan de Academie Minerva als 
grafisch vormgever en fotograaf geven 
mij de creatieve ruimte om mijn eigen 
handschrift te ontwikkelen. Ik probeer 
inhoud en zeggingskracht aan een beeld 
toe te voegen, waarbij kleur, licht en 
scherptediepte een grote rol spelen.

Op 18 januari 2016 start in de Hunzeborgh 
een cursus Android. Deze cursus is voor 
senioren die zich in het gebruik van een 
tablet (Samsung, Sony, Nexus, Asus etc.) 
met het Android besturingssysteem willen 
bekwamen. Docenten van de Stichting 
SeniorWeb Groningen gaan deze cursus 
geven in een set van 3 wekelijkse lessen 
van 2 uur op de maandagmiddag van 
13.00-15.00 uur. De kosten van de cursus 
zijn € 35,00 (inclusief boek en eventueel 
aanvullend materiaal), te voldoen voor 
aanvang van de eerste les.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van 
een boek (’Starten met Samsung Galaxy 
Tab’) en zonodig aanvullende documentatie. 
Het boek is een uitgave van Visual Steps in 

samenwerking met SeniorWeb landelijk en is 
geschikt voor het Android besturingssysteem 
versie 5.0.

Een greep uit de onderwerpen:
•	 Bedienen van de tablet
•	 Verbinding maken met internet via het 

mobiele data netwerk
•	 Verbinding maken met internet via Wi-Fi
•	 Surfen en e-mailen
•	 Apps downloaden en installeren
•	 Apps voor allerlei toepassingen gebruiken
•	 Contacten, agenda en widgets beheren
•	 Handige instellingen, tips & tricks.

De data zijn: 18, 25 januari en 1 februari 2016 
Aanmelden: Ina Bos bosuil4@gmail.com

Cursus Android
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De cursisten tekenen en schilderen gaan ook in januari 2016 weer enthousiast aan de slag op 
de vrijdagochtend! In deze cursus is geen plaats meer voor nieuwe cursisten, maar de vraag is 
er wel. Helaas waren er in november te weinig aanmeldingen om een tweede groep te starten. 
Maar misschien gaat dat in het nieuwe jaar wel lukken!  
  
* Heb je vroeger veel getekend, maar er verder nooit iets mee gedaan? 
* Vind je tekenen en schilderen fijn om te doen, maar komt het er nooit van? 
* Schilder je zelf al wel, maar kom je niet echt verder? 
* Wil je wel eens andere technieken uitproberen? 
* Of heb je nog niet eerder getekend of geschilderd, maar wel het idee dat het iets voor je is? 

En zo zijn er vast nog meer redenen.............aarzel niet langer, je bent welkom op de cursus 
tekenen en schilderen ’GROEN ALS GRAS 2’.

Bij voldoende aanmelding beginnen we op vrijdag 5 februari.
Van 13.15 - 15.15 uur in de Hunzeborgh
Kosten € 75 voor 6 lessen inclusief materiaal en koffie/thee
De lessen worden gegeven door Heleen Wiemer.

Voor informatie/opgave: Ina Bos 06-44012276, bosuil4@gmail.com

GROEN ALS GRAS 2, 
kennismakingscursus

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 / E-mail info@sit-kuijer.nl

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

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

ZOEKT U HUISHOUDELIJKE HULP?

088-2580258 of www.hulpstudent.nl

Slechts 
€ 13,50 
per uur

• U heeft één persoonlijk 
contactpersoon,

• Eén tarief ( €13,50 per uur) 
voor al onze diensten,

• Een kennismakingsgesprek 
met de Hulpstudent bij u 
thuis,

• Flexibele student 
afgestemd op uw agenda,

Wij zijn u graag van dienst

Hulpstudent is een snel groeiende dienst en wij bieden hulp in het huishouden, in 
de tuin of bijvoorbeeld met het doen van boodschappen en koken voor een 
vast tarief van € 13,50 per uur (zonder extra kosten). Wij werken met studenten en 
deze worden vooraf (bij de studenten thuis) op geschiktheid geselecteerd. Veel 
van deze studenten hebben ervaring in de thuiszorg, schoonmaak of doen een 
opleiding die van toegevoegde waarde is.
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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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Sinterklaas was weer in het land en dat betekent dat het jaar al bijna voorbij is. Het was weer 
een enerverend jaar in de Hunzeborgh, vol met activiteiten voor jong en oud. Steeds meer 
buurtgenoten vinden de weg naar de Hunzeborgh, wat met name ook zichtbaar is aan de 
explosieve groei in deelname aan sportieve activiteiten in de Hunzeborgh. Ook buiten de 
Hunzeborgh (in de buitenlucht) zullen er de komende jaren steeds meer buurtgenoten in 
beweging komen, maar hierover vindt u in andere artikelen meer info. 

Wij willen hier als bestuur nog even noemen dat wij erg blij zijn met de vaste groep vrijwilligers 
die al deze activiteiten mede mogelijk maken. 
Naast de vaste activiteiten, krijgen we ook vaker verzoeken om nieuwe initiatieven op te starten 
in de Hunzeborgh. Een van deze nieuwe initiatieven is een workshop fotografie, die naar 
verwachting begin 2016 zal starten.

Het huidige bestuur draait al aardig wat jaartjes mee en we zullen er rekening mee moeten 
houden dat we op termijn nieuwe bestuursleden nodig hebben, vanwege aftreden van huidige 
bestuursleden. Bij deze dan ook een oproep - vanuit het bestuur - voor nieuwe bestuursleden. 
Vind jij het belangrijk dat er in De Hunze en Van Starkenborgh ook de komende jaren activiteiten, 
voor jong en oud, worden georganiseerd en dat de Hunzeborgh de centrale ontmoetingsplek 
blijft in de buurt: meld je dan aan als bestuurslid voor de Hunzeborgh. 

Hierbij alvast een eindejaarsgroet van het bestuur.

Douwe Hogeveen

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
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Dag Tijd Activiteit Contactpersoon

Maandag    9.15 - 10.15 uur Fitness-50-plus Liesbeth Visser  T 050-5411951 
 10.45 – 11.45 uur
 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
     info@moveindazity.nl
 20.00 - 23.00 uur Klaverjassen  Jolanda Ritsema 
  5 jan/2 feb/1 mrt/29 mrt/26 apr/ jolandaritsema@live.nl
  24 mei/21 juni
 20.00 - 22.00 uur Koor “Goed gestemd” Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
  In principe iedere dinsdag T 050-5411827 of 06-14901173
  uitgezonderd de klaverjasavonden volg ons op Facebook: koor Goed Gestemd
Woensdag 10.00 – 12.00 uur Woensdagmorgen schildergroep 
  13/20/27 jan
  3/10/16/24 feb  - 9/16/23/30 mrt
  n.b. 2 mrt vervalt vw ivm krokusvakantie 
 20.00 – 21.00 uur Piloxing Ewa Normann  T 050-3186532 / 06-12602037
     info@moveindazity.nl 
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  
     info@moveindazity.nl
Vrijdag 8.45 -  9.45 uur Ladies Gym Lia Elsinga  T 06-30503802
  Nog enkele plaatsen vrij! l.ladiesgym@gmail.com
 10.15 – 12.15 uur Schildercursus ‘Groen als Gras’ Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com
 13.15 – 15.15 uur Schildercursus ‘Groen als Gras 2’ 
  start 5 februari 2016, bij voldoende belangstelling
 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 
  22 jan/19 feb/18 mrt/22 apr/ 
  20 mei/17 juni

incidentele activiteiten 2016  

zaterdag 
9 januari 16.00  uur Nieuwjaarsborrel in de Hunzeborgh  BHS

Maandag  13.00 – 15.00 uur Android Tablet Cursus Senior Web Ina Bos T 06-44012276 bosuil4@gmail.com
  18 en 25 jan, 1 feb 
Donderdag 14.00 – 16.00 uur Kijken naar Kunst Contactpersonen:
  door Anna Keller Ina Bos T 06-44012276 bosuil4@gmail.com
  7/21 jan, 4/18 feb, 10 mrt 2016 Ynke Veenstra T 050-5425285 ynkeveenstra@home.nl

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2016

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

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

nog ruimte voor 

nieuwe patiënten

Tandartspraktijk De Hunze
Granpré Molièreweg 53  •  9731 LC Groningen
Tel. 050-541 9777  •  www.praktijkdehunze.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur

Wij besteden veel aandacht aan preventieve tandheelkunde.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor o.a.:

• gebitsreiniging • compositierestauraties (amalgaamvrij)
• wortelkanaalbehandelingen • kronen, bruggen, facings en protheses

• beugel behandelingen • chirurgische behandelingen
• bleken van het gebit en andere cosmetische behandelingen.
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