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Van de redactie
Nu we in ons gezin een hondje hebben,
kijk ik op een heel andere manier naar mijn
woonomgeving. Ik vind het heerlijk om
’s avonds een flink stuk met het beestje te
wandelen, zo ver mogelijk van de Ringweg
af. Ik blijk niet echt een sociale wandelaar,
zoek het liefst paadjes waar ik alleen loop. In
De Hunze en Van Starkenborgh lukt dat niet
echt, maar steeds dieper het land in wel, bij
Kardinge recht door, zeg maar. Elders in dit
wijkblad nog een verhaal over de bijzondere
dingen die je tegenkomt als je met een hond
sjouwt.
Mijn hondje en ik vinden het wel leuk om
stiekem te kijken hoe buurtbewoners hun
huizen en tuinen hebben ingericht. Niet al
te opvallend naar binnen gluren, maar quasi
nonchalant even opzij kijken en hopen dat
de gordijnen open zijn. Dat zijn ze overigens

meestal wel. Terwijl ik al kijkend voortstap
voel ik me vaak een slons, zonder enige VT
Wonen kennis en vakmanschap. Mijn huis
is een samengeraapt zootje, met meubels
die toevallig bij elkaar staan en echt niet bij
elkaar passen. Hetzelfde geldt voor de tuin,
zowel voor als achter het huis. Hoe anders
zijn de meeste huizen in onze wijken. De
tuin op orde, het huis smaakvol ingericht.
Mij zakt de moed al in de schoenen als ik
denk aan de tocht door IKEA, of bij een echte
woonboulevard. Dus als u straks tijdens de
vrijmarkt op Koningsdag iemand zit zitten
met verschillende meubelstukken, voor een
prikkie te koop, dan is het goed mogelijk dat
ik dat ben. Dan heb ik toch de handdoek in
de ring gegooid, op weg naar een volwassen
woonstijl.
Els Bijlholt

Van de veurzidder BHS
Fijn dat onze wijken weer groen kleuren. Ik
hoorde het de laatste weken verschillende
keren om me heen: nou mag het wel weer
eens lente worden. Het is eindelijk zo ver!

ABV
Wij kijken als bestuur terug op een
levendige Algemene Bewoners Vergadering
(ABV) op 22 maart. Er waren leuke
presentaties van Rogier van Cann van het
mountainboardpark. Rob Reintsema van
het Groninger Landschap heeft de plannen
toegelicht om de oude Hunzeloop zoveel
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mogelijk te herstellen. De presentatie
van provincie en gemeente over de
Gerrit Krolbrug en de plannen voor het
Oosterhamriktracé leverden veel vragen
op. De ABV heeft vervolgens de financiële
stukken vastgesteld en het bestuur opnieuw
gekozen. Afgetreden zijn Johan Schelwald
en Hans van Leeuwen. We hebben er twee
nieuwe bestuursleden bij: Ellen Bos en Niels
de Kok. We hebben er weer veel zin in! Elders
in het wijkblad kunt u een verslag lezen van
de ABV.
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Nieuwe namen

Glasvezel

De nieuwe speeltoestellen op het grote veld
en bij de Hunzeborgh zijn de afgelopen
weken afgebouwd. Ook de velden hebben
een beurt gehad. Op Koningsdag zullen we
de nieuwe speeltoestellen officieel in gebruik
nemen én zullen de nieuwe namen van de
speelvelden worden onthuld. We hebben
de nieuwe namen gekozen aan de hand van
de suggesties die door de wijkbewoners zijn
ingediend. We zijn heel benieuwd wat u van
de nieuwe namen voor de speelterreinen
vindt.

De aanleg van de Van Eyckstraat op het
oude Tuinlandterrein leverde een vraag
op of er in deze straat ook glasvezel kon
worden aangelegd. Wij hebben dat aan de
KPN gevraagd voor de wijken De Hunze en
Van Starkenborgh. KPN heeft een analyse
gemaakt van het datagebruik in De Hunze
en Van Starkenborgh en op basis daarvan
geconcludeerd
dat
de
databehoefte
momenteel voldoende via de kabel kan
worden gedekt. Een opvallende conclusie wat
ons betreft, omdat er verschillende bedrijven

Burgerinitiatieven

in onze wijken zijn gevestigd en de uitslag dus
ook anders had kunnen uitvallen. Voorlopig
geen glasvezel dus, tenzij er nog een financier
wordt gevonden voor de aanleg.

Daarmee is dit mooie project tot een eind
gekomen. We zijn benieuwd of we in de
toekomst nog meer projecten zullen krijgen
waarbij de inwoners een stempel kunnen
drukken op het proces en op de uitkomst.
De gemeente heeft daarvoor een budget
ter beschikking gesteld. Dus als u een ‘goed
idee’ heeft voor de wijk, dan kunt u zich bij
de gemeente melden onder vermelding van
‘goed idee’. Zie ook de website.
Een ‘nieuw’ initiatief in onze wijken is de
buurtapp. In sommige straten werkt al een
tijd een buurtapp, in andere – zoals mijn
eigen straat – nog niet. Elders in dit nummer
leest u er meer over.

Slot
Tijdens de rondvraag bij de ABV merkten
we dat er in onze wijken veel vragen en
opmerkingen leven. Mocht u zaken hebben
waarvan u vindt dat die onder onze aandacht
moeten worden gebracht, mail of bel ons
gerust. 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
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advertentie

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

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE

(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

RUGSCHOLING
BEKKENBODEMTRAINING /
BEKKENINSTABILITEIT
BEHANDELING VAN CHRONISCHE
PIJNKLACHTEN
HKZ-GECERTIFICEERD

Verwijzing niet noodzakelijk

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl
Oude Boteringestraat 64
9712 GN Groningen
Tel: 050 3115036
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Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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Mountainboardpark in de revisie
Het Mountainboardpark is weer aan het opbouwen. Dankzij ‘NL doet’ van het
Oranje Fonds kunnen de mannen van de extreme sport de handen uit de mouwen
steken en hun sportterrein een facelift geven. Er is een nieuwe, minder steile
heuvel voor beginners bijgekomen en er zijn nog een aantal verbeteringen
doorgevoerd o.a. aan de container die hun spullen herbergt.
nieuwe seizoen. “Er is ook een ‘Pumptrack’
bijgekomen. Dat is een speciale baan
waarbij je, als je het goed doet, zonder
snelheidsverlies oneindig de baan kunt
blijven afleggen als je energieniveau dat
toelaat, lacht Van Cann.”

Open Dag 22 mei

Na de dikke tegenslag in 2015 zag het er
allemaal wat minder rooskleurig uit. Vorig
jaar is er namelijk brand ontstaan in een
bank onder de overkapping tussen twee
zeecontainers, die de mountainboarders
gebruiken als opslag. Het vuur werd zo heftig
dat de ijzeren wand van de container smolt
en 15.000 euro aan materiaal in vlammen
opging. “Het is een afgelegen plek waar
jongeren alles kunnen doen zonder dat
iemand iets ziet”, vertelt Rogier Van Cann,
coördinator van het Mountainboardpark. “Je
zit hier helemaal vrij en er staan bankjes, dus
ik begrijp de aantrekkingskracht wel.” Een
hek om het terrein is geen optie. De grond is
nog steeds eigendom van de gemeente en
die wil geen afgebakend terrein.
Op 11 en 12 maart hebben de sporters
met behulp van ‘NL doet’ gewerkt aan het
terrein en nu zijn ze bijna klaar voor het

“We hebben ook twee nieuwtjes voor de
lezers van het wijkblad, want we gaan dit
jaar een Open Dag organiseren op zondag
22 mei. Iedereen uit de wijken is dan
uitgenodigd om te komen kijken en een
ritje uit te proberen. Vanaf 12.00 uur zijn
belangstellenden welkom.
Het andere nieuws is dat op 6 en 7 augustus
het internationale evenement ‘Dutch
Open’ op het Mountainboardpark wordt
georganiseerd. Het is dus een open event:
toegankelijk voor deelnemers uit ieder land.
De ervaring leert dat zowel Duitsers als
Belgen (en natuurlijk Nederlanders) er op
af komen. Tijdens de Dutch Open komen
er twee disciplines aan bod: freestyle en
boardercross. Bij freestyle gaat het er om wie
het mooiste trucje doet en bij boardercross
ga je met z’n tweeën naast elkaar de baan
(de nieuwe pumptrack) af.
U bent van harte welkom de sporters te
komen toejuichen.
Monique van Gijzel
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Schone lucht in elke woning!
Uw ventilatiesysteem
als nieuw!
• Stille en energiezuinige
•

ventilatie-unit
+
Kanalen reinigen

€ 365,-

• Met BURENVOORDEEL*

€ 350,-

• Reinigen ventilatiekanaal

€ 100,-

Normaal € 135,-

ACTIEa!.s.

Voor

Na

tot 1 mei

* Kijk voor meer informatie en voorwaarden op onze website

Wanneer moet u uw ventilatiekanalen reinigen?
• Als de laatste reiniging vijf jaar of langer geleden is
• U schimmelvorming in uw badkamer heeft
• Uw ramen regelmatig beslaan

www.smart-ventilatie.nl
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Bel of mail ons voor meer
informatie:
T: 06 - 333 203 77
M: info@smart-ventilatie.nl
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De Gerrit Krolbrug:
eindelijk duidelijkheid?
Er zullen maar weinig wijkbewoners zijn die
de Gerrit Krolbrug niet regelmatig gebruiken.
Dagelijks rijden zo’n 15.000 fietsers en circa
4000 auto’s over de brug. Het vervelende
is dat de fietsers en de auto’s elkaar bij de
brug kruisen. Dat brengt een gevaar mee
voor de veiligheid van vooral de fietsers, dus
hebben wij dit probleem herhaaldelijk bij
de gemeente onder de aandacht gebracht.
Afgelopen periode hebben we verschillende
keren een ambulance op de brug zien staan,
waarmee duidelijk wordt dat het probleem
ook een echt actueel probleem is.

brug voor fietsers, voetgangers, auto’s én
vrachtwagens, met een onderdoorgang
voor de fietsers die van de Korreweg
komen, onder de Ulgersmaweg door. De
onderdoorgang heeft als speciale attractie
dat de fietsers eerst een bocht van 360
graden moeten nemen om onder de
Ulgersmaweg door te kunnen, in de vorm
van een kleine kurkentrekker. Ten slotte heeft
de gemeente in alle varianten een vaste
hoge fietsbrug opgenomen, dus de fietsers
en voetgangers komen – met een beetje
klimmen – altijd over de brug.

Tijdens de ABV op 22 maart hebben
gemeente en provincie de stand van
zaken rond de vervanging van de brug
gepresenteerd. Een spannend moment, want
de knoop over de Gerrit Krolbrug moet zo
zoetjes aan worden doorgehakt. De cruciale
vraag is of de brug geschikt blijft voor alle
soorten verkeer, of dat het autoverkeer wordt
omgeleid via de Oosterhamrikkade. De
Gerrit Krolbrug kan dan worden vervangen
door een fietsbrug. Goedkoper, en een stuk
veiliger. Helaas krijgt de gemeente het nog
niet voor elkaar om Rijkswaterstaat voor deze
optie te winnen.

De BHS stelt het op prijs dat de gemeente
bij het ontwerpen van de nieuwe brug
veel aandacht heeft voor de veiligheid van
de fietsers. Ook is het goed dat de vaste
fietsbrug steeds een essentieel onderdeel
van het eisenpakket aan de vervanging
van de brug is. In het besproken plan zal de
brug goed aansluiten op de inrichting van
de Korreweg als ‘fietsstraat’. De gemeente
heeft in de Fietsstrategie aangegeven dat de
Korreweg een prettiger straat moet worden
voor fietsers en daar zijn wij het van harte
mee eens. Het blijft echter jammer dat de
koppeling met de Oosterhamrikkade nu
niet zal leiden tot een oplossing voor beide
bruggen over het Van Starkenborghkanaal.
De kans dat de Gerrit Krolbrug een fietsen voetgangersbrug wordt is daarmee
voorlopig van de baan.

Het werd op de ABV wel duidelijk dat de
buurtbewoners niet erg te spreken zijn
over de verkeerssituatie op en bij de brug.
Hoewel het besluit over de uitvoering
van de brug nog genomen moet worden,
was tussen de regels door wel duidelijk
wat het waarschijnlijk gaat worden: een

Kees Visser
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
7

D e H u n z e / V a n S ta r k e n b o r gh

Hoe Hunze leeft
Persoonlijk heb ik mijn wijk nooit als studieobject bekeken. De keuze om er te
gaan wonen was tamelijk gericht op het aanbod: in de tijd dat ik er kwam wonen
was de vraag naar woningen groot en moest je snel besluiten, dus min of meer
toevallig werd het ‘De Hunze’.
Vervolgens kijk je naar het project van vijf Hanzehogeschool studenten over je
eigen woonomgeving, en je realiseert je dat sommige zaken heel herkenbaar zijn,
maar er blijken ook kwesties waar ik geen herkenning zie.
Human Technology?
In november startten Olga Korosteleva, Kim
de Boer, Twan Moorlag, Raymon de Jong
en Jesper van der Woude met hun project
‘Hunzeleeft’, een project binnen hun studie
Human Technology. De opleiding Human
Technology van de Hanzehogeschool leidt
studenten op tot ingenieurs, die ervoor
zorgen dat technologie wordt afgestemd op
de mens als gebruiker ervan. Door onderzoek
en advies zorgt de HT-ingenieur voor
vertaalslag van de wensen en behoeften
van mensen naar de ontwikkeling van
technische producten in de woon- werk- en
leefomgeving.

‘Het interview met de gemeente was erg
interessant, omdat zij ons goede antwoorden
konden geven waar ongevallen in de wijk
plaatsvonden. Ook op vragen over het
parkeerprobleem waren ze heel duidelijk.´
In creatieve sessies werd vervolgens
met buurtbewoners gesproken over wat
buurtbewoners beweegt, wat ze raakt, waar
ze last van hebben en wat hun verlanglijstje
is. Daarbij komt de kracht van design
thinking goed van pas: in negatieve en
positieve brainstormsessies bedenk je eerst
hoe je een probleem nog groter maakt,
waarna je de ideeën positief maakt door ze
om te keren.

Design thinking

Ergernissen en verlangens

Het project is opgezet volgens de ‘design
thinking’ methodiek. Design Thinking is een
sterk actiegerichte methode die creativiteit
en analytisch denken combineert: ‘Don’t
analyse, act!’ Of in goed Gronings: ´Nait
soezen, moar doun!’ Vandaag beginnen,
prototypes bouwen en direct testen.
In de eerste fase verkenden studenten
de wijk door vooral te kijken en te
luisteren. Interviewen, aanwezig zijn bij de
nieuwjaarsreceptie, gesprekken met de
BHS, maar ook eigen waarneming. Voor
de studenten waren sommige interviews
ook een eyeopener. Raymon merkt op:

Echt grote problemen blijken er niet te
zijn, wel ergernissen: het fietspad op de
Hunzedijk (honden uitlaten versus fietspad),
te hard rijden, niet flexibel openbaar vervoer,
weinig te beleven in de wijken, gebrek aan
sociale contacten in de wijken. Opvallend
is dat veel bewoners ‘Tuinland’ als faciliteit
missen. En inderdaad, dat herken ik: vroeger
was dat je ommetje, de plaats waar je elkaar
tegen kwam. Je kocht een plantje, dronk
een goedkoop kopje koffie (met gratis
koekje) en de kinderen speelden in het
overdekte en overzichtelijke speelplekje. De
laagdrempeligheid van deze voorziening
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De opleiding Human Technology van de Hanzehogeschool
is blijkbaar iets waar bewoners behoefte
aan hebben. Aan de andere kant zijn veel
mensen in deze omgeving gaan wonen
vanwege de rust, maar misschien is er iets te
veel rust?
Bewoners geven aan dat ze behoefte hebben
aan contact met buurtgenoten, vooral in de
directe omgeving, zoals hun eigen straat.
Sociale cohesie is erg belangrijk.
Ook verkeersveiligheid is op meerdere
plaatsen een belangrijke stoorzender: de
hardrijders langs de woonboten, de Gerrit
Krolbrug.

de behoefte tot sporten.
Zo waren er meerdere ideeën, deels door
input van wijkbewoners, en voor een
belangrijk deel ook door de aanpak van
de onderzoekers. Een schelpenpaadje
voor voetgangers met bankjes, voor de
wandelaars niet op maar vlak naast de
Hunzedijk. Een betere oplossing voor
het fietsveiligheidsprobleem bij de Gerrit
Krolbrug: een fietspad in twee richtingen
dat vanaf de Korreweg over de brug naar het
Heerdenpad loopt. Een afhaalcentrum voor
postpakketjes.

Creatieve sessies

Geslaagd project

In de creatieve bijeenkomsten kregen
bewoners
onder
anderen
plaatjes
voorgelegd, waarover met de studenten
gesproken werd. Omdat mensen ‘out of the
box’ mogen denken, komen er creatieve
ideeën uit. Raymon legt uit: ‘Een bewoner
kwam met de suggestie om op de oude
parkeerplaats van Tuinland een sporthal neer
te zetten, om meer tegemoet te komen aan

Niet alleen het project was succesvol, ook het
projectresultaat was een hoog cijfer waard.
De studenten kregen een 8,5 als eindcijfer
van hun opleiding. Meer informatie en
inspiratie zijn te vinden op: www.hunzeleeft.
weebly.com
Els Bijlholt
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Wild in de Wijk?
Als hondenbezitter maak ik regelmatig
een wandeling om de wijk. Zo loop ik vaak,
bijna elke dag wel, door het parkje tussen
de Hunzeboord en het Heerdenpad. Het is
maar een klein stukje, maar een door mij
heel erg gewaardeerd onderdeel van mijn
woonomgeving. Het kan er zo mooi zijn, vol
met vogels nu in het voorjaar, maar ook de
benevelde velden en weides ’s ochtends zijn
prachtig en in de winter geniet ik van het
parkje in de sneeuw.

Natuurlijk hadden zich al andere getuigen
gemeld; mijn man had de reeën met het
hardlopen ’s ochtends wel eens ontmoet en
ik hoorde de man van de hazewindhonden
er ook weleens over vertellen. Maar wat kun
je doen, ik kom van de Veluwe. Ik heb in de
bossen gewoond en heb weleens een rotte
wilde zwijnen het fietspad zien oversteken
op weg naar school, en een hert over de
weg zien schieten. Eerlijk gezegd, ik kon
het eigenlijk nog steeds niet geloven. Hier

Mijn hond neemt heel andere dingen waar.
Haar scherpe zintuig ruikt dingen die ik niet
zie of gezien zou hebben zonder haar neus.
Zo waren de reeën voor haar geen geheim,
maar ik had ze nog nooit gezien. Ja, een
keer, maar toen vertrouwde ik letterlijk
mijn eigen ogen niet. Een hond werd tot de
orde geroepen omdat die achter een ree
aanrende. Ik zag het reetje wegvluchten.
Het leek wel een lama met de nek
achterovergeheld. Zo’n raar gezicht, het leek
meer een tekenfilm.

in de wijk, zo dicht bij de ring, en zelfs in
de beperkte ruimte tussen de ring en het
Van Starkenborghkanaal in? Reeën? Nee,
onmogelijk.
Tot ongeveer vier maand geleden mijn hond
ze in haar neus kreeg en ik in de richting
van waar de wind kwam een drietal reeën
ontwaarde. Ze zijn er echt, dacht ik. En ik
was ontroerd, verrukt over de ontdekking.
Ze stonden langs de bomenwal die de
paardenwei omzoomt. Wat een genot, wat
een lef van die beesten. Nog steeds ben ik
verbaasd en geniet ik als ze er weer staan.

10
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Er kwamen ook veel vragen boven, want
ze staan er niet altijd. Op dit moment zijn
ze zelfs al enige tijd onvindbaar. Waar zijn
ze heen? Hoe steken ze over zonder brug?
Hoe ging het met de jaarwisseling met ze?
Hoe gaat het straks met het ecoduct? Om
antwoorden op mijn vragen te krijgen ben ik
gaan praten met de stadsecoloog Klaas van
Nierop. En u zult me geloven, er is nog veel
en veel meer te beleven hier in en rond De
Hunze en Van Starkenborgh, al moet ik er wel
bij zeggen dat we met de reeën wel gelijk het
grootste dier te pakken hebben.

Nu ik eindelijk geloof dat ze hier zijn, besef
ik dat de andere verhalen over de reeën
waarschijnlijk ook waar zijn.
In het volgende wijkblad vertel ik over mijn
gesprek met Klaas van Nierop. Hij vertelde
me bijvoorbeeld dat de ree, de eekhoorn en
het egeltje in de top drie staan van dieren die
we graag zien in het wild? Heeft u ook wel
eens een bijzonder dier gezien hier in of rond
de wijk? Laat het me weten!
Monique van Gijzel

Rivieren, Bergen en Bruggen:
de ABV 2016
Op dinsdag 22 maart 2016 vond de
Algemene Bewoners Vergadering (ABV)
van Bewonersorganisatie De Hunze / Van
Starkenborgh plaats in de Hunzeborgh. Een
zestigtal wijkbewoners nam plaats in de
grote zaal, voorzien van koffie of thee en een
ferme plak Groninger koek voor de nodige
luistervitamines. Die waren ook wel nodig
want er was een stevige agenda.

Mountainboardpark
Na een openingswoord door voorzitter Kees
Visser was het woord aan Rogier van Cann,
voorzitter van Stg. Mountainboardpark. Sinds
2013 is er op de voormalige BMX-baan aan
de Hunzeboord een mountainboardpark
gevestigd. Mountainboarden is een jonge
sport met in Nederland nog relatief weinig
beoefenaars. De bedoeling is met een
soort snowboard op wieltjes een heuvel
af te roetsjen en dan zo snel mogelijk

gaan (zogenaamd ‘downhillen’) of zoveel
mogelijk bijzondere capriolen (zogenaamd
‘freestylen’) uithalen. In Nederland zijn
geen ‘mountains’ en weinig heuvels. Aan
de Hunzeboord zijn kunstmatige bulten
aangebracht en schansen gebouwd zodat
er toch gemountainboard kan worden.
Hiermee heeft De Hunze het eerste
mountainboardpark
van
Nederland.
Mountainboarden is een sport voor jong
maar ook ouder: het jongste lid is momenteel
10, het oudste 46. Sinds vorig jaar heeft de
stichting een gebruikersovereenkomst met
de Gemeente gesloten en streeft er naar zich
steeds breder te manifesteren. Momenteel
is het park twee dagen per week in gebruik,
in de toekomst wellicht meer. Op 6 en 7
augustus vindt de ‘Dutch Open’ plaats, een
internationale wedstrijd. Heel de wijk is van
harte welkom om dan een kijkje te nemen.
->>
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Groningen, stad aan de Hunze
De volgende spreker was Rob Reintsema
van Stg. Groninger Landschap. Onze
wijk is genoemd naar twee machtige
waterstromen: het Van Starkenborghkanaal
en de rivier de Hunze. De laatste is in de
twintigste eeuw verworden tot een stelsel
van wat iele slootjes. Groninger Landschap
streeft ernaar de oorspronkelijke loop van
de rivier, waaraan de Stad een belangrijk
deel van zijn welvaart te danken heeft, te
herstellen. In 1995 is een eerste Hunzevisie
verschenen. De bovenloop van de rivier
van bron tot aan Zuidlaardermeer is als
gevolg daarvan aangepakt en natuurlijker
gemaakt met moerasgebieden en meanders.
Vorig jaar is een nieuwe visie verschenen:
Hunzevisie 2030, natuur van bron tot
Waddenzee. Nu watert de Hunze af in het
Eemskanaal. In de visie stroomt de Hunze
van Zuidlaardermeer door de stad heen en
sluit aan bij het Reitdiep. De waterkwaliteit in
de stad zal daardoor verbeteren en het is niet
onwaarschijnlijk dat allerlei natuurwaarden
terugkeren. Hét voorbeeld daarvan is de
Hunzezone op industrieterrein Euvelgunne.
Zoiets zal helaas niet overal mogelijk zijn.
In de stad is zoveel bebouwd dat her en der
gesmokkeld moet worden, maar de wil is er
en wie weet wonen we in 2030 weer aan een
brede rivier, traag door oneindig laagland
met rijen ijle populieren, hoewel een aantal
aanwezigen op de ABV de huidige peppels
liever gekapt zagen.

Gerrit Krolbrug
De laatste sprekers voor de pauze waren
Peter van der Wal en Gerrit Liefering. Peter
van der Wal werkt voor provincie Groningen.
Enige jaren geleden is besloten dat de
Gerrit Krolbrug vervangen moet worden in
verband met afspraken over containervaart
over het Van Starkenborghkanaal. De brug
12

en kanaal zijn eigendom van Rijkswaterstaat,
de fietsbruggen en de toegangswegen zijn
eigendom van de gemeente, de provincie
is uitvoerder. Na voorlichtingsavonden,
klankbordgroepen
en
bestuurlijke
overleggen die niet altijd makkelijk waren,
ligt er nu een variant die de voorkeur
heeft van de verschillende partijen: een
beweegbare brug voor auto’s en fietsers
met een hoogte in gesloten toestand van
4 meter en daarbij twee loopbruggen voor
voetgangers en fietsers van 9,10 meter
hoogte. Aan de kant van de Hunzeboord
maakt het fietspad een kwart klaverblad
zodat het onder de rijbaan door kan en
fietsers en afslaand autoverkeer elkaar niet
meer kruisen. Het hele kunstwerk wordt
wel een stukje groter dan het nu is. De
getoonde tekening gaf een nieuw fietspad
tussen Wessel Gansfort College en het
brugwachtershuisje. In juni van dit jaar
wordt het voorstel in de gemeenteraad ter
stemming gebracht.
Parallel aan de ontwikkeling van een nieuwe
Gerrit Krolbrug loopt een project van de
gemeente om het UMCG beter te ontsluiten.
Gerrit Liefering van de gemeente Groningen
vertelde daarover. De gemeente begon
hierover in 2013 te denken. Het aanpassen
van huidige wegen en kruispunten is niet
voldoende om de groei van het autoverkeer
te kunnen reguleren. Een logische route
op de kaart is een ontsluiting via het
zogenaamde Oosterhamriktracé van UMCG
naar Kardinge, waar nu al de busbaan
ligt. Een herinrichting van dit tracé heeft
meteen invloed op de verkeersstromen
over de Gerrit Krolbrug. De wens is de Gerrit
Krolbrug zoveel mogelijk voor fietsverkeer
in te richten en het Oosterhamriktracé voor
auto’s. De plannen voor ontwikkeling van
het tracé vielen bij omwonenden in de
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Professorenbuurt en Oosterparkwijk niet
helemaal positief. Was eerst het voornemen
met enig tempo dit verkeersprobleem aan
te pakken, nu is dat wat teruggeschroefd.
Nieuwe wensen van het college zijn er
namelijk bijgekomen: er is een AZC in
ontwikkeling op het Simmerenterrein
en de Korreweg moet een fietsstraat
worden. Dat betekent dat - hoe en wat de
ontsluitingsroute moet worden - nog niet
duidelijk is. De Gerrit Krolbrug mag echter
geen vertraging oplopen, dus daar gaat de
gemeente voortvarend mee aan de slag.

Een nieuw bestuur
Na zoveel informatie was het inmiddels ruim
half tien en hoog tijd voor een korte pauze.
Na de pauze volgde het bestuurlijke deel van
de ABV. In luttele minuten werd het wel en
wee gedurende 365 dagen van onze wijk, dat
neergepend was in het jaarverslag, door de
vergadering doorgenomen en geaccordeerd.
Het financiële jaarverslag en de begroting
2016 werden zonder aanmerkingen per
acclamatie vastgesteld. Ellen Bos en Els
Smeenk vormden de kascommissies. Zij
stelden voor om het bestuur decharge
te verlenen, hetwelk per acclamatie ook
gebeurde.
Johann Schelwald en Hans van Leeuwen
traden af en waren niet herkiesbaar. Zij
werden met applaus en bloemen bedankt
voor hun inzet. Kees Visser en Paul Borggreve
traden af, maar waren terstond herkiesbaar
voor een periode van twee jaar. De voorzitter
liet, onder licht protest van de secretaris,
een stemming voor beide bestuurderen
tegelijkertijd plaatsvinden, en wel per
acclamatie.
Ellen Bos en Niels de Kok, die zich elders
in dit blad aan u presenteren, stelden

zich kandidaat. Eveneens geschiedde de
benoeming, onder licht protest van de
secretaris, per acclamatie voor beiden in
één stemming. Zodoende was binnen vijf
minuten een nieuw bestuur compleet: Chris
Kunst, Kees Visser, Paul Borggreve, Ellen Bos
en Niels de Kok.
Als slotronde van alle verkiezingen werd
een nieuwe kascommissie per acclamatie
benoemd: mw. Els Smeenk en mw. Carolien
Walters.
Het laatste agendapunt was de rondvraag.
Vragen waren er over glasvezel in de
wijk, buurtapps, het prikbord op de site,
illegaal autoverkeer door het fietssluisje
Stamstraat over het Heerdenpad, de
handhaving van 30 km op de Beijumerweg
langs de woonboten, het voetpad tussen
Pop Dijkemaweg en Ringweg Oost en de
mogelijkheid parkbankjes te laten sponsoren
door bedrijven en particulieren. Het nieuwe
bestuur beloofde met deze zaken en de vele
andere die in onze wijk spelen aan de slag
te gaan. Om vijf over half elf verklaarde Kees
Visser, voorzitter van Bewonersorganisatie De
Hunze / Van Starkenborgh, de vergadering
gesloten en wenste een ieder wel thuis.
Paul Marius Borggreve, secretaris BHS

VACATURE
DE HUNZEBORGH is op zoek naar een
nieuwe penningmeester.
Wilt u iets voor ons wijkcentrum
betekenen, dan is dit de mogelijkheid.
Alle vragen betreffende deze functie
kunt u stellen aan Rineke Boonstra
Rineke.boonstra@home.nl
Tel. 050 5425721
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Introductie Niels de Kok
Ik woon sinds december 2015 in de nieuwe
Van Eyckstraat en ben dus pas sinds kort een
bewoner van De Hunze. Oorspronkelijk kom
ik uit het zuiden van ons land, het NoordBrabant. Ik ben hier beland door mijn partner.
Ik heb haar ontmoet tijdens mijn studie
gerelateerde stage in Adelaide, Australië. Na
de mooie tijd die wij daar samen hebben
beleefd en de afronding van mijn studie,
hebben we besloten samen te gaan wonen
in Groningen. Ik studeer tegenwoordig
Molecular Biology & Biotechnology aan de
Rijksuniversiteit Groningen en houd me vooral
bezig met research.
Ik heb me beschikbaar gesteld als bestuurslid
van de BHS omdat ik wel eens kritiek heb
over hoe dingen aangepakt worden door

de overheid/gemeente. Ik geloof sterk dat ik
niet mag klagen als ik niet meewerk aan een
oplossing. Zodoende wil ik graag meehelpen
met het verhelpen en verlichten van klachten
die de inwoners van onze wijk hebben onder
het mom van een participatiesamenleving.
Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn
bestuursfunctie meer inzicht verwerf over
het functioneren van de BHS, gemeente en
andere instanties.
Verder hoop ik op een mooie samenwerking
met de andere bestuursleden en overige
instanties en natuurlijk hoop ik wat te
kunnen betekenen voor de inwoners van
onze wijk.
Niels de Kok

Introductie Ellen Bos
Sinds 2010 woon ik met veel plezier in de
wijk De Hunze, in een van de huizen met de
‘dansende gevels’, de gekleurde kunstwerken
van Ilona Lenard. Een plek waar de stad
ophoudt en het platteland begint. Een plek
om te genieten van de tuin, waar op dit
moment het voorjaar volop haar intrede
doet, de egel ontwaakt uit de winterslaap en
vogels een goede nestplek zoeken. Ook een
plek met fijne buren, waar je altijd aan kunt
kloppen.
Waar kom je weg? Zoals Groningers dat
kunnen zeggen. Ik ben en voel me een trotse
Noorderling: geboren in Drenthe, getogen
14

in Haren, middelbare school in Groningen,
gewerkt en geleerd in Emmen, gestudeerd in
Groningen, gewoond in Haren en sinds 2007
weer in de Stad.
Ik ben werkzaam als adviseur, docent/
trainer en onderzoeker op het brede terrein
van Werk, Vitaliteit en Vakmanschap. De
menselijke maat en werken vanuit de
bedoeling zijn belangrijke waarden in mijn
werk. Mijn werk is dan ook zeer gevarieerd:
coachen van mensen en teams. Ik verzorg
de leergang Vitaliteitsmanagement/-coach
en maak me ook schuldig aan data-analyse
van organisatie-gegevens. Sinds twee
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jaar verricht ik deze werkzaamheden als
ondernemer vanuit Value2share.
Nieuwsgierigheid en betrokkenheid zijn
twee redenen om me als bestuurder BHS
beschikbaar te stellen.
Nieuwsgierig, naar de wijze waarop het
bestuur haar rol invult, samenwerkt en hoe
de gesprekken met de gemeente en andere
overheden verlopen. Hoe je invloed kunt
uitoefenen en welke strategie het beste
werkt.
Betrokkenheid, bij de wijk, de sociale
cohesie in de wijk en de leefbaarheid. Juist

in wijken als De Hunze en Van Starkenborgh,
kleinschalig en buiten het directe centrum
van de stad, kunnen bewoners eenvoudig
iets voor elkaar betekenen.
Met welke thema’s ik me ga bezig houden is
nog niet bekend. Er komt vast iets op mijn
bestuurlijke pad waar ik mijn ei in kwijt kan.
Ik zie uit naar een fijne samenwerking
met het bestuur en hoop een waardevolle
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van
de wijken.
Ellen Bos

Buurt Apps, de waakzame wijk
Sinds een paar weken
is er in De Hunze een
Whatsapp groep met als
doel elkaar te informeren
als er zich verdachte
omstandigheden
voordoen. Deze groep dekt
in principe de gehele wijk
De Hunze. Deelnemen?
Stuur een mail met je
naam, adres en mobiele
nummer naar hunzeapp@
gmail.com.

Van Starkenborgh
In Van Starkenborgh zijn er meerdere
groepen. Op de Algemene Bewoners
Vergadering van 22 maart gaf tijdens de
rondvraag een bewoonster te kennen een
groep in haar straat te willen opstarten.
Uit een andere hoek van de zaal klonk
toen: “Die is er al!”. Buurt Apps zijn

bewonersinitiatieven.
De BHS juicht ze toe,
maar is niet direct partij
en kent dus ook niet alle
contactpersonen.

Groep opstarten en
informatie
Woon
je
in
Van
Starkenborgh en ben
je nog geen lid van een
groep, vraag dan je
straatgenoten of die er is
en wie de groepsbeheerder is. Mocht er nog
geen groep zijn en wil je er één opstarten,
de BHS heeft van de politie informatie
ontvangen over het opzetten en beheren
van groepen. Deze en andere informatie is te
vinden op www.dehunzevanstarkenborgh.nl,
zoek op WWL011.
Hans van Leeuwen
15
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advertentie

ZOEKT U HUISHOUDELIJKE HULP?
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

088-2580258 of www.hulpstudent.nl

ZOEKT U HUISHOUDELIJKE HULP?
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

S.I.T.

Sanitair Installatie Techniek

088-2580258 of www.hulpstudent.nl

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
16
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advertentie

Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

Knippen € 13,50

Van Eyckstraat 65
9731 PA Groningen
Tel. 06 - 48405760
Email: info@m-vanduinen.nl
Website: www.m-vanduinen.nl

IS UW WONING 2 JAAR of ouder,
DAN BETAALT U
SLECHTS 6% BTW!
17
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Paarden horen niet
op een speelveld
De grasmat van het grote veld aan de
Berlageweg (de nieuwe naam wordt op
Koningsdag bekendgemaakt) is op vele
plekken vernield doordat er met paarden
overheen is gelopen. De hoeven hebben
vele diepe putten achtergelaten. Spelende
kinderen lopen gevaar zich door deze
oneffenheden te bezeren. Zijn ze lekker
aan het rondrennen of voetballen en dan
verzwikken ze een enkel doordat ze in zo’n
put stappen.

Meer redenen

Los van dat gevaar zijn er meer redenen
waarom paarden niet op dat veld horen
te komen. Een paard is voor de wet een
voertuig, de juiste plaats is op de weg. Dus
niet een voetpad en niet een speelveld.
En eigenlijk is het idee om je met een paard
op een speelveld te begeven van de zotte.
Er is al eens gezien dat twee amazones hun
dieren tussen de spelende kinderen lieten
draven. We gaan er van uit dat ze hun paard

20

prima onder controle hadden, maar het
gevaar zit in onverwachte gebeurtenissen.
Je moet er niet aan denken dat er een kind
ondersteboven wordt gelopen.

Als u toch paarden op het veld ziet?

Ziet u paarden op het veld? Spreek de
berijder aan en vraag hem of haar het
veld te verlaten. Maak ook melding naar
het Meldpunt Overlast en Zorg, zie voor
in dit blad voor de contactgegevens (met
eventueel een kopie naar het BHS bestuur).
Want de gemeente heeft veel geld in het
opknappen van het veld gestoken en dan
is het niet te verteren dat het tegelijk wordt
kapotgelopen door paarden. Mogelijk zal de
gemeente zelfs de schade op de veroorzaker
willen verhalen.
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Het nieuwe fietsecoduct
van het Meedenpad
Rond deze tijd wordt het nieuwe
fietsecoduct
van
het
Meedenpad
opengesteld voor voetgangers, fietsers én
klein wild, hoewel muizen en ander klein
spul zich waarschijnlijk niet zullen laten
tegenhouden door een bouwhek. Wel door
de faunarasters die inmiddels langs de
hele Oostelijke ringweg zijn opgetrokken.
Die voorkomen dat de dieren de ringweg
oplopen. Uiteindelijk zullen ze hun weg naar
het ecoduct vinden en deze veilige oversteek
in hun bewegingspatroon opnemen.
Het brugdek van het fietsecoduct, dat naast
het Alfa-college bij Kardinge werd gebouwd,
is op 12 maart op twee rollende platforms
tussen de twee zogeheten landhoofden
ingereden. Het paste net als bij de andere
viaducten weer perfect en daarmee was het
laatste kunstwerk van de Oostelijke Ringweg
een feit.

Deze zomer komt er nog op een deel
van de ring nieuw stil asfalt en wordt de
tijdelijke gele bewegwijzering vervangen
door het definitieve blauw. Dan gaat ook
Van Starkenborgh vermeld worden, zodat
Tomtom-loze visite zich niet meer suf
hoeft te zoeken om het huis van familie of
vrienden in deze wijk te vinden.
Tenslotte zijn er nog wat aanpassingen nodig
wat betreft het geluid. Enkele bewoners van
de Van Tijenstraat ervoeren meer geluid
dan voorheen. De projectorganisatie Ring
Groningen neemt maatregelen om dat te
verhelpen. Aan een deel van de nieuwe
Van Eyckstraat lijkt het geluidsniveau (veel)
te hoog. De BHS is met de gemeente in
gesprek om vast te stellen of dat inderdaad
het geval is en te bekijken hoe het probleem
aangepakt kan worden.
Hans van Leeuwen
21
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De Hunzemile run 27 april 2016
In het kader van de ”Bewegende Stad” is rond de wijk Van Starkenborgh en langs
De Hunze een hardloopparcours uitgezet. Bewoners uit de omliggende wijken
kunnen hier makkelijk en veilig (want verlicht) hun trainingsrondjes lopen. Loop
één rondje om te beginnen met hardlopen, of loop ‘m vier keer om te trainen voor
de 4Mijl van Groningen! Je kunt je rondje ook uitbreiden met fitness oefeningen
op het HunzeFit veld.

De start van het één mijl lange parcours
is bij de Hunzeborgh en loopt dan langs
het Van Starkenborghkanaal. Aan het eind
linksom, langs de tennisbaan en over de
Hunzedijk. Na ongeveer 1600 meter eindigt
het parcours weer bij de Hunzeborgh. Op de
stoep staan om de 100 meter markeringen
om je voortgang goed zichtbaar te maken!

Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl
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Tijdens de opening op Koningsdag wordt er
voor kinderen uit onze wijken een Hunzemijlrun georganiseerd. Vanaf 09:45 uur kun
je je inschrijven aan de wedstrijdtafel bij
de parkeerplaats van de Hunzeborgh. Je
krijgt dan een stempelkaart mee. Om 10:00
uur moet je klaarstaan, want om 10:05 uur
wordt het startschot door Hans Nijland

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie
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gelost. Je loopt de hele mijl en onderweg
kom je stempelposten tegen. Daar laat je
je kaart afstempelen. Als je de hele mijl
volbracht hebt, kun je bij de wedstrijdtafel je
stempelkaart inruilen voor een medaille!

Wil je meedoen? Meld je gratis aan op
hunzemijl@gmail.com
Aanmelden op de dag zelf kan ook nog.
Namens commissie opening “Bewegende Stad”
en Loopgroep Groningen, Gaby Gabay

Programma opening
“Bewegende Stad”
27 april 2016
09:30 / 10:00 uur : Ontvangst gasten /pers
			
(locatie Hunzeborgh)
10:00 uur
: Start opening “Bewegende Stad” door dhr. H. Nijland
			 (locatie speelterrein naast Hunzeborgh)
10:05 uur

: Start Hunzemile loop en Fitness demonstratie

10:20 uur

: Einde Hunzemile loop en Fitness demonstratie

10:20 uur

: Opening pannakooi “demonstratie BBFreestyle”

10:50 uur

: Einde demonstratie / opening pannakooi

11:00 uur

: Start Oranje optocht door de wijk
(locatie grote middenterrein, door Hunze Oranje Comité)

12:00 uur

: Einde Oranje optocht op het middenterrein

12:15 uur

: Opening middenterrein door circus Santelli
(locatie grote middenterrein)

13:00 uur

: Einde opening “Bewegende Stad”

13:00 uur

: Vervolg Koningsdag
23
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De Hunzeborgh
Als u geregeld gebruiker of bezoeker bent van de Hunzeborgh dan weet u dat wij geen
beheerder meer hebben. Dat is lastig want de telefoon wordt bijvoorbeeld niet meer
opgenomen, goederen kunnen niet meer bezorgd worden zonder dat daarvoor iets geregeld
wordt, en zo is er meer.
Een van de onderdelen van een beheerderstaak was het schoonhouden van het gebouw.
Erg belangrijk, want wie wil er sporten op een vieze vloer of gebruik moeten maken van smerige
toiletten. Gelukkig hebben we voor de schoonmaak een extern bedrijf in kunnen huren. Iedere
morgen komt iemand de hele boel schoonmaken.
Maar, de beheerder deed ook klusjes.
Daarvoor hadden we een erg handige buurtbewoner gevonden, die indien nodig op kwam
draven. Helaas kan deze handige man, door persoonlijke omstandigheden voorlopig niet
meer komen. En nu zitten we weer. Allerlei klusjes die steeds weer voorbij komen: een lamp
verwisselen, een microfoon controleren, zodat het BHS bestuur duidelijk te verstaan is tijdens de
ABV. Een lekkende kraan, een kastje dat niet goed sluit, een slot wat moeilijk opent. Natuurlijk
hebben wij mensen in het bestuur die wel iets kunnen, maar het is niet hun beroep, het blijven
hobbyisten.
Er moet toch in onze wijken met duizenden inwoners wel iemand zijn die ons kan helpen?
Wil die ene handige man of vrouw a.u.b. contact opnemen met een bestuurslid?
De telefoonnummers staan hieronder.
Als u dit leest is de buurtborrel met aansluitend dansen al geweest, maar de kledingbeurs op
zaterdag 21 mei moet nog plaatsvinden.
Wilt u trouwens zelf een keer een feestje, een lezing, een workshop of wat dan ook geven? Dat
kan in de Hunzeborgh. Informatie kunt u krijgen via: verhuurhunzeborgh@gmail.com
Rineke Boonstra

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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BUURTBORREL
	
  

23
april
Vanaf 20:00

met DJ Koozzz!

De Hunzeborgh Beijumerweg 10a 9731 EB Groningen
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10 jaar SC de Paardensprong
en NL kampioen!
2016 is een bijzonder jaar voor SC de
Paardensprong. Dit jaar bestaan we 10
jaar! Op de eerste clubmiddag is deze
mijlpaal natuurlijk gevierd met een enorme
taart. Vanuit het niets in 2006 is de club
uitgegroeid tot een van de meest succesvolle
jeugdschaakclubs in Nederland, waar we
natuurlijk bijzonder trots op zijn!
Een aantal schakers heeft in onze clubhistorie
nationale titels binnengehaald en twee
spelers wisten zich in het verleden te
plaatsen voor een Europees kampioenschap.
Alsof dat nog niet genoeg is: Eelke de
Boer heeft in oktober 2015 zelfs een
wereldkampioenschap gespeeld in Griekenland!
Bij alle successen die we al geboekt hadden,
kwam er afgelopen november nog een
hele mooie titel bij: Nederlands Kampioen
teamschaken t/m 12 jaar. Op de derde
speeldag in Den Bosch werd het heel
spannend. Het team stond op de derde
plaats en er was nog van alles mogelijk.
De eerste twee speelronden werden vrij
eenvoudig gewonnen. De derde ronde
kende een ongekend slot. We leken te
verliezen van de Toren uit Arnhem, maar,
zoals bij schaken vaak gebeurt kantelden
plotseling de kansen en wonnen we met
3 tegen 1. Onze grote concurrent VAS
Amsterdam ging de laatste ronde de fout
in. Op het derde bord kwam hun speler niet
verder dan remise en een gelijk spel voor
de teams. Daarmee werden we nationaal
26

kampioen! Een hele grote prijs voor onze
club en een hele eer voor de teamspelers:
Eelke de Boer, Thijmen Bourgonjen, Silvan
Heijnen en Nick Huisinga.
In ons jubileumjaar zullen we een boek
uitgeven waarin we teruggaan in onze
geschiedenis. Met verslagen, interviews, heel
veel foto’s en partijen blikken we terug. Op
dit moment wordt vanuit de redactie druk
geschreven. Het boek gaat zo’n 200 pagina’s
tellen en komt in mei 2016 uit. Het boek is
vanaf dat moment ook in de verkoop. Meer
over deze uitgave op onze website en in een
volgende editie van de wijkkrant.
Op de clubmiddag hebben we nog beperkt
plaats voor nieuwe clubleden. Kinderen
vanaf 6 jaar zijn van harte welkom, zowel
jongens als meisjes. Wil je kennismaken met
de schaaksport: loop gewoon even binnen
op vrijdagmiddag, je mag drie keer gratis
meedoen. We beginnen om 16.15 uur. Heel
veel over onze club is te vinden op www.
scdepaardensprong.nl Onze trainersstaf
telt 9 trainers die op verschillende niveaus
lesgeven. Naast leren in de oefenboeken
wordt er natuurlijk ook geschaakt!
Voor meer informatie mail met Ronald van
Nimwegen a.r.vannimwegen@hetnet.nl.
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2016
Dag

Tijd

Activiteit

Maandag

9.15 - 10.15 uur
Fitness-50-plus
10.45 – 11.45 uur
19.00 - 20.00 uur
Yoga
20.15 - 21.15 uur
Dinsdag
9.15 – 10.15 uur
Fitness-50-plus
10.45 – 11.45 uur
14.00 - 15.00 uur
Wandelen
17.30 uur
Kidsdance
					
20.00 - 23.00 uur
Klaverjassen
		
26 april / 24 mei / 21 juni
20.00 - 22.00 uur
Koor “Goed gestemd”
		
In principe iedere dinsdag
		
uitgezonderd de klaverjasavonden
Woensdag
10.00 – 12.00 uur
Woensdagmorgen schildergroep
		
Start na de zomervakantie
		
14 september
20.00 – 21.00 uur
Piloxing
					
Donderdag
9.15 - 10.15 uur
Fitness-50-plus
10.45 - 11.45 uur
19.30 - 20.30 uur
Zumba
				
Vrijdag
8.45 - 9.45 uur
Ladies Gym
		
Nog enkele plaatsen vrij!
10.15 – 12.15 uur
Schildercursus ‘Groen als Gras’
13.15 – 15.15 uur
Schildercursus ‘Groen als Gras 2’
		
start bij voldoende belangstelling
16.15 - 17.30 uur
Jeugdschaakclub
		
SC de Paardensprong
18.30 - 19.30 uur
Kinderdisco 4 t/m 8 jaar
19.45 - 21.00 uur
Bingo met aansluitend
		
Kinderdisco 8 t/m 12 jaar
		
22 april /20 mei / 17 juni

Contactpersoon
Liesbeth Visser T 050-5411951
Monique van Heemskerk T 06-12786972
Liesbeth Visser T 050-5411951
Liesbeth Visser T 050-5411951
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
info@moveindazity.nl
Jolanda Ritsema
jolandaritsema@live.nl
Christa Nagel: garritsen_nagel@planet.nl
T 050-5411827 of 06-14901173
volg ons op Facebook: koor Goed Gestemd

Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037
info@moveindazity.nl
Liesbeth Visser T 050-5411951
Ewa Normann T 050-3186532 / 06-12602037		
info@moveindazity.nl
Lia Elsinga T 06-30503802
l.ladiesgym@gmail.com
Ina Bos T 06 44012276 / bosuil4@gmail.com

Ronald van Nimwegen T 050-5414622
www.scdepaardensprong.nl
Sylvia Kock
sylkock@hotmail.nl

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2016
Zaterdag
23 april

Vanaf 20.00 uur

Buurtborrel met DJ Koozzz

Zie flyer elders in dit blad

Woensdag
27 april

Koningsdag

Opening ‘de Bewegende Stad’

Zie programma in dit wijkblad

		
		

Programma Koningsdag HOC
op het Middenveld

Zie programma HOC

Zaterdag
21 mei

Second Hand Kledingbeurs

Zie flyer elders in dit blad

10.00 – 13.00 uur

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

Buurtcentrum Hunzeborgh | Beijumerweg 10a - 9731 EB Groningen - T 050-5499400
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tijk is
In onze prak
oor
nog ruimte v
nten
nieuwe patië

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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advertentie

