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Van de redactie
Ruim een jaar geleden besloot ik te
stoppen met het hoofdredacteurschap. Na zoveel jaar dreig je echt tot
de fossielen te behoren, fris en fruitig
ben je in elk geval niet meer.
Het bleek nog behoorlijk lastig om een
opvolger te vinden, ik had de moed al bijna
opgegeven. Maar, Tada! Het hoofdredacteurschap is met ingang van het komende nummer in handen van Ellen Steenhuis.
Het voelt vreemd dat mijn ‘to-do’ lijstje er
voortaan anders uit zal zien. Hoewel het
woord deadline ook in mijn dagelijks werk
niet ongebruikelijk is, kan ik daar in elk geval
- proberen te - zeggen dat ik op zaterdagen
niet werk. Het wijkblad is juist iets wat na
kantoortijd wordt gedaan.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat er te weinig stof was om over te schrijven, op de
één of andere manier is er toch altijd wel
wat gebeurd wat me opvalt, waar ik blij van
word. Dat blije gevoel krijg ik ook als ik kijk
naar het wijkblad. We hebben het toch mooi
voor elkaar; waar in andere wijken geen wijkkrant of -blad meer verschijnt, is die van ons
nog steeds bloeiend. Groeiend tegen de
crisis in, tegen de demografische krimp, de

digitale revolutie en in kleur. Dat het zo gaat
is niet mijn verdienste. Mijn mederedactieleden kennen mijn vergaderallergie en hebben daar in de afgelopen jaren hinder van
ondervonden. Overdag bestaat een redelijk deel van mijn werk uit vergaderen, dus in
mijn vrije tijd is dat niet mijn ding, en ik ben
ook niet erg geschikt als teamspeler, meer
het type ‘midden in de nacht inspiratie schrijver’. Ik hoop en verwacht dat Ellen Steenhuis
beter om kan gaan met het inspireren van de
redactie.
Maar schrijven blijf ik, want om met Paulien
Cornelisse te spreken: ‘Taal is zeg maar, echt
mijn ding’. Dus lezers, u bent nog niet van mij
af.
Geen afscheidswoord zonder mensen te
bedanken: Hans, Paul, Monique, Brian, Erik
Tack en alle anderen die ik nu niet vermeld maar er wel toe deden. Dank jullie
wel voor jullie geduld en inbreng! En heel
veel dank aan Liesbeth: mijn steun en toeverlaat, vooral veel meer dan een correctrice
en advertentieregelaar.
Een fijne vakantie gewenst!
Els Bijlholt

Van de veurzidder BHS
Het weer blijft een bron van vermaak
en ergernis. Sneeuw eind april en
nachtvorst in mei! Warme dagen van
26º C worden gevolgd door koude
dagen van 6º C.
2

Koningsdag
Zo hadden we dit jaar een koude en vochtige
Koningsdag. Maar een saaie dag was het niet.
De beide speelterreinen zijn onder grote
belangstelling ‘gedoopt’ met nieuwe namen.

De Hunzemijlloop was een groot succes. Bij
de optocht door de wijk werden we vereerd
door de komst van burgemeester Peter den
Oudsten, die graag een rondje meeliep. De
burgemeester was erg geïnteresseerd in de
veiligheid op en bij de Gerrit Krolbrug. Dat
kwam goed uit, want dat zijn wij ook! Daarna
ging de kleedjesmarkt los, iets minder groot
dan andere jaren maar mijn jongste zoon
heeft er wel weer een mooie rode Ford Mustang speelgoedauto bij!

Tocht om de Noord, Circus Santelli en
Burendag
Door het slechte weer op Koningsdag moesten we helaas Circus Santelli vragen om op
een later moment te komen. Dat wordt nu
24 september 2016. Zoals het nu lijkt zal Circus Santelli optreden op het Josse Danzveld
bij de Hunzeborgh. Die locatie is niet toevallig, want…
Op 24 september 2016 zal de Tocht om de
Noord ook door onze beide wijken gaan. Een
groot wandelevenement, waaraan we samen
met de Hunzeborgh aandacht zullen besteden. Het parcours gaat over de Hunzedijk
En hoe bestaat het, op deze dag is het ook
Burendag. We bezinnen ons op een passende
invulling van deze dag. Maar nog mooier is
het als alle buren in onze wijk Burendag aangrijpen voor een straathappening, bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een feest.

Nieuwe hoofdredacteur
Heel goed nieuws is dat we een nieuwe
hoofdredacteur voor het wijkblad hebben.
We heten Ellen Steenhuis van harte welkom
en we vertrouwen op een mooie samenwerking! Op deze plek past ook een dankwoord
aan Els Bijlholt, die het hoofdredacteurschap
lang heeft vervuld en veel tijd en energie in
het wijkblad heeft gestoken. Bedankt Els!

Beijumerweg
De woonbootbewoners langs de Beijumerweg hebben vorig jaar 30 km-borden
geplaatst met het onderschrift “roeg zat!”. Zij
vinden dat de automobilisten te hard langs
de woonschepen rijden. Dit wordt bevestigd
door de snelheidsmetingen die de gemeente vorig jaar heeft gehouden. De maximale
snelheid wordt stelselmatig overschreden,
zo bleek uit de metingen. De gemeente heeft
het overleg gezocht met de wijkbewoners
en een aantal maatregelen aangekondigd.
Er komt een verbetering van de 30 kmaanduiding bij de brug over het Boterdiep. Ook komen er extra drempels op de
Beijumerweg. De gemeente heeft geld
beschikbaar om op de weg tussen de Boterdiepbrug en de afslag naar de Klaas Buistlaan
drie extra drempels te leggen. Met de drempel ter hoogte van de Hunzeborgh zou dat
vier drempels betekenen over een stuk van
circa 600 meter. Dat lijkt ons wat te veel van
het goede.

Slot
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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Koningsdag 2016
De weersvoorspellingen waren onheilspellend: natte sneeuw, hagel, regen. Veel
Koningsdag feestlocaties hadden een ‘slecht weer programma’ ingelast, wat betekende dat de festiviteiten binnen zouden worden georganiseerd, of helemaal
werden afgelast.

4
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Zo niet de bikkels van het Hunze Oranjecomité. Wat nou slecht weer! Gewoon doorgaan. En zo
ging het ook. Het aantal vrijmarktverkopers was minder dan vorige jaren, maar al het andere verliep volgens planning. De parade met versierde fietsen en verklede kinderen, de opblaasbare
stormbaan, de loterij, het opblaasbare springkussen. Zelf had ik de eervolle taak deel te mogen
nemen aan de ‘Show your Talent’ talentenjacht. Wat een durf en lef van de getalenteerde deelnemers, ik genoot minstens zo hard als het publiek!
Complimenten aan de doorzetters van het Comité, zo doe je dat!

Els Bijlholt
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ness 50-plussers onder leiding van Liesbeth
Visser. Met op de achtergrond een lekker
deuntje werd gedemonstreerd hoe de toestellen gebruikt kunnen worden.
Nadat de meeste kinderen terug waren gekomen van de Hunzemilerun, werd in de nieuwe pannakooi een demonstratie verzorgd
door Bjorn Boes van BBFreestyle. Een grote
kunstenaar die met de bal veel kan, en al
menig profvoetballer de kunst van het pannavoetballen heeft laten meebeleven.

Woensdag 27 april 2016, Koningsdag. Het Hunze Oranje Comité had weer een
leuk programma samengesteld. In overleg met hen was het gelukt om een extra
programma te organiseren voor de opening van de ’Bewegende Stad’.

Nadat deze activiteiten allemaal waren afgerond was het aanvankelijk de bedoeling verder te gaan op het grote middenterrein.
Vanwege de weersvoorspellingen waren we
echter genoodzaakt het middaggedeelte van
de opening, een optreden van circus Santelli, te cancelen. Circus Santelli zou een mooie
voorstelling verzorgen en op deze wijze het
vernieuwde middenterrein openen. Door het
slechte weer kon dit niet doorgaan, want dit
zou te gevaarlijk zijn voor de artiesten.
Inmiddels is er voor deze voorstelling een
nieuwe datum gepland: zaterdag 24 september (Nationale burendag). We zijn druk bezig
om de voorstelling op deze dag alsnog te
laten plaatsvinden. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen we dit laten weten.

van deze run, Gaby Gabay. Zij heeft samen
met andere vrijwilligers van Loopgroep Groningen deze run georganiseerd. Na afloop
van de run werd opgemerkt: “een nieuwe traditie is geboren”. De Hunzemilerun werd erg
gewaardeerd, dus het zou inderdaad zo maar
kunnen dat tijdens Koningsdag 2017 wederom een Hunzemilerun wordt gehouden. Ik
ben benieuwd.
Tijdens de Hunzemilerun werd het startschot
gegeven voor de opening van het Fitness
veldje. Dit werd verzorgd door een aantal Fit-

Voordat het programma van Koningsdag op
het grote middenterrein zijn vervolg zou krijgen, werd door Irma Zijlstra en Laurens Stiekema van de gemeente Groningen de naam
van het grote middenterrein onthuld. Voortaan heeft het een eigen naam: ‘Hunzebrink’.
Blijkbaar is niet iedereen blij met onze nieuwe speeltuin, dan wel de naam Hunzebrink.
We hebben helaas al moeten vaststellen
dat men het leuk vond om de paal met het
naambordje te verwijderen en ergens anders
bij iemand in de tuin te planten. Jammer dat

Opening de ’Bewegende Stad’
De heer Hans Nijland, Groninger van het jaar
2015 en directeur van onze eigen FC Groningen, was bereid gevonden om de opening
op deze dag te verrichten. Nadat eerst de
nieuwe naam van het speelterrein gelegen
bij de Hunzeborgh bekend werd gemaakt,
het ‘Josse Danzveld’, werd vervolgens het
startschot gegeven voor de Hunzemilerun.
Er kwamen uiteindelijk meer inschrijvingen
binnen dan werd verwacht, maar dit werd
vakkundig opgelost door de initiatiefnemer
6

7

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

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

dit is gebeurd. Ik hoop dat we met zijn allen
er voor kunnen zorgen dat onze mooie speeltoestellen en alles wat er bij hoort zo lang
mogelijk gevrijwaard blijven van vandalisme.

meedenken over de nieuwe inrichting te
bedanken. Ik denk dat wij als wijkbewoners blij mogen zijn met het uiteindelijke
resultaat.

Rest mij iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan de opening, als wel aan het

Chris Kunst

Het verhaal van Josse Danz
Op Koningsdag 2016 heeft het veld met de speeltoestellen, de nieuwe pannakooi
en fitnesstoestellen bij buurtcentrum Hunzeborgh een naam gekregen: Josse
Danzveld.
In de wijk De Hunze zijn de
straten vernoemd naar architecten, in Van Starkenborgh
naar Groninger voetballers.
Allemaal mannen... Dus wat
is er passender dan, zeker in
de tijd dat het vrouwenvoetbal aan populariteit wint, een
locatie naar een Groningse
voetbalvrouw te noemen?
Nota bene pal naast de plek
waar Josse zelf met enorme
inzet voetbalde! Onderstaand
Josse’s verhaal, opgetekend
door teamgenote Manon Vrieling.

Josse en DIVA’83
Welke betekenis DIVA ‘83 precies heeft gehad
voor de emancipatie van het vrouwenvoetbal
in Groningen is moeilijk te duiden, maar dat
ze betekenis heeft gehad is wel zeker. DIVA is
opgericht in 1983 door een aantal vrouwen
van voetbalclub Astrea in de stad, uit onvrede over de positie van het vrouwenvoetbal
8

binnen deze club.
Bij DIVA hadden vrouwen
wél een gerespecteerde en
volwaardige positie, en dat
kwam natuurlijk ook naar
voren op sportparkoverleggen en KNVB-bijeenkomsten. DIVA was en is de
enige vrouwenvoetbalclub
in Noord-Nederland. DIVA
speelde haar thuiswedstrijden op Sportpark van Starkenborgh tot de opheffing
ervan in het begin van het
nieuwe millennium. Tot 1990 bestond Diva
uit meerdere teams, waaronder meisjesteams. Diva was daarmee voorloper in Groningen. Na 1990 kwam de klad erin en liep
het ledental razendsnel terug.

weinig nieuwe leden aanmeldden dreigde
opheffing van de club. Josse was echter volhardend in haar visie dat er in Groningen wel
degelijk plaats was voor een vrouwenvoetbalvereniging. Om de club te behoeden voor
opheffing schreef ze aan het eind van het
seizoen eigenhandig twee niet-bestaande
leden in.
En ze kreeg gelijk: aan het begin van het
volgende seizoen waren er genoeg echte
nieuwe aanmeldingen om de club voort
te kunnen zetten. Zonder deze eigenzinnige actie van Josse zou DIVA zijn opgeheven.
Anno 2016 is Diva weliswaar een kleine, maar
nog steeds bloeiende voetbalvereniging
voor vrouwen.
Josse is meer dan 15 jaar bestuurslid geweest
en haar inzet voor DIVA was ook na 1992 van

groot belang voor de club. Ook was ze een
verdienstelijk voetbalster. Als rots in de verdediging was ze moeilijk te passeren. Ze was
bekend vanwege haar scherpe slidings en
haar bijzondere traptechniek met de binnenkant van de voet waarmee ze onvoorstelbaar
hard en precies kon passen en schieten.
Josse was DIVA-lid tot haar dood. Na een
ziekbed van slechts enkele maanden stierf ze
op 22 januari 2009 aan de gevolgen van een
hersentumor.

Naschrift redactie:
Zowel in de pannakooi als op de Hunzebrink zijn regelmatig voetballende meiden te zien. Interesse in voetballen bij
DIVA? Kijk op www.diva83.nl. Je kunt er
zelfs een keer gratis meetrainen.

Josse’s betekenis voor DIVA’83
Josse Danz werd lid in 1990 en trad al snel
toe tot het bestuur om te helpen de teloorgang te stoppen. Toen er zich in 1992 te
9

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

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

Proeverij in de Wijk
17 april was het dan zover, de eerste versie van de Proeverij door de wijken
De Hunze en Van Starkenborgh. Het team Kunst in de Wijk was de afgelopen tijd
druk met het organiseren van deze dag, maar nu kwam het toch echt op de koks
aan, want zij moesten het natuurlijk gaan doen. 8 koks hadden zich gemeld met een
variëteit aan gerechten. Het weer was ons zeer gunstig gezind, dat was alvast een
fijn begin van deze bijzondere dag.
We verzamelden met alle koks en
proevers in de gastvrije boerderij van
Jan en Ina Bos. Els Groen en vrienden
trakteerden ons gelijk al op een mooi
stukje muziek op piano, bandoneon
en zang. Onder het genot van deze
muzikale klanken ging de proeverij
van start met voor iedere proever een
heerlijk stukje paté uit eigen keuken.
Ook de bierproeverij verzorgd door
Groninger bierbrouwer Bax vond gretig aftrek.
Behoorlijk vrolijk gingen we in 6 routes uiteen. Er waren 2 routes met drie
adressen die elk 3 keer een groepje
van rond de 10 mensen ontving. Zo
konden rond de 60 mensen genieten van al het lekkers op de zo verschillende locaties en ambiances.
Mijn groepje kon genieten van prachtige blokfluitmuziek bij Joske, in de
andere route konden de proevers een
smoothie bij elkaar fietsen bij Brian.
We zaten aan mooi gedekte tafels of
genoten van de buitenkeuken bij een
van de deelnemende boten. Want die
waren dit jaar net als bij de Bridge10

drive goed vertegenwoordigd. De foto’s spreken voor zich.
De ‘afterparty’ vond als gewoonlijk plaats in het Wijkcentrum. Daar werden we getrakteerd op huisgemaakte vlaaien. De koffie en thee werden gesponsord door het
wijkcentrum. De muzikale begeleiding kwam van onze huisband de Muller Brothers.
We kijken weer terug op een geslaagde middag! Het leuke
is, misschien krijgt het wel een vervolg in een ander jasje.
Een aantal koks heeft aangegeven wel vaker te willen koken
voor een klein groepje mensen. We zullen hieraan op de
facebookpagina van ‘De Hunze en Van Starkenborgh wijkgroep’ aandacht geven. Zie ook het artikel hierover elders in
dit wijkblad.
Monique van Gijzel
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Het huis van De Brugwachter
Iedere dag rijden er 100erden fietsers en auto’s langs. Vanuit onze wijken De Hunze en Van Starkenborgh
maar ook uit Bedum, Beijum en Zuidwolde passeren ze dagelijks de brugwachterswoning vlak voordat ze
de Gerrit Krolbrug oversteken. Wie
woont er in dat huisje? Zou dat niet
gesloopt worden? Kortom tijd voor
een interview met de bewoner van
het Brugwachtershuis.
Wie woont er in het Brugwachtershuis?
Dominic Smith, oorspronkelijk landschapsarchitect, maar momenteel vinoloog ondernemer in wijnen.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Hiervoor woonde ik al in de stad. Deze (huur)
woning is mij bij toeval aangeboden door de
woningcoöperatie Lefier, omdat er op het
moment dat ik wou gaan verhuizen geen
andere woningen beschikbaar waren. Dit
nadat hun project om hier een torenflat (The
skyscraper) te plaatsen niet doorging, omdat
de buurt vierkant tegen was. Daarvoor was
het huis in bezit van verschillende projectontwikkelaars en voor tijdelijke bewoning
gebruikt. Het huis was erg verwaarloosd.
Eigenlijk heel grappig omdat ik als kind
vroeger hier vaak langs fietste op weg naar
school en ik altijd zei ”hier ga ik later wonen”.
Zo geschiedde dus in 2012.

dit type huisjes is gebouwd. Tot halverwege
de jaren ‘80 werd het nog als dienstwoning
gebruikt, daarna werd het hokje/de toren
gebouwd waar de brugwachter in zat om de
brug te bedienen. Wanneer de laatste brugwachter vertrokken is weet ik niet precies.
Het staat wel al sinds begin deze eeuw leeg.
Nou ja leeg, er zijn veel wilde verhalen over
de verschillende bewoners die hier in de loop
jaren hebben gezeten voordat ik er woonde.
Verhalen over wilde feesten in de tuin met
veel muziek, maar het fijne weet ik er niet
van.

Ken je de geschiedenis van het huis?
Het huis is gebouwd als dienstwoning voor
de brugwachter eind jaren twintig. Ik weet
dat langs het hele Van Starkenborghkanaal
12

Wat is jouw vooruitzicht?
De provincie Groningen heeft een projectleider die zich intensief bezig houdt met

de vernieuwing van bruggen over o.a. het
Van Starkenborghkanaal. Hij houdt mij op
de hoogte van de ontwikkelingen. Van hem
weet ik dat Rijkswaterstaat het huis gaat
overkopen van Lefier, aangezien dit een project van Rijkswaterstaat is. Bij het plan van de
nieuwe Gerrit Krolbrug zijn ook de provincie
en de gemeente betrokken. Daarna zal het
hoogstwaarschijnlijk worden gesloopt. Dit
omdat het kanaal verdiept en breder wordt
ter hoogte van de Brugwachterswoning. De
vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt geüpgraded
naar intensief vaarverkeer, bruggen worden
verhoogd voor containervervoer. De oude
Gerrit Krolbrug verdwijnt en er komt een
nieuwe brug, die als een hefbrug 9 meter
omhoog kan. De verkeerssituatie zal dan veranderen, veiliger worden en er zal dan volgens de plannen hoogstwaarschijnlijk geen
plek meer zijn voor de Brugwachterswoning.
Dit alles gaat in 2019 van start en zal rond
2025 worden gerealiseerd.
Ik zou het huis graag willen kopen maar ik
maak waarschijnlijk geen grote kans tegenover de overheid.

Wat zou jij doen met dit huis als je
wist dat je hier kon blijven wonen?
Ik zou het huis passend willen maken in de
groenzone waarin het ligt, met behoud van
het karakter. Ik zou het willen opknappen en
verduurzamen aan de hand van o.a. zonnepanelen in combinatie met een groen dak.
Ik zou de tuin ook meer willen aanpassen
bij de omgeving. Een ecologische / natuurlijke meer landschappelijke tuin of een oudGroningse slingertuin, met verspringende
borders met rozen, pioenrozen en veel
veldbloemen.
Ik zou het ook leuk vinden om er een educatieve tuin van te maken i.s.m. scholen. Een
pluktuin met groenten, fruit en bloemen

waar de buurt in kan werken. Het riviertje de
Hunze zou dan in haar oude glorie hersteld
kunnen worden en opgaan in de tuin.
Dominic begint nu duidelijk te glimmen. We
hebben hier oude fruitbomen in de tuin zoals
de Bramley ‘s Seedling, een oud Engels appelras, en de Groninger kroon en oude Lindes.
In die tuin zou er af en toe een wijnproeverij kunnen plaatsvinden of een high-tea of
andere activiteiten. Ideeën genoeg nu nog
de Provincie er van overtuigen dat deze unieke woning niet gesloopt moet worden.

Hoe ga je dat doen? Kunnen wij
helpen?
Ik heb de twee lindes die vooraan in de tuin
staan op de lijst van oude monumentale
bomen laten zetten. Volgens de bomenstichting mogen de bomen dan niet gekapt worden. Het is niet duidelijk of Rijkswaterstaat
zich daar aan zal houden. Maar het werpt in
ieder geval een drempel op.
Een andere insteek is om een petitie te laten
tekenen door buurtbewoners en belanghebbenden. Netwerken en lobbyen bij de beslissende gemeentepartijen kan misschien nog
iets opleveren.Op dit moment zijn dat de
opties. Maar als er vanuit de wijken nog tips
zijn om de sloop tegen te houden, dan hoor
ik ze graag.
Voorlopig is het nog geen 2019 of 2025. In
tien jaar kan er veel gebeuren. Ik zal me in
ieder geval sterk maken voor behoud van
deze authentieke Brugwachterswoning.
Als we in de namiddagzon door de tuin
lopen om nog een paar foto’s te maken, zie ik
in gedachten al een terras voor me. High tea
bij de Brugwachter. Ik ben voor!
Lidy Bosker
13
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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
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.

Tennisvereniging Van Starkenborgh
organiseert toptennistoernooi
Ook dit jaar wordt er door GTV van Starkenborgh het Kuilman Open tennistoernooi georganiseerd. Het toernooi wordt gehouden van 17 tot en met 24 juli.
Ongeveer 400 deelnemers van alle niveaus doen mee aan dit toernooi, waaronder
toptennissers uit het Noorden.
Dit toernooi trekt ook een behoorlijke hoeveelheid publiek. We schatten dat er op de drukste
momenten ongeveer 350-400 mensen op het park zijn. Niet alleen overdag is het gezellig, maar
ook tot laat in de avond. Dit kan som enige (geluids)overlast veroorzaken, maar de vereniging
doet er alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken. De directe buren ontvangen van ons een
brief om aan te geven wat wij doen en wie ze kunnen bereiken bij problemen.
Graag nodigen we ook de wijkbewoners uit voor het leuke randprogramma, dat tijdens ons toernooi wordt georganiseerd.
Maandag: openingsborrel, dinsdag: darttoernooi, woensdag: bierproeverij, donderdag: casino,
vrijdag: pubquiz
Zaterdag 24 juli sluiten we het toernooi af met een slotfeest met band en dj’s.
Maarten Neeb, GTV Van Starkenborgh

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
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Wild in de Wijk deel 2

In het vorige wijkblad heb ik verteld hoe verbaasd en verrukt ik was over het feit
dat er in onze wijk reeën zijn te vinden. De komst van de ree hier in de wijk is geen
op zich zelf staand incident. Daar kwam ik achter toen ik sprak met onze stadsecoloog Klaas van Nierop en onderstaand bericht las van maandag 30 mei jl.
Klaas van Nierop vertelde mij dat dit soort
meldingen vaak voorkomen. Reeën zijn solitaire dieren, maar bewegen zich in de winter
in groepen die spongen worden genoemd.
De groepen bestaan uit zowel mannetjes
(bokken) als vrouwtjes (geiten). Deze spongen worden in de winter gevormd en val16

len in het voorjaar weer uiteen. Dit is het
moment dat de reeën op zoek gaan naar een
eigen plek. Soms gaan ze daarvoor zwemmen en steken ze een water over. Het is
niet altijd makkelijk de walkant weer op te
komen. Sommige vaarten hebben behoorlijk hoge wanden. Gelukkig zijn er bij diver-

se wateren uitstapplekken gerealiseerd.
Deze maken het zo’n ree makkelijker om uit
het water te komen. Maar niet altijd redden
de reeën het deze uitstapplekken te vinden
en blijven maar zwemmen en putten zich zo
uit. En zo komen ze soms in de diepenring
terecht, zie inzet. Er schijnt vlak bij de Gerrit
Krolbrug een uitstapplek te zijn. Ik heb hem
nog niet gevonden. Maar misschien een ree
laatst wel. Ik hoorde dat er in de Tonny van
Leeuwenlaan een reetje rondliep.
De bokken bakenen met geur hun territorium af (5 tot 30 ha) waarbinnen ze geen andere bok tolereren. Reegeiten hebben ook een
territorium dat ze niet verdedigen en dat
vaak dat van andere geiten en/of bokken
overlapt. Ze zoeken naar plekken langs een
bosrand, waar ze grassen en jonge boomblaadjes eten. De grootte van hun leefgebied
is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel
die er voorkomt en de dekkingsmogelijkheden. Dan zal er in ons stukje wildland wel
niet meer dan een bok zitten. De andere (4?)
moeten wel geiten zijn.
De paartijd, ook wel bronsttijd genoemd, valt
in juli en augustus. Voor de paring snuffelt
een bok aan de geit en rent in rondjes achter
haar aan. Eind december, na een verlengde
draagtijd, komt het embryo tot ontwikkeling.
Vrouwtjes die in de zomer niet drachtig zijn
geraakt, worden in oktober een tweede keer
bronstig. Deze dieren hebben geen verlengde draagtijd (kiemrust). Eind mei, begin juni,
worden de kalveren geboren. Ik ben heel
benieuwd of we er een paar kleintjes bij zullen krijgen…. Volgens Klaas van Nierop is er
op de Kardinger berg ook een groep reeën
actief. Zijn dat onze reeën? Feit is dat ze in
de winter op enig moment waren vertrokken. Ruim voordat de nieuwe (wild)brug in

Brandweer en politie hebben maandagmorgen op 250 meter afstand van de
Martinitoren in Groningen een ree uit het
water van de Diepenring gevist. Het beest
zwom bij de Stadsschouwburg in de Turfsingel en kreeg van zijn redders eerste
hulp op een woonboot.
Zij deden voorzichtig een zak om zijn
hoofd om rustig te blijven. Toen bleek
dat de ree een gebroken poot had, bracht
de Dierenambulance hem naar opvangcentrum Faunavisie Wildcare in Westernieland. Daar overleed de ree, tot grote
teleurstelling van zijn redders.
In de stad Groningen zijn wel vaker meldingen van reeën die in het water terecht
komen, maar volgens een woordvoerder van de Dierenambulance is deze plek,
zo diep in de binnenstad, heel bijzonder. ,,We hebben wel eens met de brandweer een ree uit het Noord Willemskanaal
gevist en bij het Hoornsemeer losgelaten. Je hoopt altijd dat het zo afloopt,
maar reeën kunnen door stress zomaar
omvallen.’’
Bron: Dagblad van het Noorden

gebruik is genomen, zijn ze gewoon de ring
overgestoken. Het zijn schrikachtige, nerveuze dieren, maar ze hebben wel lef!
Een reegeit krijgt meestal een tweeling, maar
ook eenlingen en drielingen komen voor.
Het kalf heeft tot het zes maanden oud is
witte vlekken op zijn vacht. Het kalf ligt op
een verdekte plaats op de grond. Jonge kalveren worden zo’n zes tot tien keer per dag
gezoogd voor enkele minuten, oudere kal17
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Na ongeveer twee weken begint het kalf
vluchtgedrag te tonen en volgt het de moeder bij gevaar. Na drie tot vier weken volgen
de kalveren gezamenlijk de moeder. Met
name in de eerste twee weken na de geboorte zijn de kalfjes extra kwetsbaar. Loslopende
honden en maaimachines vormen een groot
gevaar voor hen. Ook wandelaars zijn soms
geneigd de beestjes op te pakken en mee
te nemen in de veronderstelling dat ze door
de moeder zijn verlaten. Je kunt ze beter met
rust laten en niet aanraken, de moeder wil
het kalfje na aanraking meestal niet meer
voeden.

ter de halfpipe en kwam er na enige tijd weer
uit geritseld bij het crossbaantje. Tenminste
dat dacht ik, maar het was een ree! Ze keek
mij aan van 15 meter afstand en stond zich
enige seconden te bedenken wat nu te doen.
In die tijd pakte ik mijn mobiel, die natuurlijk veel te traag reageerde, en bedacht ik
zelf dat ik geen foto’s moest maken maar de
hond moest vangen. En toen rende ze al weg
richting de grote bult. Nadat ze was verdwenen kwam mijn hond vrolijk aangesprongen door het heel hoge gras. De wind stond
gunstig voor het reetje, dus rook ze de ree
niet, maar ze was wel gealarmeerd, want ze
begon gelijk flink te snuffelen. Met de hond
nu aangelijnd vervolgde ik mijn pad en toen
(zo mooi!): over het pad dat tussen het crossbaantje en de weides ligt stak ze heel rustig
en beheerst over richting de weide. Wat een
elegantie en wat een geweldig toneelspel
van zo’n nerveus beest!

Nou, ik zag er weer een lopen deze week.
Mijn hond dook haar favoriete bosje in ach-

Monique van Gijzel

veren twee tot drie keer per dag. De rest van
de tijd zijn de kalveren alleen. Na twee maanden eet een kalf ook gras en na 6-10 weken
is de zoogtijd voorbij. Het kalf blijft 1 jaar
bij de moeder en is na veertien maanden
geslachtsrijp.

De KardingeRun voor Bikkels 2016
Een ander parcours: meer modder, meer uitdaging!
Zondag 3 juli vindt de 3e editie plaats van de KardingeRun voor Bikkels. Een
obstacle-/mudrace door het prachtige natuur- en recreatiegebied Kardinge.
Omdat het gebied wordt beheerd en beschermd door Natuurmonumenten, zijn
zij als goede doel ook dit jaar weer betrokken bij de run.
Het parcours is deze keer uitgestippeld over
5 en 8 kilometer. Net als het voorgaande jaar
is het ook mogelijk om deel te nemen aan
de 16 kilometer, met als verschil dat je deze
editie de 8 kilometer dan 2 keer aflegt.

Vandalisme
Een van de redenen om het 16 kilometer
parcours dit jaar naar 2x 8 kilometer te verkleinen is vandalisme. De afgelopen edities
hebben wij in de nacht(en) voorafgaand aan
de run veel last gehad van vandalisme, met
name in de meest afgelegen delen, waardoor
obstakels en delen van de route gesloten
moesten worden vanwege de veiligheid voor
de deelnemers.

Natuur

Mw. J. Kok
Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
Fysiotherapie
9738 AB Groningen
Haptotherapie
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl
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Andere vestigingen:
Bottelroosstraat 1a
T 050 571 98 07
Beukenlaan 36
T 050 571 29 33
selwerd@fysio4.nl
Bernoulliplein 15
T 050 573 08 29
bernou@fysio4.nl
Bedumerweg 52
T 050 577 44 73
bedumerweg@fysio4.nl
Westersingel 11
T 050 313 27 51
westersingel@fysio4.nl

Een tweede reden is dat het in natuurgebied
Kardinge niet overal mogelijk is om obstakels
te plaatsen, te graven of bepaalde plekken te
bereiken met transportvoertuigen vanwege
de kwetsbaarheid van het gebied. Dat maakte het lastig om de 16 kilometer net zo uitdagend in te richten als de kortere afstanden.
Door de tijd en energie die afgelopen jaar
gestoken is in de 16 kilometer nu te investeren in de 8 kilometer, verwachten we daarmee zowel de deelnemers aan de 8 als de 16
kilometer een verbeterd parcours aan te kunnen bieden.
De KardingeRun vindt plaats tijdens het

broed- en daarop volgende maaiseizoen. Natuurlijk houden wij daar ook deze
editie rekening mee. Het kan daarom zijn dat
de uiteindelijke route alsnog iets anders verloopt, of dat de obstakels op een iets andere plek staan dan op de plattegrond van het
parcours aangegeven. Hiervoor vragen we
op voorhand uw begrip.
Meer informatie over het parcours en het
volledige evenement is te vinden op:
www.kardingerun.nl

Literatuur liefhebbers
gezocht!
literatuur: buurtgeIk zoek liefhebbers van
starten van een
noten die in zijn voor het
van hun huidige
leesclub, of uitbreiden
n die elkaar en zichleesgezelschap. Mense
ook eens verder
zelf willen motiveren om
boekenland te belete kijken naar wat er in
el Nederlandse als
ven is. Zelf lees ik zow
en ik heb een aanEngelstalige literatuur
leesclub gezeten,
tal jaren geleden in een
oekt.
maar die is helaas opged
il.com

Els Bijlholt: bijlholtels@gma
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Nieuwe geluidsschermen
Op 11 mei zijn er nieuwe geluidsschermen geplaatst langs de Oostelijke ringweg ter hoogte van de tunnel van de Beijumerweg. Boven de tunnel is nu nog een
massief bruin gevaarte te zien. Het is inmiddels ook al weer beklad. Gelukkig zien
we daar binnen enkele maanden niets meer van als het scherm begroeid is.

In Memoriam Roelof Klunder
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
22

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

De klanten van Roelof’s Smulpaleis stonden opeens voor een lege plek. De blauwrood-gele snackwagen die trouw iedere
dinsdag tot en met vrijdag van eind van
de middag tot begin van de avond aan de
Boekenlaan staat, was er opeens niet. Het
was toch geen vakantie? Een blik op de
website van Roelof’s Smulpaleis; een onthutsend bericht:
Tot ons groot verdriet is Roelof Klunder op
zondag 15 mei 2016 plotseling overleden.
Wij zullen zijn liefde, zorg en humor ontzettend missen. Door deze tragedie is het
Smulpaleis deze week gesloten. Bedankt
voor uw begrip namens de familie.
Enorme hoeveelheden krokante friet, duizenden smakelijke kroketten, eierballen
en andere snacks heeft Roelof in de afgelopen jaren geserveerd aan de bewoners
van De Hunze, Van Starkenborgh en daarbuiten. Binnen of buiten wachtend op de
bestelling, altijd had je wel een praatje,

was het niet met andere klanten dan wel
met Roelof zelf.
De man met de indrukwekkende snor,
altijd goed gehumeurd, de bestellingen
zelfs bij grote drukte geroutineerd en in
alle rust afwerkend. De jeugd uit onze wijken kende Roelof natuurlijk bovendien
van zijn gratis ijsjes aan het einde van de
optocht op Koningsdag. Zijn snackwagen aan de Boekenlaan leek niet meer
weg te denken. En toch is het ondenkbare
gebeurd; een hartaanval werd hem fataal.
Roelof was nog maar 58 jaar oud, een
mooie kerel is niet meer.
We wensen Roelof’s familie, personeel en
vrienden sterkte met het verlies.
N.B. Na enkele weken afwezigheid is
Roelof’s wagen weer terug in de wijk.
Voor de actuele berichten zie
www.roelofssmulpaleis.nl.
23
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Een olifant hou je niet zomaar tegen
Wegen in beweging zou je het kunnen noemen. Niet alleen weggebruikers bewegen, de weg ergens naar toe soms zelf ook. Neem bijvoorbeeld de fiets/looproute van De Hunze naar Beijum. Ooit moest wie naar Beijum wilde lopen of fietsen
via de kruising Granpré Molièreweg/Beijumerweg door het tunneltje onder de
ringweg richting Stoepemaheerd. Al weer jaren geleden werd de route voor veel
fietsers en wandelaars korter door het dammetje tussen de hoek Greinerstraat/
Buysstraat en de Beijumerweg.

Facebook pagina

De Hunze en Van Starkenborgh wijkgroep
Na de Algemene Bewonersvergadering van de BHS bleef er bij ondergetekenden
wat onrust bestaan. Hoe kunnen we onderling contact houden in de wijken, vraag
en aanbod snel bij elkaar krijgen, diensten aanbieden en evenementen aankondigen? De website is daarvoor te traag. Al snel viel het woord Facebook pagina.
We zijn beiden niet zo heel erg bekend met het fenomeen, maar samen kwamen
we er wel snel achter dat zo’n pagina in ieder geval het proberen waard is.
En daarom is hij er nu: Een informele, besloten groepspagina voor de wijken De Hunze
en Van Starkenborgh. Leden kunnen hier
onder meer:
- wijknieuwtjes uitwisselen,
- spullen en diensten vragen en aanbieden,
- evenementen organiseren en aankondigen.
We willen je niet gaan overladen met berichten, alleen als er echt wat te melden is. We
zijn tot nu toe met nog maar een klein clubje en zo werkt het natuurlijk niet. Dus bij deze
een oproep: word lid van de facebookgroep
‘De Hunze en Van Starkenborgh wijkgroep’.
24

En deel je zolderopruiming, je stekjes, je
behoefte aan kapotte tegels met ons. We
hopen op veel deelnemers en veel plezier.
Binnenkort gaan we hierop ook aankondigen
door wie er waar en wanneer gekookt gaat
worden en hoe jij je er voor kunt aanmelden.
Leuk toch?

Meld je aan!
Rosanne van Laarschot Wijmans
Monique van Gijzel

Om een einde te maken aan het toen ontstane gejakker van scooters door de Buysstraat plaatste de gemeente een paar hekjes op het dammetje. Dat stukje weg begon
vervolgens eerst een tijdje vertikaal te bewegen doordat het zand eronder bij een flinke
regenbui wegspoelde. De ondergrond werd
namelijk steeds gemold. Dat wil zeggen: een
mol ondergroef de opzet van de gemeente.

De mens als gewoontedier
Maar het gaat hier nu even niet over mollen. En in weerwil van de titel ook niet over
olifanten. Want de wandelende dan wel fietsende mens vindt zulke sta-in-de-weg-hekjes best wel irritant. En zoekt zijn of haar weg
er om heen. Langs de kortste weg natuurlijk,
waarom zou je een omweg maken? En zie
daar, het eerste olifantenpaadje*) is geboren.
Ja, maar dát is de bedoeling niet! Althans, dat
vindt de gemeente. Verbieden is niet meer
van deze tijd, waar zie je tegenwoordig nog
bordjes ‘Verbo(o)den zich op het gazon te
begeven’? Nee, de moderne mens wordt aangestuurd, beïnvloed, gestimuleerd en gemotiveerd. Heet dat niet gedragsmanagement
of zoiets?
Dus de gemeente plaatste nóg een hekje.
Het is bijna net zo aandoenlijk als zinloos.

Paadje twee is aan het ontstaan. Olifanten
hou je niet zomaar tegen. En mensen al helemaal niet.
Hans van Leeuwen
*) Zie wikipedia voor de oorsprong van
het woord.
25

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

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

Fitness 50-plus

Tocht om de Noord!

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

Al weer voor de 11e keer wordt dit jaar de Tocht om de Noord gelopen.
Tocht om de Noord is een wandeltocht langs de wateren van het Noorden. Deze
keer loopt de wandeltocht langs de rivier de Hunze, die ook door onze wijk gaat.
De aangrenzende dorpen worden in de gelegenheid gesteld om bezienswaardigheden van hun dorp aan de wandelaars te laten zien.
Elk jaar is er een ander thema. Dit jaar is het
thema: Proeven.
Nu zijn wij geen dorp, maar er komen op
zaterdag 24 september zo’n 5000 wandelaars
door de wijk De Hunze/ Van Starkenborgh.
Ze komen de wijk binnen bij het Wessel
Gansfortcollege, lopen langs de tennisclub
via het fietspad (Hunzedijkje) richting het
buurtcentrum de Hunzeborgh.
Hierbij doen wij een oproep om op zaterdag
24 september de wandelaars met een warm
hart in onze wijk te ontvangen.
We willen langs de route (lees o.a. het fietspad tussen De Hunze en Van Starkenborgh)
versieringen aanbrengen, uiteraard met

medewerking van de buurt. Het is ook de
bedoeling om de wandelaars te voorzien van
wat lekkers. Dus: wil je een streekgebonden
lekkernij bakken of maken en laten proeven?
Leef je uit en het mag ook tegen een kleine
vergoeding verkocht worden.
Wie doet mee? Wij zijn op zoek naar enthousiaste buurtbewoners met leuke ideeën of
initiatieven. Kinderen die mee willen doen
zijn ook van harte welkom

Maandag, dinsdag en donderdag
9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur
Bewegen is enorm belangrijk voor lichaam en geest.
Bewegen kun je alleen doen, maar samen is veel leuker (Anita).
Inhoud van de lessen:
warming-up, bewegen van de gewrichten, versterken en rekken van de spieren, bewegen
op muziek en aandacht voor de houding.

Bestemd voor vijftigplussers,
zowel mannen als vrouwen.

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

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

We houden jullie op de hoogte via www.
dehunzevanstarkenborgh.nl. Laten we er een
mooi buurtfeest van maken!

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

Het bestuur van de Hunzeborgh

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

U kunt eerst een proefles volgen.

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
2626

27

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

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

advertentie

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2016
Dag

Tijd

Activiteit

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
		
6 sept/4 okt/1 nov/29 nov/
		
27 dec (bij voldoende animo)
20.00 - 22.00 uur
Koor “Goed gestemd”
		
In principe iedere dinsdag
		
uitgezonderd de klaverjasavonden
Woensdag
10.00 – 12.00 uur
Woensdagmorgen schildergroep
		
14/21/28 september
		
5/12/26 oktober (19 okt herfstvak.)
		
2/9/16/23/30 november
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
		
17 juni
Maandag

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 24 september
Tocht om de Noord door onze wijk
			
		
Optreden circus Santelli

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

Knippen € 13,50

Van Eyckstraat 65
Zie www.dehunzevanstarkenborgh.nl
Zie www.dehunzevanstarkenborgh.nl

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

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

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

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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