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Van de redactie
Weet u nog wat u deed op 2 februari
2002? Het is natuurlijk al enige tijd
geleden. De kans is groot dat u televisie zat te kijken, want op deze datum
trouwden toenmalig kroonprins WillemAlexander en prinses Maxima. Dankzij de vele herhalingen heb ik de traan
van Maxima later wel eens gezien,
maar televisie kijken was er voor mij
en mijn partner niet bij die dag. Wij
waren namelijk aan het verhuizen en
werden daarmee officieel bewoners
van De Hunze.

In het jaar daarvoor hadden we al enkele
keren door de wijk gewandeld. Vanaf onze
vorige woning in de Indische buurt was dat
over de Gerrit Krolbrug de wijk in en via de
Noordzeebrug weer terug, een mooi blokje
om. De portiekwoning de we huurden stond
op de nominatie om gesloopt te worden, er
was inmiddels een motor aangeschaft die we
niet binnen konden stallen en het werd tijd
om een woning te kopen. Althans, dat vonden we.
Dat was in de tijd dat de huizenmarkt erg
krap was en je haast moest maken wanneer
je belangstelling voor een te koop staand
huis had. Huizen werden verkocht als warme
broodjes. Via via hoorden we dat de toenmalige eigenaar zich had laten ontvallen dat hij
misschien wel wilde verhuizen en misschien
zijn huis te koop wilde zetten. Dus wij er op
af.

Vaarwel en tot ziens
Een dag voor de kerst zaten we bij de notaris
om het koopcontract te tekenen en de sleutels in ontvangst te nemen. En zo waren we
als trotse eigenaars van ons huis in de Crouwelstraat de kerstdagen en de weken erna
aan het schuren, verven, sausen, behangen,
schoonmaken, inpakken en al die dingen
meer die bij een verhuizing horen. De dagen
waren kort en toen de kerstvakantie voorbij was moest alles na werktijd gebeuren. De
hele maand januari hebben we nog gebruikt
om onze nieuwe stek naar onze smaak aan
te passen. Later hoorden we van de buren
dat we zó lang bezig waren geweest dat ze
zich afvroegen wanneer we nou daadwerkelijk buren zouden worden. Maar toen, op de
trouwdag van Willem-Alexander en Maxima,
betrokken wij samen met onze twee katten
eindelijk ons eigen paleisje.
Toen had ik nog niet kunnen bevroeden
dat ik jaren later gevraagd zou worden om
hoofdredacteur van dit wijkblad te worden en daarmee Els Bijholt op te volgen.
Een leuke uitdaging die iets meer behelst
dan alleen het schrijven van een voorwoord,
maar waar ik wel veel zin in heb! Op deze
plek wil ik graag Els bedanken voor al die
jaren dat zij de kar die Wijkblad De Hunze/
Van Starkenborgh heet, heeft getrokken.
Overigens blijft Els wel schrijven voor het
wijkblad. Haar column staat op pagina 3.
Voor de lezer verandert er helemaal niks.
Behalve dat onder het stukje van de redactie
vanaf nu mijn naam staat.
Ellen Steenhuis
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Een jaar nadat ik besloten had te willen stoppen met het wijkblad is het ‘voor het echie’.
Toch onverwacht een raar gevoel, niet meer de druk om mensen achter de broek te zitten,
tijd vinden om de drukproeven te controleren, zelf stukjes te schrijven. Maar vooral: als
controlefreak moet ik het nu loslaten. Gelukkig is Ellen mijn opvolger, ik heb alle vertrouwen in haar.
Deze zomer was ik in Nepal en heb toen
al mijn control freak neigingen sterk moeten onderdrukken. Ik had een groepsreis
geboekt, maar had vlucht en landarrangement los van elkaar geboekt. Belangrijke
reden was dat ik minder vertrouwen had
in de luchtvaartmaatschappij waarmee de
rest van de groep zou gaan. We zouden wel
vliegen op dezelfde dag, maar de andere
groepsleden volgden een andere route. Die
vertrekdag was zaterdag 16 juli. De dag van
de couppoging in Turkije. Mijn groepsgenoten zouden die dag vliegen via Istanbul.
Om een lang verhaal kort te maken: zij vlogen niet, ik wel, want ik vloog via Delhi. Consequentie was dat ik me drie dagen in mijn
eentje in Kathmandu moest redden. En in
die stad is geen controle mogelijk. Wat een
chaos! De aardbeving van vorig jaar heeft
het toch al arme land in nog grotere armoede gebracht. Vele uren geen stroom, mensen leven in hutjes en tenten. Wegen als
gatenkaas, en alles ligt en gebeurt op straat.
Straten hebben geen namen en je loopt
voortdurend rondjes, terwijl alles op elkaar
lijkt. Door de aardbeving is Nepal 70% van de
toeristen kwijtgeraakt, terwijl juist het toerisme een hele belangrijke bron van inkomsten
betekent.
En daar liep ik, geen idee hoe de weg te vinden, mijn enige houvast was het hotel waar
ik verbleef. Toch heb ik me gered, en dat

kwam voor een belangrijk deel doordat ik me
realiseerde hoe verschrikkelijk goed ik het
had, zowel thuis in Nederland, in Groningen,
in De Hunze als op mijn werk. Al die mensen
in Kathmandu moesten in deze chaos het
hoofd boven water zien te houden, maar bleven toch vriendelijk en blijmoedig. Toen drie
dagen later de rest van de groep kwam, had
ik mijn les in nederigheid gehad en – voor
even – mijn controle neigingen weten te
onderdrukken.
Waarvan akte!
Els Bijlholt
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Van de veurzidder BHS
Een nieuwe herfst, een nieuw geluid.
Dit is het eerste nummer met onze nieuwe hoofdredacteur Ellen Steenhuis in
the lead. Van de vorige hoofdredacteur
Els Bijholt hebben we op passende wijze
afscheid genomen door overhandiging
van een fles Writer’s Tears en de kenners
weten dan dat we het over Ierse whisky hebben. Met Ellen slaan we een nieuw
hoofdstuk open en de redactie is meteen
versterkt met een nieuw lid!

De Bewonersorganisatie zoekt een nieuw
bestuurslid. Chris Kunst heeft aangekondigd
dat hij gaat stoppen. Heb je zin om je in te
zetten voor de wijk? Kijk dan naar de oproep
elders in het wijkblad.
Op 10 september hadden we in deze prachtige nazomer met de vrijwilligers van de Hunzeborgh, de Bewonersorganisatie en anderen
die zich inzetten voor onze wijk, de jaarlijkse
vrijwilligersbarbecue. Supergezellig!

OPROEP!

Wie wordt ons nieuwe bestuurslid van de
Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh?
Chris Kunst zal ons bestuur in maart 2017
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
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- 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, Ellen Bos en Niels
de Kok. Onze telefoonnummers staan op
pagina 1, of stuur een mail naar bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl

Voor de zomervakantie losbarstte waren er
nog een paar opmerkelijke gebeurtenissen,
waarover u elders in het wijkblad verder kunt
lezen. Ik noem er toch een paar.

Gerrit Krolbrug
De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de Gerrit Krolbrug. De Bewonersorganisatie en een aantal betrokken
wijkbewoners hebben geprobeerd de
besluitvorming uit te stellen, zodat de beslissing over de brug kon samenvallen met de
beslissing over het Oosterhamriktracé. Dat
is helaas niet gelukt, maar de gemeenteraad
heeft toch een beetje naar ons geluisterd.
De raad heeft een motie aangenomen om
de brug zo te laten vormgeven dat zij later
gemakkelijk in een fietsbrug kan worden
gewijzigd.
De aanbesteding voor de variant met de kurkentrekker zal nu van start gaan. De bouw
is voorzien in 2018 en dat wordt nog spannend, want hoe zal dat gaan? Krijgen we tijdelijk een pont of komt de nieuwe brug
naast de oude?

‘pand Remmers’ aan de Cuypersweg. Er zouden volgens de bouwvakkers asielzoekers in
komen. Maar dat bleek later toch niet door
te gaan. Hoe het zit leest u in het artikel hierover elders in het wijkblad. De Bewonersorganisatie werd benaderd met vragen wat er
zou gaan gebeuren; sommigen waren bang
voor overlast, een enkeling voor waardedaling, zo hoorden wij. Op de Facebookpagina De Hunze en Van Starkenborgh klonken
wat andere geluiden: de asielzoekers werden
daar al welkom geheten!

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

Brievenbus verdwijnt
Wij hebben van Post NL de mededeling
gekregen dat de brievenbus bij de Hunzebrink komt te vervallen. De brievenbus op de
hoek van de Berlageweg met de Van Eesterenlaan blijft wel gehandhaafd.

Drempels Beijumerweg
De Bewonersorganisatie heeft met de woonbootbewoners en de gemeente gesproken over de plaatsing van drempels op de
Beijumerweg. Meer hierover op pagina 9.

Asielzoekers?
Dan kreeg de Bewonersorganisatie in juli
meldingen over een verbouwing in het

Oproep uit de wijk
lezen en vindt het
Wie houdt net als ik van
boek te bespreleuk 6 keer per jaar een
het leuk vinden
ken? Ik ben Astrid en zou
wijk op te starten.
een boekenclubje in de
afspreken hoe we
We kunnen onderling
deze gaan bespreeen boek kiezen, hoe we
en. Wat mij betreft
ken en bij wie we dit do
bij elke deelneis dat om de beurt en
hoor graag van de
mer. Ik heb er zin in en
belangstellenden!
home.nl

Mailadres: aempoiesz@
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Asielzoekersopvang in de wijk?
Deze zomer deden geruchten de ronde dat in het pand Cuypersweg 56-58 (voormalig kantoor van Financieel Diensten Centrum Jan Remmers) een twintigtal azielzoekers onderdak
zouden gaan vinden. De BHS was onaangenaam verrast dat van de kant van de gemeente geen communicatie had plaatsgevonden. Een gesprek met mevrouw Klijnsma van de
gemeente Groningen wees uit dat het pand in beeld is geweest voor opvang, maar dat de
plannen niet in daden omgezet zouden worden.
Uit een volgend gesprek met de heer Van Tilborg, directeur van Stichting INLIA, bleek dat
de zaak toch iets anders in elkaar stak. Stichting INLIA verzorgt opvang van zo’n tweehonderd asielzoekers in Groningen. De helft
daarvan verblijft in het voormalig Formule 1
hotel. Negentig anderen zijn verspreid over
diverse locaties in de stad.
Onlangs dreigde een acuut tekort aan
opvangplekken te ontstaan waarop INLIA
contact heeft gezocht met de gemeente.
De gemeente stelde het pand aan de
Cuypersweg voor als oplossing.

Niet definitief van de baan

Normaal gesproken onderzoekt INLIA eerst
of de veiligheid en rust in de buurt zijn gegarandeerd. Daarna wordt, ruim voordat de
asielzoekers hun intrek nemen, de omgeving

geïnformeerd. Van Tilborg stelt overigens dat
kleinschalige opvang nog nooit tot problemen in buurten heeft geleid.
Het probleem van het dreigend tekort is op
een andere manier opgelost. Dat wil niet zeggen dat de opvang aan de Cuypersweg van
de baan is, het pand blijft in beeld. Mocht het
in de toekomst daadwerkelijk gebruikt gaan
worden, dan gaat het om tussen de tien en
twintig bewoners. De BHS rekent er op dat
de gemeente dan tijdig communiceert.

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

Ring Oost is (zo goed als) klaar!
Tot eind augustus is er op het traject vanaf
het knooppunt Driebond tot aan het knooppunt Reitdiep een nieuwe (stille) asfaltdeklaag en nieuwe belijning aangebracht.
Deze klus is succesvol geklaard, de omleidingen zijn opgeheven en automobilisten
én omgeving genieten van een superstrak
en stil asfalttapijt. Het werk aan Ring Oost is
daarmee klaar, op één detail na: de bebording. De gele borden maken dit najaar plaats
voor de definitieve blauwe. Ring Noord heeft
onlangs nieuwe verlichting en geluidsschermen gekregen.

Overdracht Ring Zuid
De werkzaamheden aan de oostelijke en
noordelijke ringweg hebben, zonder noe-

menswaardige vertragingen of budgetoverschrijdingen, in totaal vijf jaar geduurd. Deze
gedeelten van de ring zijn nu klaar om de
komende omleidingen voor de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg op te vangen.

Afsluitend feestje
De projectorganisatie van Ring Groningen
beraadt zich nog op een afsluitend feestje
voor de omgeving. Informatie hierover volgt
via de wijkwebsite (www.dehunzevanstarkenborgh.nl) en het wijk-twitteraccount
(@Bewonersorg_BHS).
Zie ook www.ringgroningen.nl en
www.aanpakringzuid.nl.
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Zebra van het padje

Nieuwe verkeersdrempels
Beijumerweg
Er komen binnenkort nieuwe verkeersdrempels in de Beijumerweg in het gedeelte tussen
de Boterdiepbrug en het Van Starkenborghkanaal.

In het vorige nummer van het Wijkblad
schreef ik over het olifantenpaadje bij het
dammetje tussen Buijsstraat en Beijumerweg. Een vervolg, over een ander dierenpaadje, zat toen al in de pen: het zebrapad.
Zebrapad of gewoon zebra is ‘straattaal’ voor
de voetgangersoversteekplaats (VOP) uit het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, oftewel RVV 1990. Een voetganger die
via de zebra wil oversteken heeft geen ‘voorrang’, want om voorrang te hebben (beter: te
krijgen) moet je bestuurder van een voertuig
zijn. Desalniettemin zijn fietsers, automobilisten en andere weggebruikers verplicht de
voetganger die over wil steken voor te laten
gaan. Het heet anders, het effect is hetzelfde.
Terug naar de zebra zelf. We hebben enkele
van deze tweedimensionale beesten in onze
wijk. En één ervan is een beetje kreupel, die
op de Cuypersweg. Maken de bewoners van
de Van Eyckstraat er ooit gebruik van? Kan
het me niet voorstellen want eigenlijk is het
een doodlopende zebra. Arm dier. In zijn
beste jaren bood de zebra Tuinland-klanten
een veilige oversteek tussen winkel en parkeerplaats. Nu begint die zebra bij een auto8

loze wildernis en eindigt hij aan de andere
kant van de rijbaan zinloos in het gras. Uit
piëteit maak ik er nog wel eens gebruik van.
Dan maar vieze schoenen.

De hoge snelheid waarmee er op dat stukje
weg wordt gereden en de daaruit voortvloeiende gevaren en overlast zijn de bewoners
van de woonboten al jaren een doorn in het
oog. Ondanks overleg met bewoners uit Van
Starkenborgh, acties met parkeren aan de
andere kant van de weg en een woud aan
ludieke 30 km/h-borden en stickers rijdt een
deel van de wijkbewoners en bezoekers op
dit stukje nog altijd veel te hard. Dat is ook
uit metingen gebleken en de gemeente vond

het probleem voldoende urgent om maatregelen te nemen.
In de herfstvakantie (17 tot en met 21 oktober) brengt de gemeente twee drempels aan,
de markeringen zijn al geplaatst. De drempels krijgen dezelfde opzet als die in de weg
langs het Van Starkenborghkanaal. Daarna
volgen nog ‘30’-markeringen. De gemeente
kondigt vooraf met bebording de werkzaamheden aan.

Nuchter blijven: een zebra zonder levensdoel
zou je moeten ruimen. Zo min mogelijk overbodige verkeerstekens, dat is ook het beleid
in Groningen. Maar wat blijkt? Net als ik dit
stukje wil uitwerken krijgt de belijning in de
wijk een opfrisbeurt. ‘By the way’, dat lijkt
me geen leuke bezigheid. Hoe hard je ook
werkt, je bent en blijft een lijntrekker. Ook de
werkloze zebra wordt met een dikke laag wit
‘opgelapt’. Met welk doel? Komt er misschien
toch een tegelpad tot aan de ingang van de
Van Eyckstraat? Denk het niet, de MUPI met
stadsplattegrond (MUPI staat voor Mobilier
Urbain à Publicité Illuminé, dan weet u dat
ook weer) is onlangs verplaatst naar het parkeerhaventje. Rondom liggen nu tegels, maar
die paar meter naar de Van Eyckstraat is nog
steeds gras. Laten we massaal toch dat zebrapad gaan benutten, krijgen we er vast een
nieuw olifantenpaadje bij.
Hans van Leeuwen
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Sfeerimpressie Tocht om de Noord
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zaterdag 24 september
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Wethouder Matthias Gijsbertsen

Stadsecoloog Klaas van Nierop

Fietsecoduct geopend!
Op 28 juni is door Wethouder Matthias Gijsbertsen officieel het fietsecoduct
geopend. Het fietsecoduct is geplaatst
over de N46 en verbindt door het Meedenpad onze wijken en Ulgersmaborg met
het Kardinger gebied. Het ecoduct vervult
een dubbele functie: het is een fietspad
en een natuurbrug. Door het steeds drukker wordende verkeer en de aanleg van
steeds meer wegen, wordt het voor dieren moeilijker om veilig van A naar B te
komen. Jaarlijks worden duizenden dieren
door auto’s overreden. Dankzij dit ecoduct
wordt het voor dieren weer mogelijk veilig
de N46 over te steken.
12

Na de korte opening gaf stadsecoloog Klaas
van Nierop tekst en uitleg over de info-tafel.
Deze staat aan de Kardinger kant en is ontworpen door Buro Biota. Op deze tafel wordt
aan kinderen en andere lezers kort de functie van het ecoduct uitgelegd. Daarnaast kan
men op de verschillende segmenten kennismaken met de dieren die het ecoduct waarschijnlijk het meest gaan gebruiken.
Bezoekers kunnen foto’s maken van
sporen op het ecoduct en dat vergelijken
met de afbeeldingen op de info-tafel. Een
QR-code op de tafel leidt (als je mobiel een
QR-lezende app heeft) naar een website waar

nog meer informatie te vinden is over
de diersoorten.
Het is in Nederland het eerste (fiets)
ecoduct in een stedelijke omgeving.
Daarmee heeft Groningen de primeur.
Aan de Stadsweg (UlgersmaborgLewenborg) is er ook al een geplaatst.
Het ecoduct is nog niet klaar, er komen
nog wat struiken en er worden ook
bloeiende planten aan toegevoegd om
vlinders en andere kleine insecten en
dieren ook de mogelijkheid te geven
over te steken. Op termijn komt er misschien ook nog een camera om het
wild dat oversteekt op de film te zetten.
Of en wanneer die komt, kon Klaas van
Nierop mij tijdens ons telefoongesprek
nog niet vertellen.

De onthulling van de info-tafel

Onze groep reeën bleek al gebruik te
maken van het ecoduct, maar dat wisten wij natuurlijk allang.
13
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Ondernemer in de Wijk

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

Stilzitten kan altijd nog
Genietend van de zon in deze heerlijke nazomer, fiets ik een kleine honderd meter naar
de Bakemastraat 1. Vandaag laat ik me informeren over Sanitaire Installatie Technieken
(S.I.T.), beroep en passie van eigenaar S.I.T. Bram Kuijer.

Hoe is S.I.T. (Sanitaire Installatie
Technieken) ontstaan?
“Mijn bedrijf heeft een lange weg afgelegd”,
geeft Bram lachend aan. Lang geleden werkte ik als commercieel directeur voor een
organisatie. Ik deed daar echt alles van verkoop tot marketing. Toen dit bedrijf failliet
ging kwam ik thuis te zitten en realiseerde ik
me dat ik roofbouw had gepleegd op mezelf.
Altijd stress, jagen, vliegen. Ik reisde het hele
land door voor opdrachten en klantcontacten. Ik kwam er achter dat ik dat niet meer

wilde en heb gesolliciteerd bij een badkamerspecialist in Groningen. Ik werd aangenomen en daar viel alles op zijn plek.
Mijn ervaringen, kennis en ambities kwamen
samen bij de begeleiding, verkoop en design
van badkamers. Daarnaast kwam mijn technische opleiding elektrotechniek en loodgieten goed van pas. Eigenlijk heb ik altijd
interesse gehad in techniek en design en na
een aantal jaren bij deze badkamerspecialist ben ik in 2008 mijn eigen bedrijf, S.I.T.,
gestart.

Wat vind je het leukste
aan je werk?
Mensen! Het contact met mijn
klanten vind ik inspirerend en
fijn. Samen met mensen kijken
naar hun ideeën en plannen
en deze samen uitwerken. Het
mooiste is dat als de badkamer
of keuken klaar is, je tevreden
klanten hebt. Dat zie ik nog
steeds als de kroon op mijn
werk. Ik ben een echt mensenmens. Tijdens het werk overleg ik regelmatig met de klant.
Soms veranderen wensen of zijn er kleine
aanpassingen nodig om het idee te kunnen
uitvoeren. Het wordt me niet snel te veel. Ik
denk graag mee. Zo zie je bijvoorbeeld in
oude huizen dat mensen een badkamer op
de zolder hebben bijgebouwd. Als ze dit willen vernieuwen blijkt nog wel eens dat er
betegelde wanden verrot zijn en moeten er
uiteindelijk ook nieuwe wanden komen. Vaak
moet het budget dan ook worden aangepast.
In goed overleg is er echter veel mogelijk.
Maar ik geef wel aan dat ik veel kan, alleen
niet toveren!

Wie zijn je klanten?
Mijn klanten komen uit de hele stad en regio
en ook uit onze wijken en Beijum. Ik heb
klanten waar ik al jaren voor werk. Vooral
mijn oudere klanten ken ik al lang. Een van
mijn trouwe vaste klanten is een oude, blinde mevrouw die me overal voor belt. Van
een lekkende kraan tot een kapotte waterkoker. Dan ga ik op zaterdagochtend naar de
Blokker om een nieuwe te halen. Ook bij de
instelling van haar TV heb ik haar geholpen.
Uiteraard kan ik dat niet overal doen en heb
ik ook grotere projecten. Naast badkamers
installeren plaats ik bijvoorbeeld ook regel16

matig keukens. Voornamelijk
Ikea-keukens. Mensen kunnen
bij de plaatsing van hun Ikeakeuken uiteindelijk toch wel
wat hulp gebruiken.
Daarnaast doe ik ook eenvoudig timmerwerk, kleine klusjes
of elektra werk. Er zijn niet veel
klussen waar je me niet voor
kunt vragen. Behalve schilderen behangklussen, daar vraag
ik dan iemand anders voor.

Wat kost het?
Dat hangt helemaal af van de klus. Bij bijvoorbeeld een badkamer plaatsen zijn er
zoveel verschillende aspecten die kunnen
verschillen. De wensen, materialen, omvang
etc. Onmogelijk om een richtprijs te noemen.
Wel kan ik zeggen dat ik niet duur ben en ik
heb een standaard tarief dat ik in mijn offerte
verwerk.

Plannen voor de toekomst?
Ik ga nog lang niet met pensioen! Daarvoor
heb ik veel te veel plezier in mijn werk. Stilzitten is niet mijn sterkste kant en ik geniet nog
volop van mijn werk.
Er is echter wel iets anders dat ik in de nabije
toekomst ga doen. Ik ga samen met mijn
zoon een oude klassieke Alfa Romeo GTVBertone restaureren. Maar dat ga ik naast
mijn werk doen, want mijn bedrijf S.I.T. blijft
het belangrijkste!

Meer weten?
Bram Kuijer 06 - 16 67 00 23
info@sit-kuijer.nl
Terugfietsend naar huis overdenk ik al die
klussen die bij ons thuis nog moeten gebeuren. Binnenkort Bram maar eens bellen!
17
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Kunstenaars en groene vingers gezocht!

MARKT IN BEIJUM
ELKE DONDERDAG VAN 9.00 – 13.00 UUR
MARKT IN BEIJUM, Stoepemaheerd, WINKELCENTRUM WEST

Het team Kunst in de Wijk organiseert op 14
mei 2017 een Stekjes- en Kunstmarkt voor de
wijken De Hunze en Van Starkenborgh. Wij
zoeken mensen, die hun eigen stekjes willen
delen of verkopen aan anderen. En omdat we
Kunst in de wijk doen, moet er natuurlijk ook
kunst te zien zijn. We nodigen iedereen uit
die kunst of kunstige dingen maakt om zich
aan te melden voor deze afwisselende markt.
Heb je een leuke tuin en vind je het leuk
planten te stekken of zaailingen op te kweken? Dan wil je misschien ook wel meedoen
aan deze markt.

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan
op bij kunstindewijk@hotmail.com.
We hebben koers gezet op 14 mei 2017, tussen ongeveer 13.00 en 17.00 uur. Hoe en
waar staat nog niet helemaal vast, maar wij
hebben er al weer heel veel zin in.
Ook zoeken wij muzikanten die het leuk vinden deze middag te willen omlijsten.
Doe mee, meld je aan!
Team Kunst in de Wijk

Gaan de buren verbouwen?
matie over zaken bij hen in de buurt automatisch via hun smartphone of in hun mailbox.
We voldeden aan de wettelijke eisen voor
bekendmaken, maar nu voldoen we echt aan
de vraag van de burger. Van passief publiceren naar actief informeren.”
De app is te downloaden in de app stores
van Windows, Google play en IOS onder de
naam ‘Groningen - OmgevingsAlert’.

Op 29 juni heeft wethouder Roeland van der
Schaaf officieel de app ‘OmgevingsAlert’ van
de gemeente Groningen in gebruik genomen. Stadjers kunnen zich via de app laten
informeren over vergunningen die bij hen
in de buurt zijn aangevraagd, zoals: omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen
en verkeersbesluiten. De bewoner kan in de
app een straal om de eigen woning instellen waarbinnen hij of zij de meldingen wil
ontvangen.

Ook e-mailservice

Wethouder Roeland van der Schaaf is verheugd: “Ik hoorde in de wijken vaak de
klacht dat bekendmakingen moeilijk te vinden waren op de website van de gemeente
Groningen. Nu ontvangen Stadjers de infor-

Stadjers zonder smartphone of tablet kunnen zich abonneren op een e-mailservice om
de laatste ontwikkelingen te volgen. Alle vergunningen zijn ook te vinden via de website
van de gemeente: http://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen
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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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advertentie

Wandelpad in ere hersteld
In de aanloop naar de nieuwe aansluiting op de N46 vanuit de Hunze-Zuid verdween ineens het verharde pad tussen
de beide paardenweides in. Het werd een
onbegaanbare modderpoel die slechts
nog met kaplaarzen of na een zeer droge
periode begaanbaar was.
Na ongeveer een jaar werd de nieuwe structuur duidelijk en er kwam uiteindelijk een
pad dat vlak voor de rotonde rechts het
talud omzoomde. Dat pad eindigde helaas
in het niets. De mensen van de paardeweidjes konden via deze kant maar net hun paarden bereiken. Het pad tussen de weidjes en
de grote wei van de manege bleef onbegaanbaar. Er zijn op diverse niveaus vragen
gesteld en lang leek het zo te blijven zoals
het was, heel zen eigenlijk. Maar gelukkig, er
kwam toch verandering.
Onlangs had ik een onverwachte primeur:
het modderpad was niet alleen geplaveid

Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

en aangesloten met het eerste vernieuwde
deel, maar ook de rondgang om de manege
is weer mogelijk. Ook dit pad is opnieuw aangelegd. Je kunt nu helemaal langs de ringweg richting het nieuwe ecoduct lopen. Nou
klinkt dat niet echt geweldig, maar ik verzeker jullie het is de moeite waard. En je kunt
natuurlijk ook vanuit het hunzeparkje doorsteken naar het pad tussen de weides door.
Hele leuke route, bijvoorbeeld om eens naar
de info-tafel te lopen aan de voet van het
ecoduct, Kardinger kant.

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!
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Clubnieuws SC de Paardensprong

Van de voorzitter van de Hunzeborgh
Op het moment van schrijven van dit artikel hebben wij als wijken twee leuke activiteiten in het
vooruitzicht. Want zaterdag 24 september krijgen we zowel de Tocht om de Noord als de voorstelling van Circus Santelli op bezoek.
Ik ga ervan uit dat beide activiteiten een groot succes waren. Dat we genoten hebben van de
gezelligheid en sportiviteit van de deelnemers. En dat we gezorgd hebben voor een warm welkom en ons misschien al gaan opgeven voor de Tocht om de Noord van 2017 en/of lid willen
worden van Circus Santelli? Alles is mogelijk toch, al moet je voor het laatste wel erg jong en soepel zijn.
Ook dit seizoen is er weer genoeg te doen in en om de Hunzeborgh.
Graag tot ziens op een van de activiteiten. En wil je zelf wat organiseren of een zaal afhuren, dan
kan dit uiteraard ook.
Douwe Hoogeveen

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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Burgemeester Den Oudsten neemt eerste
exemplaar jubileumboek in ontvangst
Jeugdschaakclub
de
Paardensprong
bestaat 10 jaar! In de korte tijd dat we
bestaan zijn we uitgegroeid tot een van de
meest succesvolle jeugdclubs van Nederland. In het kader van het jubileum hebben we een boek uitgegeven waarin we
terugblikken op de successen die we hebben beleefd.
In het boek staan ook interviews met onze
clubleden en trainers, en leuke verhalen
over o.a. ons jaarlijks kampeerweekend. In
een aantal hoofdstukken staan reacties van
onze collega schaakclubs. Het was enorm
veel werk om het boek te maken, maar het
redactieteam is erin geslaagd er een hele
mooie uitgave van te maken. Het boek telt
225 pagina’s en is in full colour uitgegeven.
Op vrijdag 10 juni werd het boek officieel
gepresenteerd. Onze burgemeester de heer
Den Oudsten was in de bomvolle Hunzeborgh aanwezig om het eerste exemplaar in
ontvangst te nemen. Een hele eer voor onze
club! Wat we niet wisten is dat onze burgemeester kan schaken. Hij speelde vroeger
bij een schaakclub in Enschede. Voordat hij
het boek in ontvangst nam speelde de burgemeester nog even een partijtje tegen ons
clublid Ruben de Wolf. Na de overhandiging
konden we genieten van een mooie toespraak van onze burgervader. Na het officiële
gedeelte was de burgemeester nog een klein
uurtje in de Hunzeborgh om hier en daar een
praatje te maken. Het was een hele mooie
middag voor onze schaakclub!

Ruimte voor nieuwe leden
Een aantal kinderen van onze club zijn verhuisd of met schaken gestopt. We hebben
daarom ruimte voor nieuwe leden. Schaken is een superleuke sport en je kunt het al
leren als je 6 jaar bent. Schaken is geen jongenssport, ook meisjes kunnen het natuurlijk. Onze club heeft 6 meisjes onder haar
30 leden. Onze trainersstaf telt 8 trainers en
trainsters die op verschillende niveaus lesgeven. We maken gebruik van de werkboeken in de Stappenmethode. Deze methode
kent 6 stappen met ter afsluiting van elke
stap een examen en een diploma. Naast
leren uit het werkboek spelen we op iedere
clubmiddag partijen in de interne competitie. We geven les in groepjes van 4 á 5 kinderen met hetzelfde niveau. In het Noorden
worden geregeld toernooien gespeeld. Hier
doen we natuurlijk ook aan mee. Je kunt er
mooie prijzen mee verdienen en op kwalificatiewedstrijden kan je je plaatsen voor een
Nederlands kampioenschap. Op deze kampioenschappen hebben onze clubleden al
heel veel prijzen gewonnen. Met het team
schaken t/m 12 jaar werden we eind vorig
jaar zelfs Nederlands Kampioen. Onze club
is meer dan schaken alleen. Zo organiseren we jaarlijks voor het seizoen begint ons
kampeerweekend op camping de Vledders
in Schipborg. Schaken is een sport die heel
goed is voor de ontwikkeling van kinderen.
In verschillende onderzoeken is aangetoond
dat schaken een positieve invloed heeft op
23
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de prestaties op school. Wil je meer weten
over het schaken en onze succesvolle club,
loop dan rustig binnen op onze clubmiddag, vrijdag van 16.15 tot 17.30 uur in buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A. We
hebben twee trainers die nieuwe kinderen
opvangen en introductielessen aanbieden.
Je mag drie vrijdagen gratis meedoen voordat je besluit clublid te worden. Jullie ouders
mogen natuurlijk blijven kijken, de koffie
staat klaar. De contributie voor een heel sei-

zoen, inclusief werkboeken, examens, materialen en lidmaatschap van de Noordelijke en
Nationale Schaakbond (KNSB) bedraagt 80
euro.
Voor meer informatie kun je bellen
met Ronald van Nimwegen, jeugdleider,
050 – 5414622. Of kijk op onze website:
www.scdepaardensprong.nl.

Schone lucht in elke woning!

Tot ziens op onze clubmiddag!

Uw ventilatiesysteem
als nieuw!

advertentie

• Stille en energiezuinige
•

ventilatie-unit
+
Kanalen reinigen

€ 365,-

• Met BURENVOORDEEL*

€ 350,-

• Reinigen ventilatiekanaal

€ 130,-

Voor

Na

* 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
• Als u schimmelvorming in uw badkamer heeft
• Als uw ramen regelmatig beslaan

Bel of mail ons voor meer
informatie:
T: 06 - 333 203 77
M: info@smart-ventilatie.nl

www.smart-ventilatie.nl
2424
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Kunstkring de Hunzeborgh
De kunstkring in de Hunzeborgh, opgericht door Ina Bos en Ynke Veenstra, bestaat al weer
vijf jaar. Voor komend najaar en winter staat er een nieuwe serie kunstbijeenkomsten op
de agenda, waarin twee thema’s centraal staan: Oost - West What’s Best? En Oost West,
Thuis Best? We nodigen u van harte uit om aan deze kunstkring deel te nemen.

Oost - West What’s Best?
Voor de eerste zeven lezingen uit de komende serie dient Hongarije als uitgangspunt.
Geografisch ligt Hongarije in Midden-Europa.
De geschiedenis van Hongarije was vrij turbulent maar daarin is het land niet uitzonderlijk. Het land was een smeltkroes van diverse
(Duitse en Slavische) volkeren, die elk in meer
of mindere mate invloed hebben. Dit beïnvloedde natuurlijk de ontwikkeling van de
beeldende kunsten maar ook van de literatuur en de muziek.
In tegenstelling tot Nederlanders zijn de
Hongaren minder kosmopolitisch; voor de
Hongaren speelt hun afkomst een cruciale
rol. In hun zoektocht naar de voorouders passeren vele landen de revue: van Zuid-Amerika tot China, zelfs het Egypte van de farao’s.
Nu nog steeds verdeelt het de Hongaren.
Waar moeten ze zich meer op richten: het

Westen of het Oosten of kunnen ze zelfvoorzienend zijn?
Aan de hand van een aantal Hongaarse
kunstwerken laat ik de ontwikkeling zien.
Waarom is Hongarije het enige land buiten Italië met pure renaissance? Wat zijn de
connecties van Albrecht Dürer, Frieda Kahlo,
Victor Vasarely met Hongarije? Waarom
maakte een Hongaarse architect in de 19e
eeuw bontgekleurde daken? Wie was de kunstenaar die in hetzelfde jaar geboren werd als
Van Gogh en naar het Oosten reisde? Na zijn
dood werden zijn doeken bijna per meter
verkocht als dekkleed voor paardenwagens.
Gelukkig redde een jonge architect de schilderijen. Wie waren Eva Besnyö, Ata Kandó en
Robert Capa?
Laat u verrassen op deze virtuele kunstreis!
Om na afloop uw eigen gedachten te ordenen en een antwoord te geven op de vraag:
oost - west, what’s best?

Waar:
Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10a Groningen
Wanneer: donderdag 10 en 24 november en 8 december 2016, 12 en 26 januari,
9 februari en 2 en 16 maart 2017. De tijden zijn van 14.00-16.00 uur.
De kosten zijn € 50,00 voor 8 middagen incl. koffie/thee
Voor meer informatie of opgave kunt u bellen of mailen met:
Ina Bos; tel: 06-44012276, bosuil4@gmail.com of
Ynke Veenstra; tel: 06-27333787, ynkeveenstra@home.nl
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Anna Keller, geboren en getogen in Hongarije,
is freelance kunsthistorica en verzorgt de eerste
zeven lezingen.

Oost West, Thuis Best?
Er zijn in de gemeente Groningen ongeveer
400 kunstwerken in de openbare ruimte.
Vaak werd de opdracht gegeven aan een
plaatselijke kunstenaar of was er een ‘vaste’
kunstenaar waar de gemeente veelvuldig
mee werkte. Denk maar eens aan Wladimir
de Vries of Willem Valk.
Ook trends in de samenleving waren en
zijn van invloed op de manier waarop de
gemeente een kunstopdracht uitvoert.
Lange tijd was het mode om eigen kunstenaars - bijvoorbeeld stadsbeeldhouwers - in
dienst te hebben, en was er een tijd waarin plaatselijke kunstenaars de voorkeur kregen. En zeker ook een periode dat het een

soort onderlinge competitie tussen de grote
steden was om zoveel mogelijk grote, dus
vaak buitenlandse, namen binnen te halen.
Immers, gevestigde en beroemde kunstenaars die een werk voor een stad maken
geven deze stad daarmee meer aanzien in
culturele zin.
Ook de gemeente Groningen heeft verschillende kunstwerken in de openbare ruimte
die gemaakt zijn door buitenlanders, zowel
uit het Oosten als uit het Westen. In deze
lezing, die de serie afsluit, zullen we een aantal van deze werken de revue laten passeren.
André Tervoort was tot 1 mei 2016
beheerder van de openbare kunst op straat
van de gemeente Groningen en verzorgt
de laatste lezing van dit seizoen.

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

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
www.fysiotherapiedehunze.nl
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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
		
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
		
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’
		
7/14/28 oktober
		
4/11/18/25 november
		
2/9/16 december
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
		
7 okt / 9 nov. / 2 dec.
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

korting

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2016
Donderdag
14.00 - 16.00 uur
			
			
			
			

Kijken naar Kunst
door Anna Keller
10/24 november, 8 december
12 en 26 januari
9 februari, 2 en 16 maart

10%

Contactpersonen:
Ina Bos T 06-44012276 bosuil4@gmail.com
Ynke Veenstra T 050-5425285 ynkeveenstra@home.nl

op je totale
besteding

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

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