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Van de redactie

BUDGETADVOCAAT JANS
voor wie op zoek is naar

•
•
•

een No Nonsense aanpak
direct een advocaat aan de lijn
betaalbare bijstand

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
050-5422667
info@fysiotherapiedehunze.nl

Bezoek onze website:
www.budgetadvocaat-jans.nl

Fysiotherapie
Rugscholing
Sportblessures
Kinderfysiotherapie
Fitkids/peuter-kleutergym
Bekkenklachten/bekkenbodemtraining

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl
Oude Boteringestraat 64
9712 GN Groningen
Tel: 050 3115036

Janette Kuipers
coaching & advies

Korte begeleidingstrajecten ( 4 tot 8 sessies) voor
kinderen en jongeren met dyslexie of dyscalculie.
En andere (leer) problemen op het gebied van:
❖ lezen, spelling, schrijven
❖ rekenen, wiskunde
❖ begrijpend lezen
❖ vreemde talen
❖ concentratie, motivatie

facebook.com/fysiotherapiedehunze
14

www.fysiotherapiedehunze.nl

Voor u ligt wijkblad nummer 3. Wij als
redactieleden hebben er weer met plezier aan gewerkt. We blikken terug op een
geslaagde Kunst- en stekjesmarkt op 14 mei
en er is weer een nieuwe kandidaat voor de
Wisselpen. Heel leuk om te merken dat de
wisselpen enthousiast wordt opgepakt en
doorgegeven. Daarmee slagen we in het
doel om de betrokkenheid van de medewijkbewoners te vergroten.

We kijken niet alleen terug maar ook
vooruit. Na de zomer gaan er in de
Hunzeborgh weer tal van activiteiten,
waaronder ook nieuwe, van start. Achterin dit blad kunt u zien of er iets voor
u bij zit.
Op kortere termijn, namelijk aankomende week, vindt het Starkenborgh
Open Tennistoernooi bij de tennisvereniging plaats. Ook wanneer u geen
lid bent, bent u van harte welkom. Er
vinden de hele week naast het tennis, diverse activiteiten plaats. Het programma komt u tegen als u verder
bladert.
Heeft u suggesties of ideeën voor het
volgende wijkblad, laat ze dan aan ons
weten (wijkblad@vanstarkenborghdehunze.nl). Een structurelere bijdrage
wordt ook erg gewaardeerd. De redactie bestaat op dit moment uit twee
personen, dat is wel erg klein. Een
derde redactielid of mensen die op
regelmatige basis iets willen bijdragen
zijn zeer welkom!
Wij wensen u veel leesplezier.

❖ faalangst
krijg grip op je leerproces!

Namens de redactie,
Ellen Steenhuis

Praktijkadres: Pop Dijkemaweg 80 in Groningen
Tel: 06-11742900 www.janettekuipers.nl
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Van de veurzidder
Blikvangers
Langs het Heerdenpad zullen binnenkort
– we hopen voordat het nieuwe schooljaar
begint – blikvangers worden geplaatst. Je
kunt erover twisten of de blikvangers mooi
zijn, maar effectief zijn ze wel.

Geluid Van Eyckstraat
Op deze plaats heb ik het al eens genoemd:
de wijziging van de Ringweg en de Groningerweg heeft ertoe geleid dat in onze wijk
meer autogeluid is te horen. Al voor de Van
Eyckstraat werd gebouwd zijn daar al vragen
over gesteld door bewoners van De Hunze,
maar ook van toen nog aanstaande bewoners van de Van Eyckstraat. Na het gereedkomen van de woningen in deze straat hebben
de bewoners ons benaderd met de vraag of
het geluidsniveau van deze wegen niet te
hoog lag. De geluidsmetingen van de bewoners zelf laten een fors geluidsniveau zien.
Inmiddels zijn we met de gemeente en de
provincie in gesprek en hebben we de wondere wereld van het milieurecht betreden.
Geluidsrapporten en hogere-waarde-besluiten, op papier ziet het er prachtig uit. De
praktijk is behoorlijk weerbarstiger. De provincie zal onderzoeken of een extra geluidsscherm verbetering kan bieden, maar dat is
nog geen gelopen race. Daarom kunnen we
nu nog niet zeggen hoe het gaat aflopen.

Boomhutten
Rondom het Klaas de Witpad en de Hunzeborgh zijn boomhutten gebouwd. Hartstikke leuk toch, wie gunt dat de kinderen nou
niet? Precies, zo denken wij er ook over. Maar
toch! De wijkagent heeft ons benaderd en
we zijn zelf ook even gaan kijken. De bomen
4

en de beplanting er omheen zijn behoorlijk
beschadigd, zo erg dat wij het voorlopig op
‘vernielzucht’ houden. Dat er eens een takje
afbreekt geeft niks, maar nu vrezen we dat
sommige bomen het loodje gaan leggen. Dat
kan natuurlijk niet. ’It takes a village to raise
a child’, zegt het spreekwoord. Laten we er
samen op letten dat dit niet weer gebeurt.

Afscheid Paul Borggreve
Onze secretaris, wandelend geheugen en
Bekende Wijkbewoner Paul Borggreve heeft
de wijk verlaten. We zullen Paul missen, als
inspirator van actie Zomerschoon, lid van
allerlei commissies, auteur van de De Hunze
en Van Starkenborgh Wijkwandelgids en als
bestuurslid. In die rol heeft hij zijn stempel
op de Bewonersorganisatie gezet. Bedankt
Paul!

Vacature
Ten slotte noem ik nog een interessante
vacature in onze wijk. De redactie van het
wijkblad zoekt nog twee nieuwe redacteuren. Schrijft u graag en wilt u de wijk eens
van een hele andere kant leren kennen dan
is dit een mooie aanleiding om de stap te
nemen! Meer informatie kunt u krijgen van
de hoofd- en andere redacteur. Hun namen
en telefoonnummers staan in het colofon.
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 regelmatig post, maar nieuwe onderwerpen
zijn altijd van harte welkom!

Tennisvereniging Van Starkenborgh
organiseert toptennistoernooi
Ook dit jaar organiseert GTV Van Starkenborgh het Starkenborgh Open Tennistoernooi. Het toernooi wordt gehouden van
zondag 16 juli tot en met zondag 23 juli.
Ongeveer 400 deelnemers van alle
niveaus doen mee aan dit evenement,
waaronder toptennissers uit het Noorden.
Het toernooi trekt 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 soms voor enige (geluids)overlast zorgen, maar de vereniging doet er alles aan om
dat zoveel mogelijk te beperken. De directe
buren hebben van ons een brief ontvangen
om aan te geven wat wij doen en wie ze kunnen bereiken bij eventuele problemen.
Graag nodigen we ook de wijkbewoners
uit voor het leuke randprogramma, dat we
gedurende de hele week organiseren. U bent
van harte welkom!

Programma
maandag:
openingsborrel
dinsdag:
darttoernooi
woensdag: bierproeverij
donderdag: casino
vrijdag:
pubquiz
Zaterdag sluiten wij het toernooi af met
het slotfeest met dj’s!
Kijk voor de laatste nieuwtjes over het Starkenborgh Open op www.starkenborgh.nl of
volg ons op Facebook.

Kees Visser
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
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Ongevraagde aanbiedingen

Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

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!
6

Knippen € 13,50

Het eten staat op het gasfornuis te wachten
totdat iedereen thuiskomt. Zo dadelijk gaan
we met z’n allen eten en hebben we tijd om
bij te praten over de dagelijkse beslommeringen. Overdag waaiert iedereen uit naar
school of werk en zo rond zes uur is het
moment waarop we bij elkaar zijn. Net op
het moment dat we willen aanvallen op het
eten, gaat de telefoon. Aan de andere kant
van de lijn bevindt zich iemand die weet dat
ik er overdag niet ben omdat ik geld verdien,
waar hij nu op uit is. De stem wenst me een
fijne avond en vraagt of het gelegen komt.
“Eigenlijk niet, we staan op het punt om te
gaan eten.” De stem gaat verder en zegt dat
het maar even duurt. Ik mompel iets van o.k.
en nu vraagt de stem of ik een levensverzekering heb. De irritatie loopt op en nu heb ik
toch echt zin om te gaan eten. “Want u weet
niet wat u mist wanneer u deze aanbieding
laat lopen.”
Ik ben er helemaal klaar mee. Ook nog insinueren dat ik iets mis, nee deze verkooptruc
slaat alles. “Ik denk dat ik precies weet wat ik
mis want ik ga nu ophangen”, en nog voordat de man de aanbieding aan de man heeft

kunnen brengen, zit ik al weer achter mijn
dampende bord met eten.
Vijf minuten later. De deurbel laat weten dat
er nog iemand is die niet wil eten. We kijken elkaar aan, in afwachting van wie zich
het eerst geroepen voelt. Het duurt even
voordat ik opsta, omdat ik merk dat niemand zin heeft om naar de deur te gaan.
Een getraind vriendelijke stem probeert m’n
enigszins gejaagde uitstraling te bedaren.
Na het excuus vanwege het tijdstip, “u bent
zeker aan het eten, dan zal ik het kort houden”, krijg ik de vraag voorgelegd of ik om
de natuur geef. Zo’n vraag waar je geen ‘nee’
op kunt zeggen en waarbij een ‘ ja’ inhoudt
dat je een goede reden moet hebben om het
save the world- initiatief niet te steunen. Ik
moet mijn positie als moreel burger verdedigen, terwijl ik alleen wil eten. In de huiskamer
wordt geroepen dat het eten koud wordt.
Wanneer ik de deur sluit, vraag ik me af waarom De Hunze zo populair is voor ongevraagde aanbiedingen en weet ik zeker dat het
alleen in De Hunze gebeurt.
Gerard Lohuis
7
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Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

8

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Nummer 64A
Soms vallen je tijdens een wandeling door
de wijk kleine dingen op. Onbetekenende
dingetjes die dan toch je fantasie beginnen te prikkelen. En vragen oproepen.
In hartje Amsterdam kun je nog wel eens
behoorlijk complexe adressen tegenkomen,
zoals de Tweede Eenofandereschilderdwarsstraat 192/II driehoog-achter. In onze wijk
is het over het algemeen simpeler. Gewoon
straten die genoemd zijn naar een voetballer
of architect, gevolgd door een nummer. Hoewel, aan de Beijumerweg, Kromhoutstraat en
Granpré Molièreweg (hoezo simpel?) vind je
een paar huisnummers met toevoeging. En
hebben de woonboten op het Boterdiep niet
opvallend hoge huisnummers? Of zijn dat
bootnummers?
Eén van de boeiendste huisnummers is 64A,
vlakbij de Hunzedijk. Nooit gezien? Dan
moet je even omhoog kijken, het staat op
een heel klein huisje. Aan een
boom. Nummer 64 van de
aangrenzende straat is dichtbij. Zou er een relatie tussen
die twee woningen zijn? Ik zou
kunnen aanbellen bij nummer
64 om het te vragen. Ik wilde
zelfs bij 64A aankloppen maar
de vogel bleek gevlogen. O, als
je het nog niet begreep, 64A is
een vogelhuisje. Of een nestkastje zo je wilt. Leuker dan
vragen en een antwoord krijgen is om de fantasie er mee
op de loop te laten gaan. Zou
de parkiet van 64 daar moeten slapen omdat hij ‘s nachts
te luid snurkt? Is voor 64A wel

de OZB bepaald? Wordt er post bezorgd?
Zo ja, doet een postduif dat dan? Is het een
opvanghuisje voor een vluchteling? En zo
blijf ik op een verklaring voor dat gehuisnummerde nestkastje broeden.
Een vrouw met een klein hondje kruist mijn
pad, kijkt me ietwat achterdochtig aan. Ze
denkt vast: wat loopt die man raar in zichzelf
te lachen? Maar ze vraagt me niets. Misschien
is ze al druk aan het fantaseren.
Dink
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Terugblik op de Kunstmarkt
Na een Kunstroute door de Wijk,
Kunstmarkt, Hunze Grasfestival en
Proeverij in de Wijk organiseerde
de Commissie Kunst in de Wijk op
14 mei opnieuw een Kunstmarkt,
aangevuld met een stekjesmarkt en
een expositie van de fotoclub.
De parkeerplaats voor de Hunzeborgh stond vol met kraampjes van kunstenaars uit de wijk
en directe omgeving. Het aanbod
varieerde van knipkunst en viltwerk tot sieraden en schilderijen.
Niet direct kunst maar niet minder
ambachtelijk waren de vrolijk gekleurde kaarsen uit gerecycled kaarsvet.
Er waren ook grappige houten plantjes te zien, zoals de ‘kruipplanten’ die
op hun gefiguurzaagde knietjes probeerden een betere stek te vinden.
Over ‘stek’ gesproken, bij veel kramen
werden stekjes van allerhande echte
planten aangeboden. De ene kraam
deed betere zaken dan de andere
maar het was zonder meer een gezellig gebeuren, met als bonus: aangenaam weer.
Binnen, in de Hunzeborgh, exposeerden leden van Fotoclub De Hunze
werk aan de hand van het thema ‘op
30 minuten loopafstand van de wijk’
met daarbinnen elk een eigen subthema. Voor een deel van de fotografen
was dit de eerste keer dat zij exposeerden. En het smaakt naar meer,
want ze kregen veel positieve reacties.
10
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Blauw is het nieuwe geel

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

Mw. J. Kok
Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
Fysiotherapie
9738 AB Groningen
Haptotherapie
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl

momode en
pedicuresalon

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

In het vorige Wijkblad viel te lezen dat de
provincie al lange tijd zat te wachten op
de nieuwe bebording voor de oostelijke
ringweg en Noordzeebrug. Door problemen met de leverancier stonden er nog
altijd gele ‘tijdelijke’ borden langs de ring.
De deadline voor die nieuwe bebording
was al lang en breed overschreden maar
net voor de deadline van dit Wijkblad
kwam er schot in de zaak.

Frisblauwe borden namen de plaats in van
de inmiddels armoedig ogende gele exemplaren. Die waren duidelijk niet gemaakt op
jarenlang gebruik.
Niet alleen verving blauw het geel langs de
ring, ook het bord aan de Cuypersweg is vernieuwd. Waarom, dat was toch al blauw? Uit
de foto’s van zowel het oude als het nieuwe bord blijkt dat de opschriften zijn aangepast. Bedum heeft moeten wijken voor de
Eemshaven en vanuit De Hunze zijn automobilisten waarschijnlijk vaker op zoek naar
Hoogezand dan Delfzijl. De ringweg is opgedeeld in Noord en Zuid, terwijl ook duidelijk
wordt dat je bij rechtdoor gaan de noordelijke helft van Beijum binnenkomt.

Bij inlevering
van deze
advertentie
10% korting
op kleding

• mode voor dames • vero moda • enjoy
• verzorgde voeten en kleine kado artikelen
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Berkenlaan 2-44
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Selwerd

050 - 5736989

Marlen Ossentjuk
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Tabee, Rietveldlaan
In 1997 reed ik voor het eerst door De
Hunze, een wijk waar je niet komt als je
er niet hoeft te zijn. Ik herinnerde me een
grasveld en een elektriciteitsmast en niet
echt bijzondere schoonheid. In mijn tochtjes naar Beijum of Zuidwolde ging ik er
doorgaans omheen. Drie jaar later ging ik
er zomaar wonen: ik trok in bij mijn toen
toekomstige echtgenote die aan de Rietveldlaan in 1991 een nieuwbouwhuis
gekocht had.

Afbeelding: Marius de Schaar – Rietveldlaan 13
(mariusdeschaar.exto.nl)

De wijk leren kennen duurde wel even. Je
had de Intratuin en Peter Patat als hoogtepunten, daartussen de straten met blokarchitectuur. De grootste problematiek in die
beginjaren van de 21e eeuw was volgens het
Wijkblad hondenpoep. De wijk veranderde:
de sportvelden werden omgegraven voor
Van Starkenborgh. De Hunzeborgh werd
gebouwd, de Ulgersmaweg werd afgesloten
met een antitankwal en de Korrewegbrug
ging Gerrit Krolbrug heten. Ergens begon
langzaam de liefde voor de wijk te groeien.
14

Op een gegeven moment vond ik dat ik me
als bewoner ook best kon inzetten voor de
gemeenschap waarvan ik deel uitmaakte. Ik
trad toe tot de redactie van het wijkblad en
ontmoette zo tal van inspirerende en interessante mensen die hier zomaar om de hoek
wonen. Ik leerde ook dat een wijk niet een
gegeven is, maar zorgvuldig wordt beheerd
en gepland door een ijverige gemeente.
Soms iets te ijverig zoals bleek in de protesten rondom de voorgenomen torenflat de
Brugwachter, nu al weer tien jaar geleden,
die er (gelukkig) niet gekomen is.
Het mooie van De Hunze is dat de wijk zo’n
menselijke maat heeft, omsloten door vier
stromen: De Hunze, Van Starkenborghkanaal, Boterdiep en Beijumer graft. Het lijkt
een slapende wijk waar het alleen maar stil is
op straat, maar er gebeurt toch genoeg. Dat
bleek vooral toen ik mij kandideerde voor
het bestuur van de BHS. Bomen op het Middenterrein (nu Hunzebrink) die vervangen
moesten worden, een kunstwerk voor het
zilveren jubileum van de wijk, krakers op de
voormalige Tuinlandlocatie, bezoeken van
wethouders en ambtenaren, nieuwe speeltoestellen en de komst van het Josse Danzveld: de enige straatnaam in de wijk die naar
een vrouw genoemd is, enzovoort, enzovoort. Goed voor lijvige notulen en lange
vergaderingen.
De Hunze is niet alleen een prettige wijk om
in te wonen, rustig en waar toch het nodige
georganiseerd wordt, maar architectonisch
ook heel interessant. Dat ontdekte ik toen
ik in 2013 een wijkwandeling over de wijk
uitzette.

‘Deze wijk’, beweerde ik eens in een bijeenkomst met een wethouder, ‘is de belangrijkste van de Stad: hier wonen de gezinnen die
de motor zijn van onze welvaart, hardwerkende mensen die toch ook van cultuur houden.’ Een meewarig glimlachje was daarop
mijn deel. Misschien was het ook niet helemaal waar, maar in ieder geval was het waar
voor mij: De Hunze was voor mij het belangrijkste van de hele stad.

Vinkhuizen. Nu typ ik dit gezeten achter mijn
bureau in een leuke gelijkvloerse patiowoning en denk aan die bijzondere plek aan
de oever van een oude rivier waar ik zeventien jaar lang mijn woonstee mocht hebben:
Hunze bedankt, voor je stille straten, je hoekige blokken, je weg van werk naar huis, je
groen en vooral voor je bewoners!
Paul Marius Borggreve

En ja, wás, want met enige pijn in het hart
heb ik, in juni 2017, de Rietveldlaan verlaten, weer met mijn vrouw mee en nu naar…

Open avond Goed Gestemd
Op dinsdag 23 mei was er in de Hunzeborgh een open avond van buurtkoor
Goed Gestemd onder leiding van Liesbeth
van Hoffen. De begeleiding op piano was
in handen van Emma Boschma.
Het koor gaf onder toeziend oog van het
publiek een minioptreden. In het publiek
bevonden zich enkele enthousiaste mannen
die na het zien van het repertoire spontaan
een paar liedjes inzetten! Dit tot groot vermaak van het koor en de rest van het publiek.
Deze spontane actie heeft overigens niet
geleid tot aanwas van het koor.
Enkele liedjes waar het publiek op getrakteerd werd waren Rhythm of life (uit de musical Sweet Charity), Auld Lang Syne (beter
bekend bij het grote publiek als het voetballied ‘Wij houden van Oranje’) en I’m gonna
knock on your door.

Na de pauze, met een kop koffie en wat lekkers erbij (traktatie van het koor en de koffie
gesponsord door de Hunzeborgh), werden er
liedjes gezongen waarbij het publiek aangemoedigd werd mee te zingen. Onze dirigente
heeft zelfs een deel van een liedje compleet
ingestudeerd met het publiek!
De muzikale avond werd afgesloten met ‘We
will rock you’ van Queen en het oer-Hollandse
‘Aan de Amsterdamse Grachten’.
Na afloop werd er nog gezellig nagepraat
onder het genot van een hapje en een drankje. Een geslaagde avond!
Wie een keer wil komen meezingen is van
harte welkom en kan gewoon aanschuiven
op een kooravond. De kooravonden staan
vermeld op de website van de Hunzeborgh
en in het Wijkblad. Volg ons ook op facebook.
Tot ziens!
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Bij het verschijnen van dit nummer gaan we
de laatste week in voor de zomervakantie.
Dan gaat ook de Hunzeborgh voor 6 weken
dicht. We sluiten een jaar af waarin we, door
diverse omstandigheden, minder activiteiten
hebben gedaan dan dat we in de planning
hadden. Volgend seizoen willen we meer activiteiten realiseren.
We hebben onze vaste activiteiten en daarnaast is er de mogelijkheid om de Hunzeborgh
te huren. De grote zaal voor feestjes, de kleine
zaal voor bijvoorbeeld vergaderingen.
De grote zaal is voorzien van een bar, we hebben een goede geluidsinstallatie en o.a. ook
een beamer.
sportpodologie-jager@kpnmail.nl

De zaal mag u zelf versieren, tafels en stoelen
zijn er voldoende. Mocht u interesse hebben
kijk dan op onze website (www.hunzeborgh.
com). Hier vindt u ook een overzicht van alle
activiteiten.
Heel blij zijn wij met een aantal vrijwilligers,
die ervoor zorgen dat het buurtcentrum dagelijks gebruikt kan worden. Zonder hen wordt
het een stuk moeilijker om alles draaiende
te houden. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor invulling en financiën.

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

Maar……….. Al een jaar lang zijn we op zoek
naar een nieuwe penningmeester. De huidige
wil er na 7 jaar mee stoppen. Vervanging blijkt
een groot probleem te zijn. Als er niemand is
in De Hunze of Van Starkenborgh die deze
taak wil overnemen, dan kan het wel eens zo
zijn dat de stekker uit de Hunzeborgh wordt
getrokken. Zonder penningmeester kan de
Hunzeborgh niet bestaan.
DAT WILLEN WE TOCH NIET?
Dus, wilt u de Hunzeborgh redden? Neem dan
contact op met Rineke Boonstra rineke.boonstra@home.nl
Één van de activiteiten, waar we zeker mee
door willen gaan is de kinderdisco.
We hopen dat jullie allemaal weer komen dansen, snoepen, glaasjes ranja drinken. Voor de
groep oudere kinderen organiseren we tijdens
de disco een bingo. Ook kun je natuurlijk je
favoriete nummer aanvragen bij DJ Koozz.
Schrijf de data vast op de kalender dan wordt
het niet vergeten:
15 september, 13 oktober, 17 november en 15
december
Wij wensen iedereen een superleuke vakantie
en hopen u/je in september (weer) te zien in
de Hunzeborgh.

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen

voorzitter

tel.

06 286 611 02

Rineke Boonstra

penningmeester

tel.

050 542 57 21

Arend Westerkamp

secretaris

tel.

050 360 02 57

Jenny de Jong

bestuurslid

tel.

050 541 79 46

Sylvia Kock

verhuur, activiteiten

sylkock@hotmail.nl

Website:
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E-mail:

info@hunzeborgh.nl
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Fitness 50-plus

Senioren Fitness

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

in Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A

nsdag
op maandag en di
nog plekken vrij!

Maandag, dinsdag en donderdag
9.15 – 10.15 uur
10.45 – 11.45 uur

Maandag van 13.00 – 14.00 uur
De Senioren Fitness onder leiding van Lia Elsinga is gestart op 30 januari.

Er zijn nog plekken vrij. Kom voor een proefles!

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

Kosten
€ 3,50 per les
(kopje koffie inbegrepen).
Vooruitbetaling per periode
(september t/m december
en januari t/m juli).

U kunt eerst een proefles volgen.

Voor meer informatie:
Liesbeth Visser T 050 5411951; lmvisser5@home.nl
Ina Bos T 06 44012276; bosuil4@gmail.com
Na de zomervakantie start Move in da Zity in de Hunzeborgh met twee nieuwe groepslessen,
namelijk Bodystep en Restorative Yoga. Kijk voor meer informatie op www.dehunzeborgh.com

BODYSTEP

v.a woensdag 6 september 18.45 uur
in De Hunzeborgh

Kom voor een gratis proefles!

RESTORATIVE YOGA
Relax, restore, renew!

v.a woensdag 6 september 20.45 uur
in De Hunzeborgh

Kom voor een gratis proefles!

www.moveindazity.nl
1818

06-12602037

www.moveindazity.nl

06-12602037
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Vaste	
  activiteiten	
  buurtcentrum	
  Hunzeborgh	
  2017	
  	
  
	
  	
  Maandag

	
  	
  9.15	
  -‐	
  10.15	
  uur
10.45	
  -‐	
  11.45	
  uur
13.00	
  -‐	
  14.00	
  uur
19.00	
  -‐	
  20.00	
  uur
20.15	
  -‐	
  21.15	
  uur

Fitness-‐50-‐plus
Fitness-‐50-‐plus
Senioren	
  Fitness	
  (gestart	
  op	
  30	
  januari	
  )
Yoga
Yoga

Dinsdag

	
  	
  9.15	
  -‐	
  10.15	
  uur
10.45	
  -‐	
  11.45	
  uur
14.00	
  -‐	
  15.00	
  uur	
  
14.00	
  -‐	
  15.00	
  uur	
  
17.30	
  uur	
  
20.00	
  -‐	
  23.00	
  uur

Fitness-‐50-‐plus
Fitness-‐50-‐plus
Wandelen	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ladies	
  Gym	
  (start	
  bij	
  voldoende	
  aanmeldingen)
Kidsdance	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Klaverjassen	
  
19	
  sept	
  /	
  17	
  okt	
  /	
  14	
  nov	
  /	
  12	
  dec
Koor	
  'Goed	
  gestemd'
In	
  principe	
  iedere	
  dinsdagavond	
  uitgezonderd	
  de	
  klaverjasavonden

20.00	
  -‐	
  22.00	
  uur
Woensdag

10.00	
  –	
  12.00	
  uur

18.45	
  -‐	
  19.40	
  uur
19.45	
  -‐	
  20.40	
  uur
20.45	
  -‐	
  21.40	
  uur

Woensdagmorgen	
  schildergroep	
  	
  
20/27	
  sept
4/11/18	
  okt	
  (25	
  okt	
  herfstvakantie)
1/8/15/22/29	
  nov
Bodystep	
  (v.a.	
  6	
  sept)
Piloxing
Restorative	
  Yoga	
  (v.a.	
  6	
  sept)

Donderdag

	
  	
  9.15	
  -‐	
  10.15	
  uur
10.45	
  -‐	
  11.45	
  uur
19.30	
  -‐	
  20.30	
  uur

Fitness-‐50-‐plus
Fitness-‐50-‐plus
Zumba

Vrijdag

8.45	
  -‐	
  9.45	
  uur
10.15	
  -‐	
  12.15	
  uur
13.15	
  -‐	
  15.15	
  uur
16.15	
  -‐	
  17.30	
  uur
18.30	
  -‐	
  19.30	
  uur
19.45	
  -‐	
  21.00	
  uur

Ladies	
  Gym
Schildercursus	
  ‘Groen	
  als	
  Gras'	
  
Schildercursus	
  ‘Groen	
  als	
  Gras	
  2’	
  (start	
  bij	
  voldoende	
  belangstelling)
Jeugdschaakclub	
  SC	
  de	
  Paardensprong
Kinderdisco	
  4	
  t/m	
  8	
  jaar
Bingo	
  met	
  aansluitend	
  kinderdisco	
  8	
  t/m	
  12	
  jaar
15	
  sept	
  /	
  13	
  okt	
  /	
  17	
  nov	
  /	
  15	
  december

Incidentele	
  activiteiten	
  buurtcentrum	
  Hunzeborgh	
  2017	
  	
  
Voor	
  meer	
  info	
  over	
  de	
  activiteiten,	
  kosten	
  en	
  aanmelden	
  ga	
  naar:	
  www.dehunzeborgh.com
In	
  schoolvakanties	
  is	
  buurtcentrum	
  Hunzeborgh	
  gesloten,	
  tenzij	
  expliciet	
  anders	
  vermeld.

Buurtcentrum	
  Hunzeborgh	
  |	
  Beijumerweg	
  10a	
  -‐	
  9731	
  EB	
  Groningen	
  -‐	
  T	
  050-‐5499400
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21

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

22

