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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

facebook.com/fysiotherapiedehunze
www.fysiotherapiedehunze.nl
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Poppenhuis,
Hobby-shop en
Atelier Johanna

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
❖ faalangst
krijg grip op je leerproces!
Praktijkadres: Pop Dijkemaweg 80 in Groningen
Tel: 06-11742900 www.janettekuipers.nl

2








Poppenhuis miniaturen
Verlichting
Deuren
Decoratieverharder
Aleene's acrylverf
Handvervaardigde
beelden

Open vr en za van 11:00 tot
17:00 uur, of na tel. afspraak
de Bazelstraat 31,
Groningen.
Tel. 050-5421137
www.hobbyshopjohanna.nl

De vouwwagens, caravans en campers
zijn zo langzamerhand weer uit het
straatbeeld verdwenen (ik ben altijd
wel nieuwsgierig waar ze naar toe zijn
geweest, maar dat terzijde). De bladeren vallen weer van de bomen en de
temperatuur daalt. Het buitenleven is
grotendeels weer ingeruild voor binnen,
met ’s avonds de gordijnen dicht en ook
weer lekker de verwarming aan. Kortom
het gewone dagelijkse leven heeft na de
zomer weer haar intrede gedaan. Sterker nog, de herfstvakantie staat al weer
voor de deur en volgend weekend gaat
de wintertijd weer in.
Voor dit nummer hebben we, en daar zijn
we heel blij mee, een aantal ingezonden artikelen vanuit de wijken mogen ontvangen.
Leuke en nuttige stukjes om te lezen, van
drijfsijsjes tot AED. Ook de wisselpen is weer
doorgegeven. Wij, als redactie, waarderen
deze betrokkenheid bij het wijkblad zéér en
willen vooral benadrukken dat kopij uit de
wijken erg welkom is!

website www.dehunzevanstarkenborgh.nl.
De beheerder heeft deze site al 8 jaar onder
zijn hoede en zou deze taak graag willen
overdragen. Blader even door voor meer
informatie.
Naast het wijkblad en de website bestaat nu
ook de mogelijkheid om u aan te melden
voor de stadsdeelnieuwsbrief die door de
gemeente Groningen wordt verstuurd. In dit
wijkblad leest u daarover meer.
Wie voor het volgende nummer kopij wil
aanleveren dient dit voor 2 december te
doen. Wijkblad nummer 5 wordt op of rond
23 december verspreid. Ook als u interesse
heeft om de redactie te versterken ontvangen we graag uw bericht!
Reageren kan via de mail:
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Ellen Steenhuis

Het wijkblad
is immers
één van de
belangrijkste
informatiekanalen voor alle
wijkbewoners,
als het gaat om
ontwikkelingen in de wijken.
Naast dit medium
hebben we ook de
3
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Van de veurzidder
Als ik kijk naar de productie van mijn
zonnepanelen geloof ik niet dat we iets
te klagen hebben gehad, maar op de
een of andere manier vond ik de zomer
niet erg zomers. De herfst is in elk geval
wel erg herfstig. De herfst begon met
een storm. Heel wat takken zijn van de
bomen gewaaid en de gemeente heeft
de Hunzedijk en de bruggen tussen De
Hunze en Van Starkenborgh afgezet. We
zijn nog steeds in afwachting van het
onderzoek dat de gemeente heeft laten
verrichten naar de conditie van de populieren aan de Hunzedijk en van andere
bomen. We hopen dat daarover snel duidelijkheid komt.
Ook in de wereld gaat het er soms herfstig
aan toe. Vooral sommige wereldleiders kunnen een behoorlijke storm veroorzaken. De
geschiedenis zal leren of er een glas water bij
te pas kwam of niet.
Levens redden, dat zou
een doel moeten zijn van
alle leiders. Enkele bewoners van De Hunze hebben
het initiatief genomen om
een AED te laten installeren in de wijk. In dit wijkblad presenteren zij hun
plan. Wij juichen dit soort
initiatieven van harte toe.
Als we bij elkaar betrokken
zijn en omzien naar elkaar,
wat hebben we dan als wijk
nog meer te wensen?

4

Een buurtbewoner die zich bij de wijk
betrokken voelt en omziet naar de noden
van het bestuur, heeft ons aangeboden de
website te vernieuwen. Dat aanbod hebben we met beide handen aangegrepen.
Binnenkort hopen we de nieuwe website te
presenteren.
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!
Kees Visser
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Mogen wij ons aan u voorstellen…
het ‘zittend’ bestuur!
Gezeten op het ‘bankje’ voor de Hunzeborgh.
U ziet van links naar rechts:
• Niels de Kok, wonend in de Van Eyckstraat
en secretaris van het bestuur
• Dominic Smith, bewoner Van Starkenborgh en aspirant lid
• Kees Visser, Van Starkenborgher en
voorzitter
• Marjan Boonstra, woonachtig in de HunzeZuid en aspirant lid
• Ellen Bos, ingezetene Hunze-Noord,
penningmeester

Op dit moment is het huidige bestuur een
perfecte afspiegeling van de wijk. Maar…
Ellen Bos gaat verhuizen. Zij vertrekt naar
een woning buiten de wijk, zelfs buiten Stad!
Daarom hebben we plek voor een betrokken
wijkbewoner, die het leuk vindt om in ons
bestuur te komen. Zin om jouw wijk eens van
een heel andere kant te leren kennen? Waar
je ook nog eens wat van opsteekt? Loop eens
mee met een vergadering en kijk maar of het
iets voor je is. Op de volgende pagina vertellen we daar meer over.
5
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OPROEP:

Wie wordt ons nieuwe bestuurslid van de
Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh?
Ellen Bos zal ons bestuur vanaf 2018 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, het
bestuur van de Hunzeborgh en de
kunstcommissie
- we organiseren jaarlijks een Nieuwjaarsborrel en een Algemene
Bewonersvergadering
- we vergaderen maandelijks
Heb jij voor bovenstaande onderwerpen
belangstelling en voel je je betrokken bij
de wijk? Hou je van een kwinkslag maar
ook van samenwerken met de andere
bestuursleden? Het kost wat tijd, maar
ook weer niet zo heel veel tijd. Loop eens
mee met een vergadering en ervaar of
het bij je past.
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Je kunt contact opnemen met Kees Visser
(voorzitter) of met de andere bestuursleden
Niels de Kok, Marjan Boonstra en Dominic
Smith. Onze nummers staan in het colofon,
of stuur een mail naar bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl.

Aanpak Oosterhamrikzone
In juni vorig jaar heeft de Groninger
gemeenteraad besloten dat er in de Oosterhamrikzone een nieuwe autoverbinding tussen de Oostelijke Ringweg en de
binnenstad nodig is. Dit onder meer vanwege de verwachte economische groei en
daardoor toenemende verkeersintensiteit
en omdat de huidige situatie al diverse
knelpunten kent.
Het is een omvangrijk project dat de naam
Aanpak Oosterhamrikzone heeft gekregen.
Hoewel het betreffende gebied aan de andere kant van het Van Starkenborghkanaal ligt,
krijgen veel wijkbewoners te maken met de
effecten, tijdens en na de aanleg. Een nieuwe autoverbinding heeft invloed op de situatie op en rond de Gerrit Krolbrug, die kan
voor voetgangers en fietsers gunstiger worden. Ook de nu chaotische Korreweg met te
smalle, te drukke en dus gevaarlijke fietspaden gaat op de schop.
De projectorganisatie heeft drie varianten
voorgesteld om verder uit te werken; onder
anderen waar de bussen, auto’s en fietsers
gaan rijden en over de indeling van de kades
van het Oosterhamrikkanaal. Verder onder-

zoekt de gemeente de gevolgen voor de
omgeving en de maatregelen die nodig zijn
om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te
verbeteren.

Informatie
De BHS volgt het project nauwgezet, maar u
kunt ook zelf op informatie uit. Op www.aanpakoosterhamrikzone.nl worden de varianten in woord en beeld weergegeven, net als
de uitgangspunten. Omwonenden kunnen
via de website vragen stellen en opmerkingen plaatsten.
Het is ook mogelijk het informatiecentrum
van de projectorganisatie te bezoeken. Dat
is gevestigd aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde 119. Het informatiecentrum is overdag op woensdag en donderdag (9:00 uur
- 17:00 uur) geopend. Tijdens deze tijden zijn
belangstellenden van harte welkom en kunnen zij het presentatiemateriaal bekijken.
7
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Geluidsproblemen De Hunze
Dit wordt een lang stuk, met veel feiten en technische details. Maar wij vinden het
belangrijk om de wijkbewoners op de hoogte te brengen van de geluidsproblemen
in De Hunze. Daarom graag uw aandacht voor decibellen, hogere waardebesluiten en
geluidkaarten.

om de geluidmetingen zelf te komen doen.
We wijzen het college erop dat de geluidsrapporten, waarin het geluidsniveau wordt
berekend, uitgaan van een geluidsscherm en
een geluidswal die nooit zijn aangelegd. Ook
andere aannames in de rapporten kloppen
niet.

Eindelijk overleg
Een nieuw deel van de wijk
In 2015 heeft onze wijk er een nieuwe straat
bijgekregen, de Van Eyckstraat. Nadat de
bewoners van de Van Eyckstraat hun huizen
hebben betrokken blijkt dat de Groningerweg en de Oostelijke Ringweg wel érg veel
geluid produceren. De eerste geluidsmeters
worden als app op de telefoon gezet, maar
als de metingen worden herhaald met gekalibreerde, professionele geluidsmeters blijkt:
het geluid is te hard.

Bewoners trekken aan de bel
Niet alleen de Van Eyckstraat heeft te lijden
onder het verkeerslawaai. Ook in andere
delen van De Hunze is de Oostelijke Ringweg
goed te horen. Bewoners van de Buysstraat
en toekomstige kopers van de woningen aan
de Van Eyckstraat hebben de Projectorganisatie Ring Groningen (een organisatie van
de provincie en de gemeente Groningen)
medio 2015 al gevraagd of de geluidsoverlast te maken heeft met de herinrichting van
de Oostelijke Ringweg. De Projectorganisatie
antwoordt:
- Er komen geen geluidsschermen;
- Er komt geen geluidswal;
- De besluitvorming over de Oostelijke
Ringweg was al afgesloten voordat er
sprake was van woningbouw op de
Tuinlandlocatie;
- Wij raden u aan met de projectontwikke8

laar contact op te nemen over additionele
maatregelen.

De BHS komt ook in touw
Op dat moment raakt de BHS gealarmeerd.
We vragen een aantal stukken op bij de
gemeente. Het lijkt erop dat provincie (voor
de Oostelijke Ringweg) en gemeente (voor
de woningbouw) de beide projecten niet op
elkaar hebben afgestemd. Bovendien vinden we het nogal raar dat de wijkbewoners
verantwoordelijk worden gemaakt voor het
naleven van de Wet geluidhinder.
We vragen de gemeente in juni 2016 om
opheldering. De gemeente antwoordt:
- De geluidssituatie is al erg verbeterd;
- De woningen aan de Van Eyckstraat zijn
voldoende geïsoleerd;
- De gemeente is niet gehouden om
geluidsmetingen uit te voeren;
- De gemeente is juridisch niet verplicht om
een overschrijding van de normen tegen te
gaan.
Dit antwoord valt bij ons niet goed. De
gemeente stuurt ons – net als eerder de Projectorganisatie – met een kluitje in het riet.
Daarom schrijven we de gemeente nog een
keer, dit keer de wijkwethouder en de portefeuillehouder. We geven aan dat de problematiek reëel is en nodigen de gemeente uit

De reactie van de gemeente is dit keer wel
adequaat. We worden uitgenodigd voor een
overleg met zowel de gemeente als de provincie. Ook een woonbootbewoner is daarbij aanwezig. Dit keer krijgen we – zo wordt
ons verzekerd – alle geluidsrapporten en
besluiten.

Wat staat er in de rapporten?
In die rapporten lezen we dat de besluitvorming van gemeente en de provincie
niet goed op elkaar is afgestemd. Het is
zeker ingewikkeld, maar wel de taak van de
gemeente en de provincie om goede besluiten te nemen. We lezen in een hogere waardebesluit van de gemeente uit 2010 dat zij
de bouwaanvraag voor de woningen aan de
Van Eyckstraat zal controleren en zo nodig
zal handhaven dat het verkeersgeluid in de
woning niet meer dan 33 dB zal bedragen.
De gemeente kan ons echter niet aangeven
dat dit ook is gebeurd. En wat de handhaving betreft heeft de gemeente aangegeven
zich daar niet verantwoordelijk voor te achten. Verder lezen we dat de provincie in 2013
uitgaat van veel meer verkeersgeluid dan de
gemeente in 2010.
Verder wordt onze twijfel niet weggenomen
of bij alle geluidsrapporten wel de goede uitgangspunten zijn gebruikt. Zo lezen we nergens hoe het viaduct over de Groningerweg
in de berekeningen is verwerkt. De onder-

doorgang is – wat niet veel voorkomt – verlaagd aangelegd en het verkeer moet dus
extra gasgeven om weer ‘boven’ te komen.
Het verkeerslawaai wordt bovendien weerkaatst door de gladde betondelen van het
viaduct. En als klap op de vuurpijl vinden
sommige verkeersdeelnemers het prettig
om onder het viaduct even iets meer gas te
geven.
In de zomer hebben de gemeente en de provincie geluidkaarten vastgesteld. Dit is een
wettelijke verplichting. De kaarten laten zien
hoeveel geluid er onder meer bij de woningen in onze wijk wordt berekend. Het gaat
om het gemiddelde geluid over een lange
tijd. De kaarten laten zien dat een paar
woningen van de Van Eyckstraat en ook alle
woonboten, zich in de gevarenzone bevinden. De kaarten zijn te vinden op de website
van provincie en gemeente:
• Gemeente Groningen > Geluidkaarten
voor omgevingslawaai
• Provincie Groningen > Geluidsbelastingkaart
Maar waar we nog geen zicht op hebben is,
of alle voorzieningen waarmee is gerekend
wel zijn uitgevoerd (schermen en wallen).

Naar een of meer oplossingen?
Wat is nu wijsheid? Alle besluiten zijn genomen en in werking getreden. Ook als ze niet
de schoonheidsprijs verdienen kunnen de
besluiten niet meer worden teruggedraaid.
Misschien zou je alle berekeningen opnieuw
moeten uitvoeren, met de huidige feitelijke
uitgangspunten en dan bezien waar er nog
knelpunten zijn.
De provincie heeft een oplossing voorgesteld, maar zij zegt er meteen bij dat deze
moet worden doorgerekend en dat het ook
betaald moet kunnen worden, dus nog niks
9
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is zeker. De oplossing bestaat erin dat er een
geluidscherm komt langs het Boterdiep aan
de zijde van de Groningerweg, ongeveer
1,5 m hoog. Volgens de provincie kan zo’n
scherm al heel veel geluid wegnemen. Hoeveel geluidswinst er precies valt te halen,
horen we nog.

Ook elders ontstaan oplossingen. Bewoners
van de Buysstraat hebben geklaagd over het
geluid. Vervolgens is bij het tunneltje aan
de Beijumerweg een geluidwerend scherm
geplaatst; een mooi succes! Misschien zijn er
nog meer van dat soort ‘gaatjes’ die kunnen
worden ‘gestopt’.

De BHS heeft de provincie aangemoedigd
dit plan verder uit te werken. Ook hebben
we gevraagd een oplossing te bieden voor
de herrie die het viaduct over de Groningerweg veroorzaakt. Dit viaduct weerkaatst het
geluid van optrekkende voertuigen. Als je de
gladde betonnen platen zou kunnen voorzien van ‘eieren’ of ‘kartels’, dan wordt het
geluid niet meer direct weerkaatst. De provincie bestudeert onze vraag nog.

Voor de woonbootbewoners is het een hard
gelag. Hun uitzicht was al belemmerd door
de Van Eyckstraat en zal met een geluidscherm nog verder achteruitgaan. We vinden het erg spijtig, maar zien ook niet veel
alternatieven.
Binnenkort komt de provincie hopelijk met
een positief antwoord. We houden u in elk
geval op de hoogte.
Kees Visser

Koningsdag 2018
Voor de zomer heb ik in dit blad een
oproep gedaan om medewerkers voor
het Hunze Oranje Comité. Daar zijn wel
enkele reacties op gekomen, hier zijn we
heel blij mee. Maar helaas zijn het er nog
steeds te weinig.
Ik had gehoopt dat het niet doorgaan
van het feest vorig jaar wat heftiger reacties teweeg zou brengen. Helaas waren de
meeste reacties in de trant van: ‘Tja, het
ging niet door, jammer.’ Ik had liever gehad
dat de gedachte was: ‘Verdraaid, het ging
niet door, wat kan ik doen om dat te veranderen?’ Gelukkig is het nog niet te laat om

10

Team Kunst in de Wijk neemt
na 6 jaar afscheid
Het team Kunst in de Wijk, opgericht in
2012, neemt na 6 jaar activiteiten organiseren in de wijken De Hunze en Van Starkenborgh afscheid. We kijken terug op 6
prachtige activiteiten die wij met veel plezier hebben georganiseerd.
Dat was in 2012 de Kunst aan huis route; in
2013 de Kunstmarkt in samenwerking met
Wijkcentrum Hunzeborgh omdat de wijk De
Hunze 25 jaar bestond; in 2014 was het tijd
voor het Hunzegrasfestival; in 2015 de zeer
rijke verzameling van Muziek en Kunstroute
in de Wijk; in 2016 Proeverij in de Wijk en tot
slot, afgelopen voorjaar was het tijd voor een
tweede Kunst- en stekjesmarkt, nu gecombineerd met uiteraard muziek en een expo van
de fotoclub uit de wijk.

2012

dit te denken. Zo’n feest organiseert zichzelf nu eenmaal niet.
We kunnen vooruitkijken op een bijzondere
editie van Koningsdag 2018. De Koning zelf
komt immers naar Groningen. Ik zie het feest
graag terugkomen in de wijk. Jij ook? Meld je
dan nu aan. Als vrijwilliger of als bestuurslid.
Stuur een e-mail naar hunzeoranje@gmail.
com of vul het formulier in op onze website
hunzeoranje.jouwweb.nl. Dan maken we er
met z’n allen weer een prachtig feest van!
Arnoud Brouwer
Namens het Hunze Oranje Comité

11
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Omdat we geld nodig hadden en omdat
Hennie gek is op bridgen hebben we ook
een aantal jaren een bridgedrive georganiseerd waarmee de deelnemers onze activiteiten sponsorden. Dit hebben we kunnen doen
dankzij de hulp van Michel Jansen, bridger in
hart en nieren.
We hebben deze activiteiten kunnen doen
omdat we: sponsoren bereid hebben gevonden, we enthousiaste deelnemers bereikten

die hun kunsten wilden vertonen, Wijkbestuur en Wijkcentrum ons goed gezind
waren, en niet te vergeten onze supporting
acts.
Want waar zouden we zijn geweest zonder
de fantastische ideeën van Brian Bos? Hij is
de man van ‘wat zijn hoofd bedenkt kunnen
zijn handen maken’. De Dames hadden elk
jaar weer een ander vervoermiddel tot hun
beschikking. Om aandacht zaten we dankzij
hem ook nooit verlegen.
En laten we Els Groen niet vergeten. Zij heeft
bijna al onze activiteiten met haar muziek en
met diverse formaties muzikaal op een hoger
plan bracht. Wat klonk haar muziek prachtig,
zo vol sfeer in de schuur van Ina en Jan Bos,
waar alle proevers zich verzameld hadden.
Ja, Ina en Jan Bos, ook niet vergeten te
bedanken voor hun gastvrijheid.

Rolluiken
Zonwering

5 jaar garantie | eigen ervaren monteurs | specialist sinds 1888 | vrijblijvende offerte

En natuurlijk Bert Muller en zijn broers, die
met Droge worst vaak ter afsluiting bij iedereen weer een lach en een traan tevoorschijn
toverden.
Door de foto’s bladerend zien we ook dat
een aantal mensen, die actief betrokken zijn
geweest bij Kunst in de Wijk, niet meer bij
ons zijn:
Marja de Groot
Kees van der Wal
Lia Dalebout
Het team Kunst in de Wijk heeft de afgelopen
6 jaar bestaan uit de volgende mensen:
Marja de Groot, Carla Dirks, Grietje Westra,
Anja Ouwehand, Hennie Kingma, Bert Muller,
Monique van Gijzel.

Kweldergras 14 Groningen (het Witte Lam) | www.kortrijk.nl | info.kortrijk.nl | 050-5424227
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We willen iedereen die bij onze activiteiten
betrokken zijn geweest van harte bedanken
voor hun inzet en participatie.
13
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Leesgroep in De Hunze
Ziet u op zondagavond wel eens vrouwelijke Hunzenaren met een boek onder de
arm in uw straat lopen en denkt u, waar
gaan zij naar toe? Dan zijn wij onderweg
naar onze leesgroep!
Het idee voor de leesgroep ontstaat in de
zomer van 2000 in de Kromhoutstraat. De
kinderen spelen op straat en tijdens het toezicht houden bedenken we dat het fijn is als
we in deze drukke jonge-kinderen-jaren ook
tijd vrij kunnen maken om te lezen. En hoe
leuk is het om dat dan samen te doen. Een
praktische voorwaarde is dat de leesgroepdeelnemers in De Hunze wonen. De groep
wordt snel gevormd en blijft op een paar wijzigingen na 17 jaar zeer stabiel qua samenstelling. Altijd zijn de deelnemers afkomstig
uit De Hunze en bij een verhuizing uit De
Hunze zijn we genadeloos: dat betekent
helaas het einde van deelname aan onze
leesgroep.
We lezen gemiddeld zes literaire romans per
jaar. Zowel Nederlands als vertaald. Op dit
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Een nieuw boek kiezen voor de volgende
bespreking is altijd weer een inspirerend
moment en verloopt als volgt:
De gastvrouw maakt een voorselectie. Bij
een glas wijn dat na de bespreking van het
gelezen boek op tafel komt, maken we een
keuze. Als we het niet eens worden, besluit
de gastvrouw.
Het gastvrouwschap rouleert. Wanneer ik
thuis zeg: “Ik heb vanavond leesgroep”, volgt
meteen de vraag: “Bij ons?” Dat betekent
namelijk opruimen, stofzuigen en de hele
avond niet in de huiskamer verschijnen.
Ter inspiratie en vooral voor de gezelligheid
gaan we af en toe naar een literaire film of

naar een festival. Een bezoek aan een poëziefestival in Utrecht combineerden we uiteraard met shoppen en een overnachting.
Een nieuw leesseizoen openen we met een
etentje in de stad. We verheugen ons dan
weer op een nieuw seizoen met spraakmakende boeken en vooral gezellige avonden!
Lenie van der Werf
Wie graag tips wil voor de start van een
eigen leesgroep mag mij mailen via
lenievanderwerf@live.nl

moment lezen we een boek over de familie
van Thomas Mann. Een dikke pil, maar dat
kunnen wij aan.

Kunstkring de Hunzeborgh

We zijn vijf heel verschillende vrouwen met
allemaal een eigen leesstijl en dat zorgt voor
veel discussie. Dat maakt de inbreng van een
ieder juist ook uniek. Een boekbespreking is
een persoonlijke inbreng van onze ervaringen bij het lezen. Dat is anders dan de traditionele bespreking uit onze middelbare
schooltijd. Omdat we daarbij ook ideeën en
gevoelens delen, leren we elkaar nog steeds
beter kennen. Opmerkelijk is dat we in de
loop van de jaren ook anders gaan lezen.

Komend winterseizoen verzorgt Kunstkring de Hunzeborgh voor de zesde keer
8 middagen onder de noemer Kijken naar
Kunst. We hebben weer een interessant
thema gevonden.

“Stad en land”
Geschiedenis van de weergave van
stad en landschap in de schilderkunst.
In deze reeks krijgt u een chronologisch overzicht van het thema stad en landschap in de
schilderkunst. Hoe veranderde de weergave
van de mens en zijn omgeving? De Romeinen lieten de muren van hun villa’s al met
landschappen versieren om een illusie van
buiten zijn te creëren. In de vroege middeleeuwen hadden de elementen van de natuur
vaak een symbolische betekenis.

pen met bomen, rivieren, bergen en bossen
afgebeeld. En ook zien we steden met levendige straatjes, mensen en winkeltjes, volgens
de tijdgenoten was het´net echt´.

Een belangrijke vernieuwing vond in Vlaanderen in de XVe eeuw plaats: achter de rug
van de Madonna’s werden diverse landschap-

In de daaropvolgende eeuwen ontworstelde
zich het landschap van achtergrond voorstelling tot een zelfstandig genre. Maar in de hië15
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En dan... naar de sporttraining of muziekles.
“Ach, nu ben ik al de hele dag bezig met mijn huiswerk en nog is het niet af. Morgenochtend maar wat eerder
opstaan.”
Weet u niet meer hoe het verder moet?
Back on Track kan u de helpende hand bieden.
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- 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!
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Knippen € 13,50

persoonlijke stijl had en een oeuvre met veel
rarchie binnen de kunst heeft het weergeven
zeggingskracht.
van landschappen een veel lagere status en
aanzien dan Bijbelse of mythologische voor2. Woordenstroom. Een kunstzinnig portret
stellingen. In de negentiende eeuw volgden
over de vaarweg tussen Eemsmond en IJsde veranderingen elkaar in snel tempo op.
selmeer en hoe deze route en het landschap
De industrialisatie, het ontstaan van steeds
Nederlandse Kunstenaars inspireerde om 12
grotere steden beïnvloedde ook de kunst. De
taal/beeldkunstwerken te maken die langs
landschappen van romantici weerspiegelden
de route geplaatst zijn.
hun Weltschmerz, de impressionisten werden
bevangen door het licht, lucht en water, maar
De documentaires zullen worden ingeook door Parijs door het grootstedelijk leven.
leid door Buddy Hermans, filmer en één
Niet alleen het mooie maar ook de lelijkheid
K K K ?c~ Å É Ä ç ç â = í É = Å Ü É Å â É å = K K K ?c~ Å É Ä ç ç â = í É = Å Ü É Å â É å = K K K ?yves te checken...”
van de oprichters van de Stichting Beelden de beklemmende sfeer van de grote stelijn. Hij heeft meerdere films gemaakt
den bleven de kunstenaars fascineren. De
over Noordelijke beeldende kunst en
manier van weergeven is ook divers, realismuziek en later ook over cultuur en het
me, surrealisme maar ook abstract.
landschap. Deze films werden/worden
o.a. uitgezonden door de VPRO, NPO en
In de twintigste eeuw gingen kunstenaars
Cultura 24.
naar buiten en brachten materialen uit de
natuur naar binnen om een kunstwerk te
maken. Weer anderen gingen juist in het
landschap ingrijpen en land-art werk maken.
Waar: Buurtcentrum Hunzeborgh,
Kortom er zullen kunstwerken uit diverse
Beijumerweg 10a, Groningen.
eeuwen getoond worden. De rustgevende
Wanneer: donderdag 02, 16 en 30
werking van natuur is overbekend. Maar de
november en 14 december 2017,
onderzoekers hebben aangetoond dat kij11 en 25 januari, 8 en 22 februari 2018.
ken naar een schilderij met landschap net zo
Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur.
werkt! Dus trek uw virtuele wandelschoenen
aan en neem uw wandelstokken mee!
De kosten zijn € 50,00 voor
8 middagen incl. koffie/thee.
Freelance kunsthistorica Anna Keller verzorgt weer de eerste zeven lezingen.
Tevens organiseren we 5 à 6 keer per
jaar excursies op low-budget basis.
Voor de laatste bijeenkomst van het seizoen
op 22 februari 2018 nemen we een Kijkje in
Voor meer informatie of opgave kunt u
de Kunst van het landschap in onze eigen
bellen of mailen met
regio. We vertonen 2 documentaires met en
Ina Bos; tel: 06-44012276,
over kunstenaars uit Groningen:
bosuil4@gmail.com of met
Ynke Veenstra; tel: 06-27333787,
1 Marten Klompien, schilder en lid van De
ynkeveenstra@home.nl
Ploeg, die (ten onrechte) relatief onbekend
gebleven is, maar toch een krachtige, zeer
17
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Wanted! De oudere buurtbewoner
En nu vraagt u zich af... Wat is oud? Je bent
zo oud als je je voelt! Ja, dat klopt absoluut. Feit blijft, dat er in onze wijken, en
vooral in De Hunze, steeds meer ouderen
wonen. Dat gebeurt gewoon, daar hoef
je niets voor te doen. En tja, als je ouder
wordt, denk je anders over het leven dan
toen je jong was. Misschien voelt u zich
wel eens eenzaam en is het fijn als een
buur wat vaker langskomt. Misschien wilt
u wel wat vaker de deur uit, maar een wandeling wordt steeds lastiger omdat u minder stabiel op de benen staat. Misschien
wilt u wel vrijwilligerswerk doen, mensen
ontmoeten en hebt u geen idee welk initiatief u hiervoor kunt nemen. En daarom
stel je het uit.

Wij, Marjan Boonstra en Ellen Bos, zijn
benieuwd of u weleens met deze of andere vraagstukken bezig bent. En of u hierover
eens met andere wijkbewoners van gedachten wilt wisselen. Waar hebt u als oudere wijkbewoner behoefte aan? Wat kan een
goede buur voor u betekenen? Wat zou u willen betekenen voor een ander?
Als uw antwoord volmondig ja is, laat ons
dat dan weten. Bij voldoende belangstelling organiseren wij eind oktober / begin
november een dialoogtafel om met elkaar in
gesprek te gaan.
U kunt zich melden via e-mail:
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl of
telefonisch 06 5469 6753 (Ellen Bos) of
06 1416 4388 (Marjan Boonstra)

Gezocht: webmaster
De huidige webmaster heeft de wijkwebsite www.dehunzevanstarkenborgh.
nl inmiddels al weer acht jaar onder zijn
hoede en heeft aangegeven deze werkzaamheden binnenkort te willen stoppen.
Daarom zoeken we een opvolger. De huidige site is opgezet met het Joomla! content
management systeem, maar er komt een
nieuwe site en daarvoor gebruiken we Wordpress. Daarmee is het eenvoudiger inhoud te
plaatsen en het vergt nauwelijks technisch
beheer. Voor wie in een Word-document een
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foto in de tekst kan plaatsen of een video kan
tonen op zijn facebook-pagina moet Wordpress geen problemen opleveren.
De site valt onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur van de BHS, maar als webmaster heb je een redelijke vrijheid wat
betreft de invulling.

Ingezonden

AED naar buiten verplaatst
Beste buurtbewoners,
Helaas kan een hartstilstand iemand plotseling
overkomen. Daarom is het
belangrijk om altijd een
AED in de buurt te hebben. Zo’n apparaat kan
iemand met een hartstilstand redden door een
schok te geven die het
hart weer laat kloppen.
In onze buurt is een AED
aanwezig.

AED verplaatst
naar buiten
Wij, Monique Linskens en Marcel
Ploeg, vinden het belangrijk dat de overlevingskans bij een hartstilstand ook voor
bewoners in de wijk De Hunze zo groot
mogelijk is. Daarom wordt de AED ook voor
hen bereikbaar gemaakt door deze naar buiten te verplaatsen. Deze komt te hangen in
een rode kast die ons is aangeboden door de
Hartstichting in samenwerking met de Vriendenloterij. Dankzij die kast is de AED altijd
bereikbaar voor de omgeving. Daar zijn wij
uiteraard heel blij mee.

Het verschil maken in de buurt
Lijkt het je wat om de digitale spil van de wijk
te zijn? Neem dan contact op via bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl. Uiteraard krijg
je waar nodig begeleiding.

De AED komt te hangen bij Tandartspraktijk De Hunze aan de Granpré Molièreweg
53, 9731 LC Groningen. Ook wordt hij aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie,
zodat mensen in de buurt deze AED kun-

nen vinden en gebruiken
in geval van een hartstilstand. Elke seconde dat de
AED eerder wordt ingezet,
kan namelijk het verschil
maken. Kunt u zelf reanimeren? Dan kunt u zich
als burgerhulpverlener bij
dit systeem aanmelden via
www.hartstichting.nl/aanmelden. U krijgt dan een
oproep om te reanimeren
bij een hartstilstand in uw
buurt en kunt zo levens
redden.

Inzet AED
Uiteraard hopen wij van harte dat
het gebruik van de AED niet nodig zal zijn,
maar het is goed om te weten dat deze
mogelijkheid er is. Wij vinden het fijn om op
deze manier een steentje bij te kunnen dragen en hopen u hierbij voldoende te hebben
geïnformeerd over de nieuwe locatie van de
AED.
Met vriendelijke groet,
Monique Linskens en Marcel Ploeg,
Merkelbachstraat
In onze wijken zijn behalve bij de Tandartspraktijk De Hunze ook bij het Wessel
Gansfortcollege en in de kantine van Tennisvereniging Van Starkenborgh een EAD
aanwezig.

19

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

Drijfsijsies in De Hunze
Mijn belangstelling voor vogeltjes is altijd
redelijk wakker gebleven. Maar vlak na de
oorlog mochten wij niet zomaar het oude
brood naar de eendjes gooien. Het werd
broodpap of wentelteefjes. Later leerde
ik van onze grote Groningse vogelaar Herman van Veen dat eendjes een grote voorkeur hebben voor kroos en dat snaterend
bij elkaar zoeken.

Het haastige leven geeft weinig ruimte voor
nauwkeurige observaties. Maar een Chinese
studente wees mij op de bijzondere band die
wij Nederlanders met de drijfsijsjes hebben
(Amsterdammer blijf je je leven lang). Zij, de
Chinese studente, was totaal verrast door het
vrije blije drijven van al die eenden in onze
sloten. Waarom werden die niet opgegeten,
was haar verbaasde vraag. Van wie waren
deze vrije blije diertjes? En dan ook al die vrij
lopende koeien en schapen, grote verbazing.
In China drijft geen watervogeltje vrij rond
en de enkele ongelukkige vrije vogel is direct
het haasje. Dat geldt daar trouwens ook voor
vrijblije denkende mensen. Met of zonder
Nobelprijs voor de vrede is het vrije denken
daar een vrijkaartje voor de gevangenis.
Zo al peinzend werd mijn aandacht getrokken door wat nadrukkelijk gepiep dat, ook
zonder mijn hoorapparaatjes in, goed waarneembaar was. Ik was bij het vijverdeel achter het openbare tennisveld, waar ik met
mijn trouwe viervoeter Terra, die al 14 jaar
is, nu noodgedwongen wat langzamer mag
20

wandelen. Door de hoge omwalling van de
ringweg en het vergeten van mijn hoorapparaatjes, kun je daar weinig verkeer horen.
Maar wel de vogeltjes in het water en in de
lucht. Het gepiep kwam uit een jonkie in
een meerkoetennest. Meerkoeten, mooie,
wat dikke zwarte zwemmers, die hun nest
bouwen van de oever af, in het water tussen was rietstengels. Soms is het eten op de
bodem nog lekkerder dan het kroos en verdwijnt de drijfkoet met een soort snoekduik onder water om met een snavel vol
onbestemd spul, hoofdschuddend boven te

komen. Moeder was bezig het jong schoon
te maken of liever in te vetten door hem stevig met haar snavel in de nek te wrijven. Wat
doorzakkend door zijn wankele pootjes wist
het jong zich staande te houden op deze niet
zachtzinnige liefdevolle behandeling. Daarna het water in, en luid piepend zeuren om
hapjes die, tot mijn verbazing, zowel door de
moeder als de vader hem regelmatig werden
gegeven. Het was maar één jong dat daar
eind juli verzorgd werd. Mogelijk een tweede leg omdat de eerste leg was opgegeten.
Na enige weken bleef het jonkie nog wel piepend zeuren, maar moest nu toch wel zelf
aan de bak terwijl beide ouders in de buurt
bleven van het jong dat duidelijk meer van
de wereld wilde zien.
Deze zorgzaamheid vond ik opvallend. Op
datzelfde moment was er namelijk ook nieuw
kroost van een eendenmoeder die met
twaalf jongen in de sloot huisde die langs het
fietspad vanaf de brug over het van Starkenborghkanaal richting Beijum loopt. Vader was
al lang de hort op en moe moest het zonder
gemeentelijke uitkering met haar twaalf jongen maar zien te redden. Dat lukte prima.
Ze lagen heerlijk aan de oever in de zon te
bakken. Moe gleed traag het water in en de
twaalf jonkies volgden haar zacht snaterend.
Met een zacht kwakje deed zij voor hoe je
het kroos naar binnen kan lepelen. Niks geen
gezeur om hapjes, geen pogingen om jonkies te voeren, ieder voor zich aan de bak
met het kroos dat ruim voorradig was. Met
minder zorg als bij de meerkoeten ging het
ook duidelijk prima. Herman van Veen kan
tevreden zijn.
Wat teruglopend met mijn trouwe Terra,
kwam ik bij een sloot waarin zich ook een
tweede leg van waterhoentjes bevond.

Die heb ik altijd bijzonder leuke drijvertjes gevonden met die leuke witte wipkontjes en felrode snaveltjes. Ook hier alleen een
moeder die aan de overkant van de sloot
haar jongen voordeed hoe je veilig door de
begroeiing van de sloot kan sluipen om het
gevaarlijke mensenvolk en dieren te misleiden. De jonkies doen dat prima na en het
kostte mij moeite om het aantal, het bleken er uiteindelijk vier, te kunnen tellen. Pas
als alles veilig is (mensen op de fiets is prima
maar die lopende gasten daar moet je voor
oppassen) komt moeder met haar kroost het
water in om wat lekkere dingen bij elkaar te
lepelen. Ook deze drijvertjes kunnen met een
snelle duik onder water verdwijnen om lekkere hapjes op de bodem te zoeken. Helaas
zijn waterhoentjes nogal schuw. Toen ik mijn
iPhone pakte om de familie te fotograferen
vloog moeders op, om een eind verderop in
het weiland te landen. Je jonkies zo achterlaten! Die moesten het maar zien te redden,
ieder voor zich. De jonkies klauterden de
oever omhoog en begonnen met ongelofelijk dunne lange witte pootjes te rennen, richting moeders. Wat een tempo met die dunne
stelten, dat verwacht je toch niet!
Drie drijfsijsies met totaal verschillend zorggedrag. Je moet wel wat ouder worden en
wat onthaastend gedrag gaan krijgen, wil je
dit als haastige burger gaan meebeleven. En
dat allemaal in De Hunze, tussen de weilanden met paarden en zingende vogels in de
lucht. Wat een rijkdom.
Verbazing is het begin van wijsheid. Er is nog
hoop.
Henk Kauffman,
Groningen 25 juli 2017

21

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

De brug, de muziek en de wandelaar

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

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

Ik loop liever niet elke avond het zelfde
rondje, maar mijn hond denkt daar anders
over. Hij is van de rust en regelmaat. Hij
kan uitstekend duidelijk maken dat de
route naar en van Kardinge, ondanks al
het natuurschoon, niet zijn keuze is. Dat
resulteert in een hond die letterlijk de
poten schrap zet en zich alleen laat voortbewegen als je hem letterlijk over de
grond sleept. Omdat zoiets er wel erg sneu
uitziet doe ik dan maar wat meneer wel
wil: het rondje langs het Boterdiep, uiteindelijk uitkomend langs het Pedaalpad,
vlak tegen de grens met Zuidwolde aan.
Ook leuk, maar ik ben nogal gauw verveeld en het is daar wel heel erg donker.

Afleiding is er af en toe wel. Langs, of liever aan het Boterdiep, bij de pijlers van de
brug zitten of staan vaak mensen. Ik wandel bijna altijd na 20:00 uur, dus dan is het
al donker. Soms zit of staat er iemand te vissen, maar vaker nog zit er gewoon iemand,
soms alleen, soms met z’n tweeën. Tot nog
toe heb ik nooit luide muziek gehoord. Sterker nog, het is regelmatig ‘main stream’, zeg
maar Top 2000 werk. Vorige week, hoorde ik
twee avonden achter elkaar Guus Meewes;
om onduidelijke redenen heb ik een zwak

voor het nummer ‘Brabant’, dus ik neuriede
zachtjes mee. Toen ik er een paar dagen later
langsliep, op de terugtocht van mijn rondje,
stond de muziek iets luider aan. Billy Joel met
The Pianoman. Hoe treffend: een nummer
doordrenkt van melancholie, met zo’n pakkend ‘la-die-da-die-da’ refrein. Zo passend bij
de ‘brugzitter’, in zijn eentje.
Ik hoop dat deze ‘brugzitter’ niet gehinderd
werd door het feit dat ik niet anders kon dan
meezingen:‘ They’re sharing a drink they call
loneliness.’
En wat ik nu zo graag wil weten: wie zijn die
brugzitters? Zullen ze er nog zitten als het
straks onbarmhartig koud en nat is? Vangen
ze daar wel eens een vis? Of is dit plekje een
ontsnapping aan een rumoerig en rommelig
gezinsleven?
PS: nagekomen bericht, een paar dagen na
het bovenstaande.
Zojuist werd ik plotsklaps uit mijn veilige
‘bubbel’ gehaald: af en toe voelt het wel erg
donker en verlaten zo alleen lopend langs
het Boterdiep. Ook deze zondagavond was
het stil en donker rond 21:00 uur. Op de
terugweg ontmoette ik twee mannen, die
duidelijk op de uitkijk stonden. Ze vroegen
mij of ik ook een rare vent had gezien. Niet
dus. Waarop ze vertelden dat er op ‘mijn’
weggetje een als clown verkleed persoon
rondloopt. En dat de politie al diverse meldingen daarvan had binnengekregen.
Morgen dan toch maar het rondje Kardinge,
mijn hondje is slechts 30 centimeter hoog en
zelfs bang voor onze cavia.
Els Bijlholt
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Nieuwsbrief per Stadsdeel
De gemeente informeert inwoners per
digitale nieuwsbrief over wat er speelt
in hun woonomgeving. Sinds 8 september verschijnen wekelijks vijf van deze
nieuwsbrieven, één voor elk stadsdeel.
Voor De Hunze en Van Starkenborgh is dat
Stadsnieuws Oost.

Eigen omgeving
Wethouder Roeland van der Schaaf: “Met
digitale nieuwsbrieven stemmen we onze
berichtgeving beter af op de Stadjers. Niemand is geïnteresseerd in rioleringswerkzaamheden aan de andere kant van de stad,
je wilt weten wat er in je eigen omgeving
speelt. E-mail is goedkoop en vrijwel iedereen heeft het.”

Gerichte communicatie
Het gaat in principe om korte, zakelijke
berichten waar wijkbewoners direct iets aan
hebben: wegwerkzaamheden, buurtinitiatieven, inspraakavonden, grote bouwprojecten,
wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening, enz. Veel berichten verwijzen door naar
de gemeentelijke website. De nieuwsbrieven
komen tegemoet aan de vaak geuite vraag

van burgers en raad om gerichte communicatie. Te vaak voelden burgers zich overvallen
door ontwikkelingen in de stad. De Stadsnieuws-edities moeten daar verandering in
brengen. De gemeente blijft daarnaast andere communicatiekanalen inzetten, zoals Facebook, Twitter en de Stadsberichten in de
Gezinsbode. Deze kanalen zijn ook belangrijk, bijvoorbeeld om specifieke doelgroepen
te bereiken.

Aanmelden
Om de nieuwsbrieven te ontvangen moeten
inwoners zichzelf aanmelden. Dat kan eenvoudig via de gemeentesite: www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief. Later dit jaar
wordt een campagne gevoerd om zoveel
mogelijk abonnees te werven. De gemeente
hoopt op termijn zo’n 10% van de bevolking
te bereiken via het e-mailkanaal. “In steden
als Utrecht en Amsterdam lukt dat ook, dus
waarom niet in Groningen”, aldus wethouder
Van der Schaaf.
Bron: dit is een bewerking van een artikel dat
eerder op de website van de gemeente Groningen verscheen.

de Hunzeborgh
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Van de voorzitter van de Hunzeborgh
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en er
staan weer leuke activiteiten op de kalender (zie hiervoor de laatste pagina van
dit wijkblad). Naast deze vaste activiteiten is er uiteraard ook dit jaar weer ruimte
om zelf iets in de Hunzeborgh te organiseren. Wanneer je een idee voor een activiteit
hebt, neem dan even contact op met een
van de bestuursleden.

Vrijwilligersbuffet
Op 4 november 2017 is er het vrijwilligersbuffet. Hiermee willen we de vele vrijwilligers
bedanken voor hun inzet in het afgelopen
jaar. We hopen uiteraard dat zij zich ook dit
jaar weer willen inzetten voor de Hunzeborgh.
Mocht jij/u het ook leuk vinden om als vrijwilliger actief te zijn in de Hunzeborgh, neem dan
contact op met het bestuur.

Nieuwe penningmeester
Na meerdere oproepen in het wijkblad voor
de functie van penningmeester kunnen we
melden dat het gelukt is om een nieuwe penningmeester te vinden, te weten Joke Snijder.
Zij zal Rineke Boonstra opvolgen, die deze
functie (met medewerking van haar man) vele
jaren heeft vervuld. We heten Joke hartelijk

welkom en willen Rineke (en haar man) heel
erg bedanken voor het vele werk van de afgelopen jaren.

Nieuwe bestuursleden
Graag willen wij jou uitnodigen om plaats te
nemen in het bestuur van de Hunzeborgh.
Het huidige bestuur draait al 6 tot 8 jaar mee,
dus vervanging is zeker gewenst. Lijkt het jou
leuk een bijdrage te leveren en er tevens voor
te zorgen dat de Hunzeborgh in stand wordt
gehouden, meld je dan aan! Uiteraard wordt
er gezorgd voor een warme overdracht. De
huidige bestuursleden zullen eerst een tijd
samen met de nieuwe bestuursleden het werk
doen. De tijdsbesteding is als volgt:
We vergaderen 1x in de maand. Verder zijn er
een aantal andere taken die we verrichten en
onderling verdelen. Je kunt hierbij denken
aan: verhuur van de zaal, aanwezig zijn tijdens
de disco-avond, secretariële werkzaamheden.
De gemiddelde tijdsbesteding varieert van 8
tot 10 uur per maand. Al met al is het niet heel
veel werk en levert het wel veel op voor de
wijk! We mogen trots zijn op onze wijken en
ons prachtige wijkgebouw, dat willen we toch
niet kwijt? We rekenen op jouw bijdrage.

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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www.dehunzeborgh.com

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

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).

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!
Voor meer informatie:
Liesbeth Visser T 050 5411951; lmvisser5@home.nl
Ina Bos T 06 44012276; bosuil4@gmail.com

U kunt eerst een proefles volgen.

RESTORATIVE YOGA
Restorative Yoga is een heerlijke les om hele-

maal tot jezelf te komen. Het vermindert
stress en helpt om de onbalans, veroorzaakt

door alledaagse momenten van spanning of

ingrijpende gebeurtenissen in je leven, te

herstellen. Het laat de energie in je lichaam

weer vrij stromen zodat je je weer verfrist
voelt en vernieuwd.

woensdag 20.45 u. De Hunzeborgh
Kom voor een gratis proefles!

www.moveindazity.nl

2626

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

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

Woensdag

10.00	
  –	
  12.00	
  uur

Incidentele	
  activiteiten	
  buurtcentrum	
  Hunzeborgh	
  2017	
  	
  
Donderdag

14.00	
  -‐	
  16.00	
  uur

winkels
afhaallocaties

bezorgservice

Ekoplaza dir
ect

PostNL

Kijken	
  naar	
  Kunst	
  door	
  Anna	
  Keller
2,	
  16	
  en	
  30	
  november	
  en	
  14	
  december	
  2017
11	
  en	
  25	
  januari,	
  8	
  en	
  22	
  februari	
  2018

Dinsdagavond	
  19	
  december	
  aanvang	
  20.00	
  uur.	
  
Kerstoptreden	
  	
  van	
  het	
  koor	
  “Goed	
  Gestemd”	
  en	
  samenzang	
  met	
  het	
  publiek.	
  	
  Entree:	
  gratis.

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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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.
30

