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advertentie

BUDGETADVOCAAT JANS
voor wie op zoek is naar

•
•
•

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

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
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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
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Van de redactie
En zo ligt alweer het laatste wijkblad
van 2017 op uw mat. Ook deze keer
weer met nieuws en verhalen uit de
wijken.
In deze tijd van de snelle (social) media kun
je je afvragen of een gedrukt exemplaar van
het wijkblad nog wel voldoet aan de wensen
van de lezer, u dus als wijkbewoner. Zeker
nu de vernieuwde website www.dehunzevanstarkenborgh.nl in de lucht is en u via
de stadsdeelnieuwsbrieven van Gemeente Groningen op de hoogte kunt blijven van
nieuws. Een wijkblad doet er nu eenmaal langer over om bij de lezer terecht te komen en
soms, dat is inherent aan gedrukte media, is
het nieuws door de tijd alweer ingehaald.
Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening
over het wijkblad. Staan er voldoende nieuws

en wetenswaardigheden in? Mist u iets? Zo
ja, wat dan? Hebt u suggesties? Wij staan er
open voor! Spreek ons (Hans van Leeuwen
of Ellen Steenhuis) aan, of mail ons naar het
adres dat hieronder vermeld staat.
Wie voor het volgende nummer zelf kopij wil
aanleveren, dient dit voor 3 februari 15.00
uur te doen. Wijkblad nummer 1 wordt op of
rond 24 februari verspreid. Ook als u interesse heeft om de redactie te versterken ontvangen we graag uw bericht!
Reageren kan via de mail:
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl
Rest mij nog u heel fijne kerstdagen en een
goede jaarwisseling te wensen!
Namens de redactie,
Ellen Steenhuis

Van de veurzidder
Het jaar loopt alweer ten einde. We kijken
terug op een fijn jaar voor onze wijk. Het
was wel een jaar met een aantal onstuimige
momenten, zoals de zomerstormen en de
brainstorm tijdens de Algemene Bewonersvergadering. Een resultaat daarvan
ziet u terug in een stuk over het groen in
de wijk elders in het wijkblad.
Maar ook kijken we vooruit, zoals naar de
nieuwjaarsborrel op 7 januari 2018, om 16.00
uur in de Hunzeborgh. We zien u daar graag
om samen te proosten op het nieuwe jaar!

Website
Onze trouwe webbeheerder Hans van Leeuwen heeft jarenlang de BHS-website verzorgd en gevuld met alle nieuwtjes over onze
wijk en de stad. Hij heeft dat met enorme
inzet en betrokkenheid gedaan. Chapeau!
Hans heeft aangegeven dat hij met het webbeheer wilde stoppen. We willen Hans op
deze plek graag bedanken voor zijn inzet.
Bedankt Hans!
We zijn erg verguld met de komst van twee
nieuwe webbeheerders uit de wijk:
Guido van der Leest voor het technisch
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beheer en Rudy Timmerman voor de inhoud.
De eerste werkzaamheden van de webbeheerders heeft u ook al gezien: we hebben
de website vernieuwd. We zijn er erg tevreden mee, net als over de samenwerking met
de nieuwe beheerders!

Bruggen
Verder was er veel bruggennieuws. De brug
over het Boterdiep is in november gerenoveerd. Het duurde ietsje langer dan vooraf
gedacht. Na drie weken omrijden door De
Hunze konden de Van Starkenborghers weer
over de brug. We zijn benieuwd of de Hunzenaren overlast hebben ervaren in deze periode met het extra verkeer. Wat vindt u, viel
het mee of was het wel wat pittig met al die
gasten?
Verder werden we verrast met de mededeling dat de vervanging van de Gerrit Krolbrug
weer in de planning is gezet (2021). Anderhalf jaar geleden besloot het rijk dat het geld
elders nodig was maar het nieuwe kabinet
heeft nieuwe prioriteiten gesteld. We zijn
benieuwd naar het vervolg. 2021 lijkt ons wel
érg ambitieus, maar waar een wil is, is een
brug!

Oosterhamriktracé en de Korreweg
Het afgelopen jaar hebben de plannen voor
het Oosterhamriktracé steeds meer vaste
vorm gekregen. Kort gezegd komt over de
Oosterhamrikkade naar verwachting een
doorgaande route naar de ringweg, met
name voor het verkeer naar het UMCG. De
bewoners van de Professorenbuurt kijken
daar kritisch naar, wat heel begrijpelijk is.
Tijdens de inloopavond op 23 november jl.
heeft u de varianten kunnen zien: de busroute door de Oosterparkwijk, de verschillende
uitvoeringen van de Oosterhamrikkade en de
plannen voor de Korreweg. Tal van verkeers-

kundigen, planologen en andere gemeenteen provinciemedewerkers waren aanwezig
om vragen te beantwoorden en de plannen
toe te lichten. Ik moet zeggen dat ik onder
de indruk was van de verschillende uitwerkingen, waarbij de plannenmakers hun creatieve vermogens ten volle hebben ontplooid.
Voor onze wijk is het goede nieuws dat de
Korreweg wordt heringericht, zodat de fietsers meer ruimte krijgen, en dat het autoverkeer op de Gerrit Krolbrug afneemt. Volgend
jaar zal de gemeente een variant kiezen. Ik
ben zeer benieuwd.

AED
Een heel mooi initiatief in De Hunze was de
aanschaf (met subsidie) van een AED. Marcel
Ploeg en Monique Linskens hebben dit project op zich genomen en tot een goed eind
gebracht, chapeau!

Algemene Bewonersvergadering 2018
Noteert u vast de datum van de Algemene
Bewonersvergadering in uw agenda? Op 13
maart 2018 in de Hunzeborgh. We beginnen
om 20.00 uur. We hebben al een aantal interessante sprekers op het oog!
Mocht u zaken hebben waarvan u vindt dat
die onder onze aandacht moeten worden
gebracht, mailt u of belt u 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
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Kerstverhaal: De ommekeer
Het is kerstavond. Het vriest licht en het is
bijna windstil. Al vanaf de middag dwarrelen gestaag kleine sneeuwvlokken neer. Het
is nu donker en er heeft zich een dun maar
aaneengesloten sneeuwdek gevormd. De
weersverwachtingen hadden er met geen
woord over gerept. Witte Kerst, wat een verrassing! Geen fijne verrassing, vindt de man
die met korte, fanatieke bewegingen zijn
stoep schoonveegt. ‘Wat een gedoe’, moppert hij. Maar zich aan de sociale plicht om
het stukje straat voor zijn huis schoon te
vegen onttrekt hij zich niet. Drie kinderen
komen joelend en sneeuwballend voorbij.
‘Je wáágt het niet, hè!’ roept hij, de bezem
dreigend omhoog, nog voordat de kinderen maar op het idee komen een sneeuwbal
naar hem te gooien. Geschrokken rennen
de kinderen de straat uit.
Onno de Vreede woont al vanaf het allereerste begin in De Hunze. Hoewel in de
wijk naar verluidt nooit iets gebeurt staan
vele zaken die in de loop der tijd hebben
gespeeld hem nog altijd helder voor de
geest. Veel te veel zaken vindt hij, want Onno
en zijn vrouw kozen destijds bewust voor het
wonen in De Hunze vanwege het ontbreken
van scholen en winkelvoorzieningen. Onhandig? Welnee, het betekent rust.
Rust is voor Onno van het allergrootste
belang. Tegen iedere verstoring komt hij in
het geweer. Stopt briefjes bij buurtgenoten in de bus. Wat er mis is met een goede
bezem, die bladblazers zijn gekmakend met
hun domme geraas. En of die vuurkorf niet
de deur uit kan. Jullie maken plezier ten
koste van mijn woongenot. Urenlang belde
hij met de bestuursleden over de losloopzone voor honden op het Hunzedijkje. Dat
6

hij moet omlopen omdat een ander daar
z’n onopgevoede blafbeest los laat vindt hij
ongehoord. Begrip voor zijn standpunt maar
ook voor dat van anderen, was de reactie van
het bestuur. Dus ze doen niks, mopperde hij.
‘On, laat het rusten en richt je toch eens op
de positieve zaken’ had zijn vrouw regelmatig gezegd. Onno vond dat afkorten van zijn
naam vervelend, had het idee dat ze er iets
mee bedoelde. ‘Voor mijn rust doe ik alles’,
reageerde hij dan boos. Uiteindelijk kostte zijn streven naar rust hem juist zijn huwelijk. Gelukkig waren er geen kinderen. Niet zo
verwonderlijk, ‘kinderen zijn hinderen’ is een
van de motto’s die Onno er op nahoudt.
Zo had Onno zich er aan gestoord dat twee
nietsnuttende pubers uit de wijk werden vereerd met een eigen strip in het wijkblad. Had
de tekenaar niet wat anders kunnen verzinnen, over verstandige mensen met respect
voor elkaar? Onno meent te weten wie die
jongens zijn. Hij ziet ze wel eens rondhangen
op het grote veld, dat nu opeens Hunzebrink
moet heten. Waar dat nou weer voor nodig is,
vraagt Onno zich af. Maar goed, dat wijkblad
leest hij toch niet meer. Het roept alleen maar
ergernis op.
Net als de website. Hij las toevallig een
oproep over een inloopavond over de Hunzestrook. Onno houdt helemaal niet van
zulke avonden maar voelde zich gedwongen die avond toch te gaan. De verandermanie van de gemeente moet toch eens
tot staan worden gebracht, om te beginnen
in De Hunze. Zijn afkeer is alleen maar groter geworden. ‘Alles is al besloten, jullie zitten hier als figuranten, die bomenkap gaat
toch gewoon door’, had hij op luide toon
tegen zijn wijkgenoten gezegd. Boos is hij
weggelopen.
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Boos maakt Onno zich ook over de Gerrit Krolbrug. Dat gezeur over veiligheid. ‘Als
iedereen zich aan de regels houdt is er niets
aan de hand’, vindt hij. Ergens had hij opgevangen dat de brug zelf zou worden vervangen. ‘Dat wordt weer niks. Gaat vele
miljoenen kosten, een hoop overlast geven
en achteraf alleen maar klachten opleveren’
was zijn oordeel.
Eigenlijk is Onno altijd wel ergens boos over.
Over de komst van Tuinland, over het vertrek
van Tuinland waardoor de parkeerterreinen
verwilderen, over de krakers die er een tijdje verbleven. Over de plannen van de brugwachtertoren, over de kastanjeziekte die
het grote veld tot een kale vlakte maakte,
over het gezeur over het Heerdenpad. Over
het snoeien in het groenonderhoud van de
gemeente, over speeltoestellen waar overdag kleine kinderen lopen te gillen en waar
‘s avonds grotere kinderen rondhangen. Over
de snackwagen in de wijk, over de bus die te
hard door de wijk rijdt, over mensen die de
bus uit de wijk willen hebben.
Boos is Onno geweest over landbouwverkeer
in de wijk, over de bussluis, over automobilisten die de bussluis als sluiproute gebruiken.
Over nutteloze toevoegingen aan de wijk
zoals een kunstbank en het nieuwste van
alles: een AED bij de tandartsenpraktijk. Aan
de buitenkant nota bene. ‘Nou, die is met een
paar maanden wel vernield of gestolen’ verwacht hij. ‘Wat een domme geldverspilling!’
Nee, Onno is geen makkelijk mens, vooral
voor zichzelf niet.
Het sneeuwruimen heeft Onno behoorlijk vermoeid. Volgende keer toch maar wat
rustiger bezemen. Nu de sneeuwbalkinderen de straat uit zijn valt hem op hoe stil
het is. Hij besluit een rondje door de wijk te
maken, heeft behoefte aan frisse lucht. Onno
steekt het grote veld over. Het hijgen van het

sneeuwruimen wil maar niet overgaan, hij
voelt zich zelfs wat benauwd. Wil even gaan
zitten, maar aan de tafel bij de speeltoestellen zitten jongelui op hun mobieltjes te staren. Hij aarzelt en gaat even verder op het
door hem verfoeide kunstbankje zitten.
Na vijf minuten voelt hij zich iets beter en
staat weer op. Toch maar dat rondje afmaken.
Als hij halverwege het zebrapad van de Berlageweg is schiet een pizzascooter rakelings
voor hem langs. Onno schrikt zich wezenloos
en schudt zijn vuist naar het snel verdwijnende achterlicht. Wil kwaad wat roepen, maar
het ene achterlichtje worden er opeens duizenden die wild om elkaar draaien. Duizeligheid en misselijkheid vechten om het hardst.
De klap van zijn hoofd tegen het wegdek is
niets vergeleken met de beukende pijn op
zijn borstkas.
Heel even komt Onno bij uit wat als een
droom voelt. Het gezicht van één van de
stripjongens boven hem zegt tegen iemand
die hij niet kan zien: ‘Stark is de AED halen
bij de tandarts.’ Hij zakt weer weg. Voor zijn
gevoel slechts seconden later komt Onno
weer bij, op de brancard in de ambulance.
Voordat de broeder de deur sluit zegt hij naar
buiten ‘geweldig werk jongens, zonder jullie
snelle handelen en de AED waren zijn kansen heel erg klein geweest.’ De ambulance
begint te rijden, de broeder is druk met plakkers, draadjes en metertjes. Onno weet niet
hoe hij zich moet voelen. Angstig, blij dat hij
er nog is? Onzeker, dat vooral. Maar één ding
staat hem ondanks de situatie glashelder
voor de geest: ‘Mijn ex had gelijk, ik ga me op
positieve zaken richten. Dit wordt een kerst
in het ziekenhuis, beter had ik het niet kunnen treffen.’
Dink
N.B. De hoofdpersoon, inclusief de naam, is fictief.
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Nieuwe levensreddende AED in De Hunze
Op zaterdag 25 november was het dan
zover! De officiële onthulling van de nieuwe AED bij Tandartspraktijk De Hunze.
Gebiedsmanager Oost van de gemeente
Groningen Ruud van Erp verrichtte de officiële opening.
Na zijn korte toespraak was er gelegenheid
met elkaar verder te praten en de AED te
bekijken. De aanwezigen werden ontvangen
met een hapje en een drankje dankzij slager J. van der Wier uit Beijum, Albert Heijn
Beijum en Tandartspraktijk De Hunze.
In het kader van buurtpreventie en veiligheid
is vanuit initiatief van Monique Linskens en

Jaarlijks worden zo’n 17.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Snelle zorg is hierbij
van levensbelang. Door deze nieuwe AED kunnen wij voldoen aan de 6 minuten dekking. De
kans op overleven neemt iedere minuut met 10% af. Na 6 minuten is de kans op overleven
nihil. Als u dan bedenkt dat een ambulance pas na 10 tot 15 minuten ter plaatse is...
Als burgerhulpverlener krijg je een melding via de sms of app. In dit bericht wordt de locatie
van het slachtoffer aangegeven en de locatie van de dichtstbijzijnde AED. U kunt zich voor
deze app aanmelden via www.hartstichting.nl/reanimatie/word-burgerhulpverlener.
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Marcel Ploeg, bewoners uit de Merkelbachstraat, het idee ontstaan
tot het aanschaffen van een AED die 24 uur per dag bereikbaar is.
De gebiedsmanager prees het bewonersinitiatief, dat volgens hem
een voorbeeld is voor andere wijken.
De AED is mede mogelijk gemaakt door de Hartstichting, VriendenLoterij, Gemeente Groningen, Het Rode Kruis, Tandartspraktijk De
Hunze en Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh.
De nieuwe AED is te vinden aan de buitenzijde van de Tandartspraktijk De Hunze aan de Granpré Molièreweg 53, 9731 LC Groningen.
Doordat het apparaat aan de buitenzijde hangt, is dit voor een ieder
24 uur per dag beschikbaar.

Nieuwe Gerrit Krolbrug: 2021
Op 7 november verschenen berichten in
de media dat er voldoende geld is vrijgemaakt voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug. Van die vervanging was
al langer sprake, de brug uit 1936 (het
kanaal zelf werd op 5 november 1938
officieel in gebruik genomen) is één van
de laatste knelpunten in de vaarroute
Lemmer-Delfzijl.
Dát de brug vervangen zou worden leed
geen twijfel; andere knelpunten naar aanleiding van het ophogen van de vaarklasse
naar Va (4-laags containervaart en tweebaks
duwvaart) zijn al weggenomen. De besluitvorming in de te kiezen variant was al afgerond, de uitvoering werd echter uitgesteld
doordat andere projecten een hogere prioriteit kregen.
Doordat de brug hoger wordt hoeft hij minder vaak open. Dat scheelt wachttijd voor het
autoverkeer. Verder wordt de doorvaart breder, zodat tegemoetkomende schepen niet
op elkaar hoeven te wachten. Ook dat heeft
een gunstig effect op de wachttijd.

In de plaats van de huidige pontondraaibrug komt er een tafelbrug. De parallelle loopbruggen maken plaats voor hogere
exemplaren.
Een tweede reden voor vervanging is de
grote storingsgevoeligheid. Er zijn nauwelijks
onderdelen voor de oude brug; bij defecten
(of aanvaringsschade zoals in april dit jaar)
moeten die vaak nieuw worden gemaakt,
waardoor de brug langer dan wenselijk buiten bedrijf is.
Ook de nieuwe brug blijft in gebruik voor
autoverkeer. De BHS had dat graag anders
gezien vanwege de complexe en daardoor
onveilige verkeerssituatie, maar de nieuwe
situatie zal hopelijk veiliger zijn. Doordat de
brug minder vaak open zal gaan, treden er
minder pieken op.
Wanneer de werkzaamheden starten is nog
niet bekend. Via Wijkblad en website houden
we u op de hoogte.
Hans van Leeuwen
9
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Op loopafstand van onze wijken staat
aan de Wolddijk een boerderij waarin het
Bezoekerscentrum Reitdiep is gehuisvest.
Het Groninger Landschap organiseert er
diverse activiteiten voor zowel jong als
(wat) oud(er). Op 21 januari om 14.00 uur
neemt Fred Pelster, gids van het Groninger Landschap, de bezoekers mee naar de
geschiedenis van de boerderij. U bent van
harte welkom. De toegang is gratis.
Het Bezoekerscentrum Reitdiep is gevestigd
in de monumentale boerderij aan de Wolddijk 103 pal ten noorden van de Stad Groningen. Dit bezoekerscentrum is de poort
naar één van de oudste cultuurlandschappen in Europa, het Reitdiep gebied. Langs de
loop van de oude Hunze, in het gebied dat
ook wel bekend staat als de Koningslaagte,
wonen al sinds het begin van onze jaartelling
mensen.

De monumentale boerderij is een historische
boerenplaats die in de 16e eeuw op een middeleeuwse omgrachte wierde lag en tot de
kloostergoederen van Selwerd behoorde. Bij
de reductie van Groningen in 1594 vielen de
gronden toe aan de provincie Groningen. De
provincie Groningen verpachtte de boerderij
lange tijd, in ieder geval vanaf 1605. In 1853
werden de boerderij en de gronden particulier verkocht. De landerijen werden in 1989
met de bijbehorende boerderij, ten behoeve
van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, overgedragen aan het Groninger
Landschap, die er in 2010 een bezoekerscentrum realiseerde. De historische verkaveling
bleef in al die eeuwen intact en is nog duidelijk herkenbaar op moderne luchtfoto’s.
Kijk voor meer activiteiten van het Groninger
Landschap op www.groningerlandschap.nl

Koningslaagte
10
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Wat een verkeersdrukte!
21 november, 8 uur ‘s morgens. De Hunze ontwaakt.
In de Kromhoutstraat stapt
mijn buurvrouw op de fiets
richting stad. Een overbuurman laadt zijn auto
in terwijl hij een deuntje
neuriet. Verderop haalt
de krantenman het Dagblad uit het mandje aan
het stuur van zijn fiets. De
eerste bestelwagen vertoont zich in de wijk. Bij
de Boterdiepbrug fietsen
scholieren met volle rugzakken richting het Wessel
Gansfortcollege.

Had ik het kunnen weten
toen ik me als alleenwonende tussen allerlei jonge stellen in de straat vestigde? Kort
nadat onze huizen bewoond
raakten, volgde er een ware
geboortegolf. Nog wat later
krioelde het in de Kromhoutstraat van de kinderen die al
gauw de hele straat in beslag
namen. Op alles wat rijden
kon kwamen ze langs: felgekleurde skelters, auto’s,
autopedjes en tractoren. De
kinderen raceten wat af onder
Wike de Boer
het toeziend oog van hun
ouders, die zich voor het huis posteerden.
‘De straat is van de kinderen’, zei ik als
mijn vrienden zich over deze vrolijke ‘verWanneer mensen me vragen waar ik woon,
keersdrukte’ verbaasden. ‘Het is hier net de
dan zeg ik nog steeds met veel plezier: ‘De
Jordaan.’
Hunze’. Toen ik 23 jaar geleden besloot om
‘van tekening’ een huis in De Hunze te kopen,
Nu zijn de kinderen van toen het huis uit; ze
heb ik me schrap moeten zetten. Mijn collezijn uitgevlogen, ze studeren of vertrekken
ga’s bij de Provincie Groningen konden zich
binnenkort naar Australië of Canada. Van verer niets bij voorstellen. ‘Een huis met een plat
keersopstoppingen in onze straat is niet landak? Je weet toch wel hoe kinderen een huis
ger sprake. Tegenwoordig moet je voor het
tekenen? Er zit altijd een dak op.’ Een collega
verkeer naar de Van Eesterenlaan. Daar komt
die in Haren woonde, vond het huis op zich
‘s morgens een eindeloze stroom scholieren
oké, maar jammer genoeg stond het preop de fiets aanstormen: sportieve tieners in
cies aan de verkeerde kant van de stad en er
donkere jassen, meisjes met wapperende
waren ook geen winkels. Dat kon niet goed
haren, een enkeling flitst in een rode broek
komen! ‘Ze kunnen me wat’, dacht ik. Het is
voorbij.
juist leuk een strakke woning in een architectenwijk met een knipoog naar het ’nieuwe
Wat een verkeersdrukte in De Hunze!
bouwen’ uit de dertiger jaren.
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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.
Uw kind heeft zijn huiswerk af, de cijfers gaan omhoog en...
uw kind houdt meer tijd over voor de leuke dingen!
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kontrack.c
tituut-bac
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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!
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Knippen € 13,50
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Bram Baptist signeert jeugdboeken
Schaaktrainer en voorzitter van SC de Paardensprong, Bram Baptist, werkte 5 jaar aan
De Koningszoon, een volgens eigen zeggen
ontzettend spannende roman voor jongeren.
Jongeren houden van karakters waarmee ze
zich kunnen identificeren. Daarom schreef hij
De Koningszoon, een jeugdboek over twee
opgroeiende jongeren in de Middeleeuwen.

Op vrijdag 17 november heeft de auteur zijn
boek gepresenteerd en gesigneerd in de
Hunzeborgh bij de clubmiddag van SC de
Paardensprong.
De Koningszoon is niet alleen een ontzettend
spannend boek, maar behandelt ook thema’s
als liefde, onzekerheid en de relatie tussen
pubers en ouders.

Van links naar rechts: Eline Hoexum, Martijn van Nimwegen, Bram Baptist, Niels van Nimwegen en
Thom Loonstra van SC de Paardensprong
13
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Groen in de wijk: wie denkt er mee?
Groen wordt ook wel Groene ruimte en/of Openbaar groen genoemd. Wat valt er nou
eigenlijk precies onder groen? Over het algemeen: Parken, Plantsoenen, Bomen, Struiken/Bosplantsoen, Gras, Bermen, Speelvelden, Waterpartijen, Sloten en Vijvers etc.

Voorbeeld: Strook gras Berm ingezaaid met wilde bloemenmengsel
Groen is erg belangrijk. Het zorgt voor een
prettige leefomgeving, meer biodiversiteit, trekt dieren en insecten aan, geeft meer
kleur, meer zuurstof, dus schone lucht. Oftewel, groen in een woonomgeving is van
essentieel belang. Het groen in onze wijk
wordt via de Hunzedijk en de Hunzeboord
verbonden met het natuurgebied Kardinge,
dit mede door een ecoduct over de ringweg.
Deze verbinding wordt ook wel een groene
zone genoemd. Natuur wordt op deze wijze
met de stedelijke omgeving verbonden.
Groenbeheer en onderhoud verschilt per
gemeente. De Gemeente Groningen heeft
14

voor ecologisch groenbeheer gekozen. Ecologisch groenbeheer houdt in dat je de
natuur meer z’n gang laat gaan, minder
intensief maait en werkt zonder bestrijdingsmiddelen, maar juist mechanisch en handmatig onkruid bestrijdt. Qua onderhoud
houdt dit in dat gras volgens een maaiplan
gemaaid wordt. De bermen worden minder intensief gemaaid en ingezaaid met
een wilde bloemenmengsel. Tegels worden
geborsteld, plantsoenen/borders worden
geschoffeld, maar ook op sommige delen
minder intensief. Dit kan per wijk verschillen.
In de stad Groningen zijn er ook andere vormen van groenbeheer zoals ‘de eetbare stad’
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en ‘adoptie groen’. Bij de eetbare stad krijgen de wijkbewoners een stuk groen in hun
buurt in beheer van de gemeente om daarop een moestuin te creëren en te beheren.
Voorbeelden zijn: de zogeheten pluktuin in
Kardinge, de moestuin in de Oosterparkwijk
(in samenwerking met de Voedselbank) en
de boomgaard/pluktuin in de wijk Hoornsemeer. Adoptie groen houdt in dat de wijkbewoners gemeentelijk groen zelf gaan
beheren en onderhouden. Denk aan boomspiegels, kleine borders, stukjes langs muren,
stukken gras inzaaien met wilde bloemenmengsel, bloembollen etc. Al het beheer
wordt vervolgens door de buurt of wijkbewoners zelf gedaan.
Voor onze wijk was het een bewogen jaar
met betrekking tot groen, plannen voor herinrichting van de Hunze langs de Hunzedijk, de ‘HunzeVisie’ ook wel de Hunzeloop
genoemd, inventarisatie m.b.t. de populieren en de eventuele kap daarvan op de Hunzedijk, onderzoek door o.a. Wageningen UR
naar de besmettelijke Kastanjebloedingsziekte langs het Heerdenpad, kap essen i.v.m. de
besmettelijke Essentaksterfte (Kardinge) en
individuele kap in de wijken.
Tijdens de laatste ABV van afgelopen maart
hebben de wijkbewoners een zogeheten
ideeënmuur gepresenteerd. Hieruit bleek dat
het groen in de wijk niet alleen heel belangrijk is voor velen, maar ook dat er veel ideeën
zijn hoe met dat groen aan de slag te gaan.
Zoals: boomspiegels zelf inplanten, bloembollen poten in stukken gras en/of inzaaien
met wilde bloemenmengsel, kleine borders
zelf inplanten, stukjes langs muren beplanten, een kleine pluktuin met bessenstruiken
en fruitbomen.

Voorbeeld: Fruitbomen pluktuin

Voorbeeld: Boomspiegel beplant met
kleurrijke planten
Nu is de gemeente bereid om mee te denken
en te kijken wat er mogelijk is. Ook willen de
gemeente en de BHS graag weten hoeveel
draagvlak er onder de wijkbewoners is om
de ideeën zoals hierboven genoemd verder
invulling te geven. Daarom deze oproep:

Wil je meedenken en meedoen met
het groen?
Meld je aan via bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl
Dominic D. Smith
Bestuurslid BHS
Oorspronkelijk initiatief van buurtbewoners
15
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Begin bij jezelf…
Deze zomer las ik in de Volkskrant een
artikel over een man, die zich voorgenomen had gedurende honderd dagen elke
dag een goede daad te doen. Hij was in de
aanloop naar zijn pensioen minder gaan
werken, had dus wat meer tijd en wilde
die tijd nuttig besteden. Er bleken meer
dan voldoende goede daden te vervullen, maar de meeste waren tamelijk tijdrovend. De achterliggende goede daden
gedachte vond ik echter wel een mooie
en inspireerde mij om iets meer te doen
dan het huidige vrijwilligerswerk (scouting bestuur). Ik wilde iets doen zonder
het gevoel dat iemand per se iets van mij
verwachtte.
Dus, daar is ie weer. Elke dag als ik met de
hond loop zie ik wel zwerfvuil: lege blikjes,
plastic zakjes, snoepverpakkingen, half opgegeten broodjes, vergane kranten. De hondenpoep ruim ik toch al op, eerlijk gezegd
vind ik dat een weerzinwekkend taakje, dus
het oprapen van zwerfvuil is
daarmee vergeleken een eitje.
In de afgelopen weken merkte ik dat er een soort innerlijke
competitie ontstaat, waarbij ik
zelfs bijna teleurgesteld ben als
ik tijdens een wandeling geen
rommel vind. Dat is natuurlijk wel een beetje idioot, maar
toont wel aan dat je van alles
een wedstrijd kunt maken.
De goede doelen per dag kwestie is overigens wel iets waar ik
me in kan vinden, waarbij ik
ook merk dat veel wordt neer16

gelegd bij de gemeente of overheid in het
algemeen. We (ik ook wel eens) vinden dat
er van alles geregeld moet zijn: hondenuitlaatplekken maken, straatvegen, bloembakken vullen, prullenbakken legen, eenzame
oudere mensen helpen.
Maar we kunnen natuurlijk ook heel veel
zelf doen. Maak er een wedstrijd met jezelf
van, doe elke dag of week een andere goede
daad. Waarmee de titel van dit stukje verklaard is: verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Els Bijlholt
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Gezocht:
nieuwe
leden,zijn welk
Gezocht:
nieuwe leden,
alle stemmen
alle stemmen zijn welkom!
Gezocht: nieuwe leden,

alle stemmen zijn welkom !

Koor 'Goed Gestemd' is een laagdrempelig koor en
Koor ‘Goed
Gestemd’ isis
een
laagdrempelig
koor en koor e
Koor 'Goed
Gestemd'
een
laagdrempelig
toegankelijk voor iedereen die wil zingen.
toegankelijk voor iedereen die wil zingen
toegankelijk voor iedereen die wil zingen.

op dinsdagavond
20-22u in (Beijumerweg
de Hunzeborgh
We zingenWe
op zingen
dinsdagavond
van 20-22u in van
de Hunzeborgh
10a). Dit is het buurtcentrum in
de wijk De Hunze/Van
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dit is het buurtcentrum
wijkpauze
de en na afloop is
er gelegenheid
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te
drinken.
Hunze/Van Starkenborgh. Halverwege is een kleine pauze en na
Momenteel zijn we met +/- 18 personen.
afloop is er gelegenheid om samen iets te drinken.
De kosten zijn € 75 per halfjaar, stadjerspaskorting is mogelijk.
Momenteel zijn we met +/- 18 personen.
De kosten zijn € 75 per half jaar, stadjerspas korting is mogelijk.

Zingenop
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We zingen
van 20-22u
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om te
zien
en2xte
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het je wat lijkt, je in de wijk
kunt 2x gratis meezingen.
Hunze/Van
Wat zingen we?Starkenborgh. Halverwege is een kleine pauz
Ons repertoire is divers: volksmuziek, licht klassiek, pop, onder leiding van wijkdirigente Liesbeth
zingen
we?
afloop
isWat
er
gelegenheid
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van Hoffen.
We treden
een paar keer per jaar
op. samen iets te drinken.
Ons repertoire is divers: volksmuziek, licht klassiek, pop, onder leiding
van wijkdirigente Liesbeth van Hoffen.
Momenteel
Info: Leida Bakkerzijn we met +/- 18 personen.
We treden een paar keer per jaar op.
leidabakker@gmail.com
De T.kosten
zijn € 75 per half jaar, stadjerspas korting is mogeli
0505418541, M. 0645030821
Info: Leida Bakker
leidabakker@gmail.com
T. 0505418541, M. 0645030821
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Ons koor ‘Goed Gestemd’
Elders in deze wijkkrant vindt U een
afbeelding van de flyer die op diverse
plekken in de omgeving hangt of heeft
gehangen.

museumbezoek etc.), steeds in wisselende
samenstelling. Deze nevenactiviteiten staan
nog in de kinderschoenen, maar het begin
is er.

Ons koor is een laagdrempelig koor; je hoeft
geen auditie te doen en we doen ook niet
mee aan ‘Holland’s got talent’. We zingen
gewoon omdat we dat leuk vinden en omdat
het goed is voor lijf en leden. Iedereen is
welkom.

Samen zingen schept een band en het is een
leuke manier om mensen te leren kennen.
Kom gewoon eens meezingen (je mag 2 x
gratis uitproberen of het wat voor je is).
Wel graag van te voren even contact
opnemen met Aleida Bakker (T: 0505418541,
E: leidabakker@gmail.com).

We zingen van alles: pop, rock, volksliedjes,
Groningse liedjes, licht klassiek etc. etc. maar
niet al te moeilijk. We zingen onder leiding
van Liesbeth van Hoffen gemiddeld 3 x per
maand op de dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in het buurtcentrum ‘ Hunzeborgh’.
Per jaar treden we ongeveer 2 à 3 maal op
voor publiek (kerstconcert, open avonden
e.d.). Daarnaast zijn er soms nevenactiviteiten waaraan meegedaan kan worden (denk
b.v. aan samen wandelen, concertbezoek,
18

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

ZZP-netwerk De Hunze
“Kenmerkend zijn de vele kleine eenmansbedrijfjes aan huis” zegt Wikipedia
over de wijk De Hunze. Misschien ben
je zelf één van die vele ondernemers.
Al jaren bezig of nog maar net begonnen. Of je bent nog aan het wikken en
wegen of je een bedrijfje gaat opzetten.
Je draait al voldoende omzet om van te
kunnen bestaan of je realiseert een kleine bijverdienste en denkt dat er nog
wel meer uit te halen valt. Er gebeurt
in ieder geval heel wat achter die voordeuren, maar daar zie je vanaf de
buitenkant weinig van. Alsof iedereen,
zoals dat tegenwoordig heet, in zijn
eigen ’bubble’ zit.
Tijdens een ZZP’ers-bijeenkomst van de
Kamer van Koophandel merkte ik hoe inspirerend het is om met collega ondernemers
van gedachten te wisselen, ook al zijn ze
actief in een totaal andere bedrijfstak. Tijdens zo’n bijeenkomst blijkt dat anderen met
dezelfde vragen lopen als jij, of daar het ant-

woord al op hebben gevonden. Of ze komen
met ideeën waar je zelf nooit op gekomen
zou zijn.
Door die ervaring kwam ik op de vraag of er
behoefte bestaat aan een ZZP’ers-netwerk
in onze wijk. Waarbij Zelfstandigen Met Personeel evenzogoed welkom zijn. Waar ik aan
denk zijn vrijblijvende bijeenkomsten, één
keer in de maand, thuis bij één van de deelnemers of misschien in de Hunzeborgh. Lekker dichtbij en laagdrempelig. Voorlopig
zonder structuur of vast programma, de tijd
zal leren waar behoefte aan is. Thema’s? Verzin het maar. De deelnemers kunnen elkaar
ondersteunen door het uitwisselen van kennis en tips. Het uitruilen van diensten is ook
mogelijk.
Interesse? Stuur een mail naar zzp@alfalinea.nl.
Ik stuur dan een vragenlijst voor een eerste
inventarisatie van ideeën en gedachten.
Hans van Leeuwen

2 portemonnee’s gevonden...
Op donderdagavond 30 november heb
ik een klein portemonneetje met een
giraffeprint gevonden op de Beijumerweg. Er zat wat kleingeld in.
Mocht je het kwijt zijn en weet je hoeveel er (ongeveer) in zat, neem dan
contact op met Rineke Boonstra.
(Rineke.boonstra@home.nl)

Op het bruggetje tussen De Hunze en de
Tonny van Leeuwenlaan is een kinderportemonnee gevonden
(foto). Kan opgehaald
worden bij Janneke
Carriere, Tonny van
Leeuwenlaan 14.
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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

Hier had uw advertentie tussen kunnen staan....
Informeer naar de mogelijkheden via
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

Mw. J. Kok
Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
Fysiotherapie
9738 AB Groningen
Haptotherapie
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl
20

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

de Hunzeborgh
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Van de voorzitter van de Hunzeborgh
Namens het bestuur van de Hunzeborgh wil ik jullie hele goede feestdagen en een
fijne jaarwisseling wensen. Het bestuur wil hierbij tevens alle vrijwilligers bedanken
voor hun inzet gedurende de afgelopen tijd.
In aanvulling op de oproep in het vorige wijkblad:
WIJ ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN!
Tot nog toe heeft één buurtbewoner gereageerd, waar we zeker blij mee zijn. Maar De
Hunze en Van Starkenborgh tellen gezamenlijk meer dan 1.400 huishoudens. Daar moeten
toch ook toekomstige bestuursleden bij zijn die het huidige bestuur kunnen vervangen?
Wij hopen dan ook dat deze OPROEP het gewenste effect heeft.
Wanneer dit namelijk niet gaat lukken, dan is er straks geen bestuur meer. Geen bestuur
betekent geen Hunzeborgh meer. Zover moet het toch niet komen?
Wij zien jullie reactie tegemoet.

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen

voorzitter

tel. 06 286 611 02

Joke Snijder

penningmeester

tel. 050 542 57 21

Arend Westerkamp

secretaris

tel. 050 360 02 57

Jenny de Jong

bestuurslid

tel. 050 541 79 46

Rineke Boonstra

verhuur, activiteiten

tel. 050 542 57 21

Website:

www.dehunzeborgh.com

E-mail:

hunzeborghfinancieel@gmail.com

rineke.boonstra@home.nl

info@hunzeborgh.nl
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Fitness 50-plus
In Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A, onder leiding van Anita Visker.

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.
Doel: Om zo lang mogelijk fit, soepel en sterk te blijven.
Kosten: € 3,50 per les (kopje koffie inbegrepen).
Vooruitbetaling per periode (september t/m
december en januari t/m juli).
Bestemd voor vijftigplussers,
zowel mannen als vrouwen.
U kunt eerst een proefles volgen.

Info en opgave bij:
Pieta Nijhuis - Tel: 5421396
Email: pieta.nijhuis@home.nl
Ina Bos - Tel: 06-44012276
Email: bosuil4@gmail.com

2222
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Vitaal ouder worden
met Senioren Fitness

in Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A, onder leiding van Lia Elsinga
Maandag van 13.00 – 14.00 uur

Van sporten krijg je energie, de conditie wordt beter en het
verlaagt de kans op chronische ziektes.
Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel dat je langer de activiteiten kunt blijven
doen die je graag doet.

Bestemd voor senioren,
zowel mannen als vrouwen.
U kunt eerst een proefles volgen.

Bewegen in groepsverband maakt het makkelijker om het vol te houden.
Bovendien goed voor de sociale contacten.

Voor meer informatie of opgave:

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

Ina Bos - Tel: 06-44012276
Email: bosuil4@gmail.com

Pieta Nijhuis - Tel: 5421396
Email: pieta.nijhuis@home.nl

23

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

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
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	
  
9	
  januari	
  /	
  6	
  februari	
  /	
  6	
  maart	
  /	
  3	
  april	
  /	
  1	
  mei	
  /	
  29	
  mei	
  en	
  26	
  juni
Koor	
  'Goed	
  gestemd'
In	
  principe	
  iedere	
  dinsdagavond	
  uitgezonderd	
  de	
  klaverjasavonden

20.00	
  -‐	
  22.00	
  uur
Woensdag

10.00	
  –	
  12.00	
  uur

Woensdagmorgen	
  schildergroep	
  	
  
17/24/31	
  januari
7/14/21	
  februari	
  (28	
  feb	
  niet	
  vanwege	
  voorjaarsvakantie)
7/14/28	
  mrt	
  (21	
  mrt	
  niet	
  ivm	
  gemeentelijke	
  reservering)
4	
  april

19.45	
  -‐	
  20.40	
  uur
20.45	
  -‐	
  21.40	
  uur

Piloxing
Restorative	
  Yoga

Donderdag

	
  	
  9.15	
  -‐	
  10.15	
  uur
10.45	
  -‐	
  11.45	
  uur
19.30	
  -‐	
  20.30	
  uur
20.30	
  -‐	
  21.30	
  uur

Fitness-‐50-‐plus
Fitness-‐50-‐plus
Zumba
Yoga/Pilates

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
19	
  jan	
  /	
  16	
  feb	
  /	
  16	
  mrt	
  /	
  13	
  april	
  /	
  18	
  mei	
  /	
  15	
  juni

Incidentele	
  activiteiten	
  buurtcentrum	
  Hunzeborgh	
  2018
Zondag	
  
7	
  januari
Donderdag

vanaf	
  16:00	
  uur
14.00	
  -‐	
  16.00	
  uur

13	
  maart

20:00	
  uur

Nieuwjaarsborrel
Kijken	
  naar	
  Kunst	
  door	
  Anna	
  Keller
11	
  en	
  25	
  januari,	
  8	
  en	
  22	
  februari	
  2018
Algemene	
  Bewoners	
  Vergadering

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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winkels
afhaallocaties

bezorgservice

Ekoplaza dir
ect

PostNL
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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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