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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
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U heeft weer een goed gevuld wijkblad in handen. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het oranje (ingevouwen) katern, dat afkomstig is van het Oranje Comité. Maar
ook zonder dat blijft er nog een aardig wijkblad over, al zeggen we het zelf. Als redactie
verbazen we ons er wel eens over dat we vanuit diverse hoeken toch steeds weer kopij
aangeleverd krijgen, naast de artikelen die we zelf schrijven. Op het moment dat we denken dat we deze keer toch echt op een flinterdun blaadje uitkomen, komen er e-mails
over verschillende onderwerpen binnen en kunnen we er samen met de correctrice en de
vormgever weer een leuk blad van maken.
Maar hoe gaat dat nou precies in z’n werk,
het maken van het wijkblad voor De Hunze
en Van Starkenborgh? We nemen u nu en de
komende uitgaven mee in “the making of”.
Vandaag beginnen we bij het begin met wat
meer achtergrondinformatie.

Wie graag iets wil plaatsen in het volgende nummer: kopij voor wijkblad nummer 3
dient vóór 23 juni 12.00 uur bij de redactie
binnen te zijn. U kunt het sturen naar: wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl.

www.fysiotherapiedehunze.nl

The making of: Achtergronden

KOPEN DOE
JE MET JE HART,
MAAR HOUD JE
HOOFD KOEL
gewoon groots geregeld!
Oeverkruid 8, 9738 AK Groningen • Tel. 050 82 00 944
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl
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Het “Wijkblad De Hunze/Van Starkenborgh” is het officiële orgaan van de
Bewonersorganisatie De Hunze/Van
Starkenborgh (BHS) en bestaat al sinds
1990. Het verschijnt vijf keer per jaar
en wordt verspreid binnen de Groninger wijken De Hunze en Van Starkenborgh en bij de woonboten aan de
Beijumerweg/Boterdiep.
Ilya Groot, Dé huismakelaar
van De Hunze/Van
Starkenborgh! Heeft u
vragen over de aankoop,
verkoop of taxatie van uw
woning? Bel of mail voor
een vrijblijvende afspraak!

Jaarplanning
Op dit moment bestaat de redactie uit ons
tweeën. Jaarlijks maakt de hoofdredacteur (Ellen) een planning. Hier staan onder
andere de deadline voor het aanleveren
van kopij en de bezorgingsdatum. Deze
data vindt u ook terug op de website. Handig wanneer u zelf iets wilt aanleveren.

Afstemming
In het redactiestatuut staat een aantal
zaken beschreven, waaronder: “Doel van
het wijkblad is het informeren van de wijkbewoners over wat er in hun leefomgeving
speelt. De redactie stelt zich ten doel een
kwalitatief goed wijkblad te leveren, met
goed geschreven en voor wijkbewoners
interessante artikelen in een aantrekkelijke
vormgeving.”

Afwisselend is met regelmaat een van de
redactieleden aanwezig bij de BHS-vergadering. Op die manier blijven we op de
hoogte van wat er speelt en houden we de
lijnen kort. Daarnaast komen we als redactie ook enkele malen per jaar bij elkaar. Zo’n
3 weken voor de kopij-deadline bespreken
we welke onderwerpen we geschikt vinden
en verdelen we het werk. Veel kan ook via
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de e-mail worden afgestemd, dus we houden het aantal vergaderingen graag binnen
de perken. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn wijkgerelateerd of hebben
betrekking op zaken in de directe omgeving waar wijkbewoners mee te maken
kunnen krijgen. Algemene nuttige informatie die niet specifiek de wijken betreft maar
wel de gemeente of provincie Groningen
kunnen worden geplaatst als er ruimte voor
is. Als redactie vinden we het belangrijk dat
het wijkblad niet alleen een communicatiekanaal van de BHS is, maar ook ruimte biedt
voor inbreng van wijkbewoners. Voor en
door de wijk dus.
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Reminder
Ongeveer 10 dagen voor de deadline ontvangen alle betrokkenen, zoals de BHS, het
bestuur van de Hunzeborgh en de diverse
vrijetijdsclubs die onze wijken rijk zijn, een
mail die hen er aan herinnert dat ze kopij
bij de redactie kunnen aanleveren voor het
volgende nummer.
Volgende keer gaan we in op de kopij
die aangeleverd wordt en wat daar mee
gebeurt.
Hans van Leeuwen
Ellen Steenhuis

Van de veurzidder
Soms is het zo. Dan hoor je dat iemand die je kende overleden is. Soms is dat iets meer
verdrietig dan gewoon. In dit wijkblad hebben we dit keer tweemaal een in memoriam
opgenomen, van mensen die iets voor onze wijk betekend hebben. Veel mensen kenden
oud-bestuurslid Reino Houwen, die in haar lange leven de touwtjes graag zelf in handen
hield. Op hoffelijke, maar duidelijke wijze vroeg zij tot op het laatst aandacht voor problemen in de wijk die haar bezighielden. Ook onze oud-wijkagent Cor Kremer herdenken we
in dit nummer. Net als Reino laat hij vele herinneringen achter in onze wijk.
Hoe verdrietig het overlijden ook is, deze twee grootse mensen inspireren mij om inhoud
te geven aan de Bewonersorganisatie, te helpen ideeën werkelijkheid te laten worden,
naar elkaar om te zien, om elkaar sterker te maken.

AED

Nieuw bestuur en nieuwe plannen

Inspirerend is ook het project van Monique
Linskens en Marcel Ploeg om onze wijken te
voorzien van AED-kasten die 24/7 beschikbaar zijn. Vorig jaar kwam de eerste AED
beschikbaar, bij Tandartspraktijk De Hunze
aan de Granpré Molièreweg. Op 14 april jl.
werd de tweede AED feestelijk in gebruik
genomen bij Tennisvereniging Van Starkenborgh. Op naar nummer drie!

Op 13 maart troffen we elkaar bij de Algemene Bewoners Vergadering, de ABV. We
namen afscheid van twee bestuursleden die
we zullen herinneren als betrokken mensen
bij onze wijk, en niet te beroerd om tegen de
keer in te gaan met een eigen, fris geluid. Het
gaat om Niels de Kok en Ellen Bos, die we een
presentje en een mooi bos bloemen hebben overhandigd. Enorm bedankt voor jullie inzet! Als nieuwe leden van het bestuur
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zijn Marjan Boonstra en Dominic Smith
benoemd.
In het deel na de pauze hebben de aanwezige leden van de Bewonersorganisatie
gebrainstormd over het thema ‘Groen in de
wijk’ en zijn leuke ideeën uitgewisseld. Graag
vraag ik uw aandacht voor de Groencommissie in oprichting! Ook daarover leest u in dit
wijkblad meer. U kunt zich aanmelden via
onderstaand e-mailadres. Elders in dit blad
leest u een verslag van de ABV.

Oosterhamriktracé
Burgemeester en wethouders hebben de
gemeenteraad in februari een voorstel
gedaan voor de vormgeving van de Korreweg. Dit voorstel maakt deel uit van een groter verkeersplan voor de Oosterhamrikkade,
de Vinkenstraat en dus de Korreweg – kortweg: het Oosterhamriktracé. De bussen, die
nu nog over de busbaan rijden, komen volgens dit plan door de Vinkenstraat. De auto’s
en langzaam verkeer rijden dan over de Oosterhamrikkade. De weerstand uit de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk is niet mis.
Ook lijkt de aanleg van nieuwe wegen om
auto’s in de stad te krijgen tegen de tijdgeest
in te gaan. Toch vindt de gemeente die nieuwe route nodig, om het UMCG bereikbaar te
houden.
Terug naar de Korreweg. In het nieuwe plan
komt er een brede 30 km-rijbaan, die de fietsers, de auto’s en lijn 10 moeten delen. Dat
lijkt ons een cocktail die zwaar op de maag
zal liggen. Niet alleen zijn er fietsers in alle
snelheden (van 4-jarigen tot speed pedelecs),
maar ook moeten de stadbussen hun dienstregeling halen. Wij zullen met onze collega’s van de Bewonersorganisatie Beijum een
gezamenlijke inspraakreactie voorbereiden,
omdat de Korreweg voor beide wijken van
groot belang is.

Verkeerslawaai De Hunze
Regelmatig doe ik op deze plaats verslag van
de voortgang van onze gesprekken en het
e-mailverkeer met de gemeente en de provincie, over het verkeerslawaai van de Beneluxweg en de Groningerweg. Met name in de
Van Eyckstraat wordt het lawaai als hinderlijk ervaren, maar ook in de omliggende straten hebben buurtbewoners ons laten weten
dat zij last hebben van het lawaai. Vorig jaar
heeft de provincie ons het ‘vrijwillige’ aanbod gedaan een laag geluidsscherm (1,5 m)
langs de Groningerweg te plaatsen, ter hoogte van de Van Eyckstraat. Omdat het niet duidelijk was hoeveel draagvlak er voor het plan
is, is het ook weer ingetrokken. De provincie
schrijft ons: “Het kunnen rekenen op draagvlak voor een dergelijk ‘vrijwillig’ aanbod is
van zeer groot belang, omdat dit de basis
vormt voor de besluitvorming voor het eventueel realiseren van de maatregel.” De provincie sluit dus niet uit dat het lage scherm
er toch wordt gebouwd. Maar dan moet het
duidelijk zijn dat er voldoende draagvlak is.
Daarom vragen wij de bewoners van de Van
Eyckstraat en de woonbootbewoners om
aan te geven hoeveel steun er is voor een
geluidsscherm. Dan kunnen we daarna de
resultaten teruggeven aan de provincie.
Dit was een wat langere aflevering van uw
veurzidder. Mocht u zaken hebben waarvan
u vindt dat die onder onze aandacht moeten
worden gebracht, mail ons of bel ons gerust.
Zonder uw input kunnen we ons werk maar
half doen. Gelukkig krijgen we regelmatig
post, maar nieuwe onderwerpen of een reactie zijn altijd van harte welkom!
Kees Visser
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
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OPROEP!
Wie wordt ons nieuwe bestuurslid van de
Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh?
Ellen Bos is verhuisd naar Noord-Drenthe;
ze heeft ons bestuur inmiddels verlaten.

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 en het bestuur van de
Hunzeborgh
- we organiseren jaarlijks een vrijwilligersetentje, de Nieuwjaarsborrel
en een Algemene Bewoners
Vergadering
- we vergaderen maandelijks
Ons ideale bestuurslid heeft
voor bovenstaande onderwerpen belangstelling en voelt zich
betrokken bij de wijk. Hij of zij
houdt van een kwinkslag maar
ook van samenwerken met de
andere bestuursleden. Het kost
wat tijd, maar ook weer niet zo
heel veel tijd.
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Spreekt dit je aan, dan hopen we snel van jou
te horen. Je kunt contact opnemen met Kees
Visser (voorzitter) of met de andere bestuursleden Marjan Boonstra en Dominic Smith.
Onze nummers staan in het colofon, of stuur
een mail naar bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl.

•
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GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST

PROEFDIERVRIJE
COSMETICA

Dé Schoonheidsspecialist in de wijk!
Berlageweg 87, 9731 LK Groningen

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl

Verslag Algemene Bewonersvergadering
13 maart 2018
Een goed gevulde zaal wachtte op 13
maart vol verwachting op de opening
door de voorzitter van de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh, Kees
Visser . De koffie en thee met Groninger
koek viel - zoals verwacht - weer goed in
de smaak. Om 20.05 uur was het zover,
de Algemene Bewonersvergadering was
begonnen. Na het voorstelrondje van het
huidige en het aspirant-bestuur werden
de notulen van de vorige ABV met de aanwezigen doorgenomen. Het viel op dat de
punten over de bomen langs de Hunzedijk
en de plannen van het Groninger Landschap voor het herstel van de Hunzeloop
nog steeds op grote belangstelling kunnen rekenen.
Daarna blikte het bestuur, onder leiding van
secretaris Niels de Kok, terug op het afgelopen jaar. De dienstregeling van bus 65 door
de wijk is onlangs behoorlijk uitgebreid. Het
bestuur is trots op de nieuwe website die
in 2017 het licht zag. Inhoudelijk was 2017
een jaar waarin de gemeentelijke plannen
voor een nieuwe uitvoering van de Korreweg en de Gerrit Krolbrug verder zijn voorbereid, waarbij er een duidelijke samenhang
is met de plannen voor het Oosterhamriktracé, waarbij de busbaan zal worden opengesteld voor auto’s. In 2017 zijn er blikvangers
langs het Heerdenpad gerealiseerd. Speciale aandacht verdient de aanleg van een AED,
geheel bekostigd uit fondsen, en geheel
bedacht en in 2017 uitgevoerd door enthousiaste wijkbewoners.

Daarna was het de beurt aan penningmeester Ellen Bos om de financiële handel en
wandel van de BHS toe te lichten. De zaal
beloonde haar strenge financiële beleid en
duidelijke verantwoording met een décharge
van het bestuur.
Helaas namen we daarna afscheid van
Niels en Ellen met een cadeau en een bos
bloemen. We hebben hun inzet voor de
Bewonersorganisatie, hun humor en betrokkenheid enorm op prijs gesteld. Bedankt
Niels en Ellen!
Gelukkig stonden er ook twee nieuwe
bestuursleden klaar om het stokje over te
nemen: Dominic Smith en Marjan Boonstra.
Samen met aftredend en herbenoembaar
bestuurslid Kees Visser werden zij voor een
nieuwe periode van twee jaar per acclamatie
door de ABV benoemd. Chapeau! Nog mooier zou het zijn als we er één of twee aspirant-leden bij kregen. Aanmeldingen zijn van
harte welkom via bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
Bij de rondvraag bleken de aanwezigen zeer
begaan met de administratieve rompslomp
die een vereniging kan hebben. Zo werd er
voorgesteld een ledenadministratie bij te
houden en contributie te heffen. Deze extra
administratieve lasten konden niet op goedkeuring rekenen van het bestuur, dat de
invoering dan ook afried. In de rondvraag
werden verkeers- en overlastaspecten aan de
orde gesteld, waar het bestuur mee aan de
7
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slag gaat. Daarna was het tijd voor pauze met
opnieuw koffie, thee en Groninger koek.
Na de pauze stelde de nieuwe gebiedsmanager Minetta Kooistra zich voor. Het bestuur
heeft al eerder met haar kennisgemaakt en
kijkt uit naar de samenwerking met Minetta.
Ook het WIJ-team stelde zich bij monde van
Lisette Veenstra voor. Het WIJ-team voor
onze wijk is gevestigd in Beijum, dus vlakbij. Het WIJ-team is een samenwerking van
straatcoaches, wijkwerkers en allerlei vormen
van sociale hulpverlening, bij elkaar een heel
compleet pakket.
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den. Net als vorig jaar ontstonden de meest
creatieve ideeën in een vrije uitwisseling. Of
de ideeën ook bruikbaar en uitvoerbaar zijn
zal blijken als een nog op te richten Groencommissie aan de slag gaat. De eerste geïnteresseerden zijn al bekend. Bent u ook
geïnteresseerd, meld u dan ook aan bij het
bestuur!
Wij kijken terug op een gezellige en geanimeerde avond. Ieder heeft zich op zijn of
haar eigen wijze ingezet om de ABV tot een
succes te maken en wat ons betreft is dat
prima gelukt!
Namens het bestuur, Kees Visser

Vervolgens was het tijd voor de ideeënmuur.
De aanwezige wijkbewoners bespraken in
twee groepen hun visie op meer groen in de
wijk en hoe de visie verwezenlijkt kan wor-

In memoriam Cor Kremer
Toen ik nog maar een paar maanden in
de wijk woonde, stond er in het wijkblad
een interview met Cor Kremer, met de kop
“Wijkagent met hart en ziel”. Dat was in
oktober 2013. Cor was toen onder andere wijkagent van onze wijk. Hij noemde
het contact met mensen en zijn christelijke levensovertuiging als belangrijke redenen om bij de politie te gaan. Op de foto
staat een opgewekte man met een vrolijke grijns. Zo leerde ik hem kennen als
gesprekspartner van het bestuur van de
Bewonersorganisatie: vrolijk, betrokken en
met een grote kennis van zaken.
Cor was al een tijdje niet meer ‘onze’ wijkagent. Op 14 maart 2018 is hij plotseling
overleden, 59 jaar oud, terwijl hij aan het

werk was. De verslagenheid van zijn
collega’s spreekt uit
de advertenties in
het Dagblad van het
Noorden. Maar ook
in onze wijk laat hij
een onuitwisbare indruk achter. Met sommige bewoners heeft Cor intensief contact
gehad. Met zijn aandacht en behulpzaamheid heeft hij veel voor hen betekend.
Anderen zullen Cor misschien herinneren
als gastspreker op de Algemene Bewonersvergadering. De politie verliest in Cor
een warme en betrokken medewerker, een
wijkagent in hart en nieren.
Kees Visser

De Open Huiskamer
Op de nieuwjaarsborrel begin januari is het
leuke idee ontstaan om ‘De open huiskamer’
te organiseren. Een laagdrempelig initiatief,
waarbij je op een gezellige manier je buurtgenoten kunt ontmoeten.
Onder het genot van een kopje koffie dingen
delen, ervaringen uitwisselen en gewoon wat
gezelligheid zoeken in een huiskamer in de
buurt.

Een uitgebreider verslag is te vinden op
www.dehunzevanstarkenborgh.nl
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Het plan is om 1x per maand (de laatste
woensdag) een huiskamer open te stellen
voor bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh die zin hebben in zo’n kopje koffie
bij de ‘buren’.

Iedereen, man, vrouw,
jong of oud, is welkom. Het zou leuk zijn
als er iedere maand
een andere huiskamer
opengesteld wordt van 10 tot 12 uur.
Om een start te maken en eventueel opmerkingen en/of aanvullingen over dit idee
te horen is de eerste Open Huiskamer op
woensdag 27 juni aan de Wilsstraat 23.
Tussen 10 en 12 uur staat de koffie voor je
klaar!
Marjan Boonstra
Janny de Waard
9
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Veiligheid in de wijk
Sinds enige tijd hebben we een hond. Nu zult
u misschien denken dat dit epistel dan wellicht gaat over de al dan niet terechte hondenbelasting en waarom we daarover niets
horen in de lokale verkiezingsprogramma’s.
Of over hondenpoep op de stoep, wat ook
voor hondeneigenaren een bron van ergernis
kan zijn. Maar nee, ik wilde de veiligheid van
onze wijken eens voor het voetlicht brengen.
Hoe kunnen we die nog wat verbeteren? Ik
kom daar op via onze hond die ’s avonds haar
nogal waakse karakter ten toon spreidt. Of
liever gezegd ze slaat aan bij (niet) verdachte bewegingen buiten (setting: baasjes lezen
krant of boek op de bank, hond maakt plots
enorm kabaal en springt van dezelfde bank
naar raam). En dat nog geruime tijd voordat
een signalement van de bewuste passant
(kat/ hond en/of mens) via de buurtapp verspreid is. En die app daar hebben we ons nu
net op geabonneerd om ons gevoel van veiligheid te vergroten. Net zoals het burgernet
alarmeringssysteem.
Nu werkt dat niet altijd effectief, d.w.z. ons
gevoel van veiligheid is eerder af- dan toegenomen doordat we nu over alles wat er
gebeurt realtime geïnformeerd worden. Wat
te denken van die keer dat een verdachte persoon (eigenlijk bijna altijd een man
- natuurlijk) in een wat bedoezeld bestelbusje enige tijd stond te wachten in De Hunze.
Binnen afzienbare tijd was de man digitaal
omsingeld; iedere buurtapper was ervan op
de hoogte. Eigenlijk kon hij geen kant meer
op. Uit voorzorg werden ramen en deuren
10

vast gesloten. Wellicht zou het arrestatieteam hem vlot
in de kraag vatten.
Maar pas op, benader
de persoon niet zelf,
want je weet tenslotte maar nooit. Gelukkig kwam daarna vlot de
melding dat de man in kwestie een glaszetter
was die simpelweg de weg in onze wijk even
was kwijtgeraakt.
Waar is toch de tijd gebleven dat men eventjes informeerde of iemand misschien even
wat hulp kon gebruiken? We proberen onze
kinderen toch op te voeden in vertrouwen
in de medemens? En niet uit te gaan van
het slechte. Dat wil niet zeggen dat er geen
slechte daden van mensen bestaan. Zo liep
ik op een zaterdagochtend tamelijk vroeg (ja
inderdaad dankzij de hond, want we genoten
nog van een winterstop van het voetbalseizoen voor de kinderen) door onze wijk, toen
ik daar een voordeur op een kier zag staan. In
de deur nog een krant.
Nietsvermoedend belde ik aan en keek even
naar binnen, waar ik tot mijn verbazing ook
de cilinder van het deurslot op de mat zag
liggen! Foute boel dus. Even later werd onder de kreet “Politie!” - de woning betreden. Het is dus inderdaad zo dat lieden ons
buurtje onveilig maken. Hier was zeer waarschijnlijk de woning enige tijd geobserveerd,
waarna de inbraak (door hem e/o haar) op
een onbewaakt moment. Daartegen helpt
een hond denk ik wel. Bij ons komt niemand
in de buurt, tenzij doof voor hondengeblaf.

Maar wat te denken van een hiernaast afgebeeld verkeersbord? Dan weet iedereen, ook
de houders van een tweedehands bestelbusje, glaszetters incluis, dat we in deze buurt
om elkaar geven en dus ook ‘mijn en dijn’ in
de gaten houden. En dan word je dus soms
op de app gezet. Niet met de bedoeling om

als crimineel weggezet te worden, maar eerder als teken van oplettende buurtbewoners,
die een veilige buurt willen (en ja, graag zonder hondenpoep op het trottoir).
Christian Hulzebos
Van Eesterenlaan

Groen in de wijk
De BHS zoekt bewoners die willen deelnemen in de Groencommissie, om ideeën op te
doen en te delen over het groen in onze wijk.
Tijdens de ABV van 13 maart hebben we
gebrainstormd over het thema ‘Groen in de
wijk’. Dat leverde heel wat leuke ideeën op.

Zo is het idee voor een Groencommissie
ontstaan. De groencommissie kan bijvoorbeeld aan de slag gaan met de opbrengst
van de ideeënmuur en deze verder uitwerken. Natuurlijk kan de Groencommissie ook
eigen initiatieven ontplooien met betrekking
tot (openbaar) groen in onze wijk. De BHS zal
de Groencommissie waar nodig begeleiden
en bijstaan.

We noemen een paar voorbeelden: stukken
openbaar groen inzaaien met wilde bloemen, boomspiegels aankleden met bloeiende planten, een pluktuin met kleinfruit en
fruitbomen, minder eentonig (saai) groen.
En wat dacht u van groene daken? Daar is al
ervaring mee opgedaan en de belangstelling
is groot! Ten slotte noemen we nog: minder
tegels, vogelflats en bijenhotels. Wat kunnen we doen om deze ideeën in de praktijk
te brengen?
Geïnteresseerd? Doet u ook mee?
Stuur dan een mail naar de BHS:
E-mail: bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
Dominic D. Smith

We hebben al een aantal geïnteresseerden,
maar we zijn op zoek naar meer bewoners
die hun creativiteit willen inzetten om gezamenlijk onze wijk nog groener te maken.
11
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advertentie

AED bij de Tennisvereniging ook
buiten geplaatst
Feestelijke ingebruikname AED

Herkent u dit?
De

pling ! van de
De

WhatsApp ...

van de SMS....

ringtones

♫ van het mobieltje...
De ♪
“Oh ja,
ff gamen, ff surfen, ff de nieuwste van...downloaden
op de Ipod”. Of: “ff die coole serie zien of lekker zappen....”
“Aai, bijna
~ Å Évergeten
Ä ç ç mijn
â = Facebook
í É= ÅÜ
Å â É ..."
å = K K K Å É Ä ç ç â = í É = Å Ü É Å â É å = K K K ?Ä ç ç â = í É = Å Ü É Å â É å =
teÉchecken
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!

ack.com
t-backontr
u
tu
ti
s
in
rk
12 77
we
of 06 10 90
www.huis
0 3642144

Buiten en dus altijd
toegankelijk
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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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de locatie van het
slachtoffer aangeOp zaterdag 14 april is de AED bij Tennisgeven en de locatie
vereniging Van Starkenborgh feestelijk in
van de dichtstbijzijnde
gebruik genomen. De officiële opening is
AED. U kunt zich voor
verricht door onze wethouder en gebiedsmaapp
aanmelden
nager
van
de
gemeente
Groningen.
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 Édeze
å = KK
K ?yves
te checken...” via
www.hartstichting.nl/reanimatie/
Tussen 15.00 tot 17.00 uur werden geïnteword-burgerhulpverlener
resseerde buurtbewoners ontvangen met
Ook kunt u zich aanmelden voor een
een hapje (dankzij slager J. van der Wier) en
reanimatiecursus. Dit kan via
een drankje namens de Tennisvereniging Van
www.hartstichting.nl/reanimatiecursus
Starkenborgh.

Knippen € 13,50

Naast de AED bij het CSG Wessel
Gansfort, huisartsenpraktijk Post en
Tandartspraktijk De Hunze is de nieuwe AED te vinden aan de buitenzijde
van de Tennisvereniging Van Starkenborgh, Heerdenpad 9, 9731 BW Groningen. Doordat het apparaat aan de
buitenzijde hangt, is deze voor een
ieder 24 uur per dag beschikbaar.
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

In het kader van buurtpreventie en veiligheid, is vanuit initiatief van bewoners uit De Hunze
het idee tot het verplaatsen van de
AED vanuit de kantine naar de buitenzijde ontstaan. De AED is mede
mogelijk gemaakt door de Hartstichting, Gemeente Groningen, Het Rode
Kruis, Tennisvereniging Van Starkenborgh en Bewonersorganisatie De
Hunze/Van Starkenborgh.

Projectteam
Ing. Maarten Neeb
technische werkvoorbereiding en uitvoering en mede initiatiefnemer
Ing. Monique Linskens
Wet en regelgeving, IT (hardware, software
en security), financiering en sponsering en
research, mede-initiatiefnemer
Marcel Ploeg
technische werkvoorbereiding/ planning
en mede initiatiefnemer

13
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In memoriam Reino Houwen
‘Moet je eens luisteren’, zo begon Reino

pen, Qbuzz verklaarde dat gelede bussen

vaak het gesprek. En luisteren deed je

niet dichter naar de stoeprand kunnen

dan ook, naar een zeer uitgesproken

manoeuvreren

mening. De mening van Reino zullen we

gemeente met de vraag of de bushalte

echter niet meer horen. 28 Maart is zij

kon worden aangepast.

benaderde

Reino

de

na een korte periode van ziek zijn overleden, 89 jaar oud.

Ondanks haar kleine, gebogen gestalte
en langzame tred bleef Reino een indruk-

Reino is vele jaren actief geweest binnen

wekkende persoonlijkheid. Actief voor

het bestuur van eerst het Hunze Overleg

sociaal cultureel werk en vrouwenemanci-

Platform, later de Bewonersorganisatie De

patie. Vief, vastberaden, wars van flauwe-

Hunze/Van Starkenborgh. Als penning-

kul, onafhankelijk, betrokken, levenslustig,

meester zag zij er op toe dat de zaken stipt

recht door zee en zeer bij de tijd.

op tijd werden afgehandeld en dat elke
cent kon worden verantwoord. Daarbij nam

De

ze ervaring mee uit haar werk, onder ande-

heeft

re als studiekeuzeadviseur, en uit diverse

plaatsgevonden.

uitvaartplechtigheid
op

6

april

in

voor

Reino

Beetsterzwaag

overlegorganen, zoals met de gemeente.
We wensen de familie sterkte met het
En die gemeente had Reino regelma-

verlies.

tig aan de broek hangen. Reino ging in
gesprek met wethouder Mattias Gijsbertsen omdat zij van mening was dat de
voorzieningen voor inwoners op vergevorderde leeftijd onder de maat waren.
En toen, na een valpartij bij het uitstap-
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Namens de BHS

Open avond / presentatie van het
wijkkoor “Goed Gestemd” op
dinsdag 15 mei in de Hunzeborgh
Wat een kou hebben we geleden de laatste weken. Achter het glas leek het vaak
wel mooi weer, maar als je dan buiten
kwam…… brrrr. Snel weer naar binnen, veel te koud. Ook was er een hele
nare griep die rondging. Het leek wel of
de griep telkens terug kwam. Binnen het
koor waren er behoorlijk wat leden slachtoffer van deze griep. Ondergetekende kan
er over mee praten. Al met al ongeveer 6
weken kuchen, hoesten, niet lekker en ga
zo maar door.
Ons koor mocht eigenlijk niet meer “goed
gestemd” genoemd worden, maar: zangvereniging “de schorre keeltjes”. Maar dapper
gingen we door, vaak maar met iets meer
dan de helft van onze leden. Hopelijk zijn al
onze leden weer goed bij stem als we onze
open avond / presentatie op dinsdag 15 mei
hebben. Het begint om 20.00 uur en net als
voorgaande jaren is de koffie en thee (en de
toegang natuurlijk) gratis.
Iedereen is van harte welkom. We laten dan
horen onder leiding van onze dirigente Liesbeth van Hoffen waar we de laatste maanden
mee bezig zijn geweest. Dit maal behoorlijk
internationaal: Engelse, Spaanse en Zweedse liederen, maar ook het Gronings is vertegenwoordigd. Voor ieder wat wils denken
we. Er zijn vijf nieuwe (vrouwelijke) leden bij
ons koor gekomen, waar we erg blij mee zijn,
en ze zingen al heel flink mee, maar we kun-

nen er altijd nog wel wat leden bij gebruiken, vooral mannen zijn welkom. Waar zijn
de mannen van De Hunze/Van Starkenborgh gebleven? We bijten niet hoor en het
is echt gezellig. Schroom niet en probeer het
gewoon eens een keer (je mag 2 x meedoen
zonder verplichtingen).
Verder hebben we af en toe een nevenactiviteit vanuit het koor, waar leden aan mee
kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan: samen
naar een concert/ museum/film gaan of incidenteel eens een wandeling maken.
Voor verdere info kun je contact opnemen
met Aleida Bakker, telefoon 050-5418541 of
06-45030821.

15

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

15 MEI: 20.00 UUR
IN DE HUNZEBORGH

Daktuinen

Leren en leven

PRESENTATIE / OPEN
AVOND VAN HET KOOR
“GOED GESTEMD”

met meer plezier en

Beste medebewoners,

zelfvertrouwen,

daar help ik je graag bij!

REPERTOIRE: ENGELSE, SPAANSE,
ZWEEDSE EN GRONINGSE LIEDEREN
o.l.v. Liesbeth van Hoffen en begeleid op
de piano door Emma Bos.
Toegang, koffie en thee gratis.

❖

Coachingstraject op maat

❖

voor kinderen die vastlopen op school

❖

met taal, rekenen, faalangst, concentratie enz.

❖

volledige vergoeding door de gemeente

❖

krijg grip op je eigen leerproces!

Meer informatie en contact:

Op de bewonersvergadering van de BHS
(Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh) van 13 maart was vergroening van de
wijk een onderwerp en kwamen ook daktuinen als mogelijkheid aan de orde. Een paar
mensen uit de wijk hebben toen bedacht om
hierover een informatieavond te organiseren.
Veel huizen (in ieder geval in De Hunze) en
garages in onze wijken hebben platte daken.
Deze daken lenen zich uitstekend voor een
zogenaamde daktuin of sedumdak.

Janette Kuipers
Onderwijskundige & ontwikkelcoach
www.janettekuipers.nl

U bent van harte welkom!

Hier had uw advertentie kunnen staan
Informeer naar de mogelijkheden via
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl
Waarom zou je je dak, dat nu bedekt
is met bitumen o.i.d., laten bedekken
met planten?
Dynamische, actieve Hatha Yoga. Via aandachtsvolle
inspanning naar volledige ontspanning!
Voor elk niveau geschikt. Je bent van harte welkom
om een keer een les te proberen!

Lessen:
dinsdag
woensdag
donderdag

10.00 u – 11.30 u
08.45 u – 10.15 u
18.45 u – 20.15 u

Locatie: Onnemaheerd 1 Beijum


 

 


 

Opgave en informatie:
info@veerkrachtyoga.nl
06-18903456
Veerkracht Yoga
(Joke van der Veer)

VOORJAARSACTIE: De eerste 5 lessen voor € 40,00!
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Het heeft een aantal voordelen:
Daktuinen:
• bufferen water
• geven koeling in de zomer en isolatie in
de winter
• beschermen de dakbedekking, waardoor
deze veel langer meegaat
• zijn geweldig voor bijen, vlinders en
andere insecten
• zijn mooi om te zien

Verder zijn er voordelen die niet direct voor
de eigenaar zijn maar wel voor de stad
Groningen.
Daktuinen verlagen de binnenstadtemperatuur in warme perioden en doordat ze water
bufferen doen ze een minder grote aanslag
op de riolering bij heftige regenbuien. Waterafvoer is door de vele bebouwing in de stad
echt een probleem.
Om de aanleg van daktuinen te stimuleren
geeft de gemeente Groningen een aanzienlijke subsidie op de aanleg van deze daken.
Is je interesse gewekt en wil je wel iets meer
horen over de mogelijkheden, kosten etc.
van een daktuin?
Op dinsdag 8 mei is er een informatieavond
waar Henk Veenstra (van Veenstra daktuinen
en vegetatiedaken) hierover meer kan vertellen. Hij kan ook uitleg geven over de subsidiemogelijkheden en praktische vragen
beantwoorden.
20.00 uur: in de Hunzeborgh. Toegang en
koffie / thee is gratis dankzij een donatie van
de BHS.
Je kunt je opgeven door voor 7 mei een mail
te sturen naar Ton Bot (tonbot@ziggo.nl)
Wees welkom!
Hennie, Anneke, Ton en Ellie

17
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Eindelijk: IJs!
Op het moment dat deze regels aan
de harde schijf worden toevertrouwd
staat de deur naar het voorjaar op een
flinke kier. De krokussen hebben hun
beste tijd zelfs weer gehad, het zijn nu
de narcissen die met onhoorbaar trompetgeschal het betere weer verwelkomen. Stiekem durven we verder vooruit
te denken, aan de zomer. Terrasje, zonnebril, blote benen en dan vooral die
hoorn met twee of misschien wel drie
bollen Italiaans ijs. In een opwelling
gekocht misschien, die smaken het best.
Maar zover is het nog niet, het koudste jaargetijde ligt nog maar net achter ons. Hoewel, koud? We hebben een paar gure dagen
gehad maar eigenlijk maken we alleen nog
maar nep-winters mee. Voor dagen-, soms
wekenlang dichtgevroren sloten en kanalen
moeten we diep in ons geheugen graven.
Schaatsen? Dat is toch iets van televisie?
De jongedames op de foto’s kennen die
schaatskoorts waarschijnlijk niet, voor hen
is de dikke laag ijs op de sloot een boeiend,
misschien wel nieuw verschijnsel. Dolle pret
als stukken worden losgebroken en opgetild.
‘Kijk deze eens, hoe groot!’ Dat je er natte kleren en hele koude handen van krijgt deert ze
niet. Ze kijken misschien al naar de volgende
winter uit. En wie weet kunnen ze dan zeggen: ‘Eindelijk ijs!’
Het tafereel is vastgelegd door Anneke
Roorda, lid van Fotoclub De Hunze.
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Kom ook naar het Koningsdagfeest

Kijk voor het programma in de oranje bijlage

Uitnodiging
26/27 mei in ‘De Kern’ Zuidwolde
Tweede expo Fotoclub De Hunze

‘OP 30 MINUTEN LOPEN’
De leden van Fotoclub De Hunze
exposeren in het weekend van 26 en
27 mei in dorpshuis De Kern, Noordwolderweg 8 in Zuidwolde; beide
dagen van 13.00 tot 17.00 uur. Het
thema is: ‘Op 30 minuten lopen’ (vanaf
De Kern). Binnen dat centrale thema
kiest elke fotograaf een eigen subthema en dat zorgt voor verrassende
verschillen.
In 2017 ontving de fotoclub veel enthousiaste reacties bij de eerste expositie (in de Hunzeborgh). Ook toen was het thema ‘Op 30 minuten lopen’, in dat geval vanaf De Hunze.

18
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BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE
Allround Klussenbedrijf
Voor al uw: installatiewerk, badkamers,
keukens en schilderwerkzaamheden
Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.
Tel: 06 203 23 186    •   E-mail: tomboeijink@hetnet.nl    •   www.boeijinkbouw.nl

Warme Bakker Lijnema
Oosterhamrikkade 32
Tel. 050-5730317

Waar brood nog
naar brood smaakt!
Tegen inlevering van deze advertentie een gratis zakje krentenbollen!

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

JA!! We hebben een aantal mensen gevonden die gaan kijken of een bestuursfunctie iets voor hen is. Door lobbyen van het
huidige bestuur hebben we waarschijnlijk
binnenkort weer een volledige bezetting.
Dat is goed nieuws. We kunnen nu weer verder met het uitwerken van ideeën voor activiteiten en verhuur. Maar dat kunnen we niet
alleen.
Als er een feest gegeven wordt, zijn daarvoor
barmedewerkers nodig. We zoeken mensen
vanaf 18 jaar die af en toe eens - tegen vergoeding - een bardienst willen draaien. Ervaring is echt niet nodig.
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krijgen van iemand van het bestuur of via de
website.
Wij, bestuur en een aantal enthousiaste
vrijwilligers, gaan voorlopig door, maar echt,
we hebben uw hulp hard nodig.
Daarom nogmaals het verzoek: meld je aan
om de Hunzeborgh draaiende te houden.
Laat een bericht achter op
www.dehunzeborgh.nl/contact.
Of neem contact op met iemand van het
bestuur, de namen staan hieronder.

Er zijn vast wijkbewoners die wel eens een
workshop of activiteit willen. Laten organiseren is natuurlijk mogelijk maar zelf ideeën
aandragen en helpen uitvoeren geeft vast
meer voldoening.
De Van Loghemstraat schreef in het vorige
wijkblad, dat ze een erg gezellige middag in
de Hunzeborgh hadden.
Andere straten kunnen hier ook een straatontmoeting houden; alle inlichtingen kunt u

Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen
Joke Snijder
Arend Westerkamp
Jenny de Jong
Rineke Boonstra
Website:

voorzitter
tel. 06 286 611 02
penningmeester
tel. 050 542 57 21
secretaris
tel. 050 360 02 57
bestuurslid			
verhuur, activiteiten
tel. 050 542 57 21

www.dehunzeborgh.com

E-mail:

hunzeborghfinancieel@gmail.com
verhuurhunzeborgh@gmail.com
rineke.boonstra@home.nl

info@hunzeborgh.nl
21
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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!

Vitaal ouder worden
met Senioren Fitness

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

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
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2018
Maandag

Vaste

9.15 - 10.15 uur
Fitness-50-plus
10.45 - 11.45 uur
Fitness-50-plus
13.00 - 14.00 uur
Senioren Fitness
19.00 - 20.00 uur
Yoga
activiteiten
buurtcentrum
20.15 - 21.15
uur
Yoga Hunzeborgh

Maandag
Dinsdag

Dinsdag
Woensdag

9.15
9.15 -- 10.15
10.15 uur
uur
10.45 -- 11.45
10.45
11.45 uur
uur
13.00
14.00 -- 14.00
15.00 uur
uur
19.00 -- 23.00
20.00 uur
uur
20.00
20.15 - 21.15 uur
20.00 - 22.00 uur
9.15 - 10.15 uur
10.45 - 11.45 uur
14.00 –- 15.00
10.00
12.00 uur
uur
20.00 - 23.00 uur
19.45 - 20.40 uur
20.00
20.45 -- 22.00
21.40 uur
uur

Donderdag
Woensdag

9.15 - 10.15 uur
10.00
12.00 uur
uur
10.45 –- 11.45
19.30 - 20.30 uur
19.45
20.30 -- 20.40
21.30 uur
uur
20.45 - 21.40 uur

Vrijdag
Donderdag

8.45 - 9.45 uur
9.15 -- 10.15
10.15
12.15 uur
uur
10.45
16.15 -- 11.45
17.30 uur
uur
19.30
18.30 -- 20.30
19.30 uur
uur
20.30
19.45 -- 21.30
21.00 uur
uur

Vrijdag

8.45 - 9.45 uur
10.15 - 12.15 uur
16.15 - 17.30 uur
18.30 - 19.30 uur
Incidentele19.45
activiteiten
- 21.00 uur

Dinsdag 15 mei 20.00 uur

2018

Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Senioren
WandelenFitness
Yoga
Klaverjassen
Yoga
1 mei / 29 mei / 26 juni

Koor 'Goed gestemd'
Fitness-50-plus
24 april, 8/15/22 mei, 5/12/19 juni, 3/10 juli
Fitness-50-plus
Wandelen
Woensdagmorgen schildergroep
Klaverjassen
25 april
1
mei / 29 mei / 26 juni
Piloxing
Koor 'Goed gestemd'
Restorative
Yoga
24 april, 8/15/22 mei, 5/12/19 juni, 3/10 juli

winkels
afhaallocaties

Fitness-50-plus
Woensdagmorgen
schildergroep
Fitness-50-plus
25
april
Zumba
Piloxing
Yoga/Pilates
Restorative Yoga
Ladies Gym
Fitness-50-plus
Schildercursus ‘Groen als Gras'
Fitness-50-plus
Jeugdschaakclub SC de Paardensprong
Zumba
Kinderdisco 4 t/m 8 jaar
Yoga/Pilates
Bingo met aansluitend kinderdisco 8 t/m 12 jaar
18 mei / 15 juni
Ladies Gym
Schildercursus ‘Groen als Gras'
Jeugdschaakclub SC de Paardensprong
Kinderdisco 4 t/m 8 jaar
buurtcentrum
Hunzeborgh
Bingo met aansluitend
kinderdisco2018
8 t/m 12 jaar
18 mei / 15 juni
Presentatie / Open Avond Koor 'Goed Gestemd'
Toegang, koffie en thee gratis.

bezorgservice

Ekoplaza dir
ect

PostNL

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2018

Voor meer info over de activiteiten, kosten en aanmelden ga naar: www.dehunzeborgh.com
Dinsdag 15 mei 20.00 uur
Presentatie / Open Avond Koor 'Goed Gestemd'
In schoolvakanties is buurtcentrum Hunzeborgh
gesloten,
tenzij
expliciet
anders vermeld.
Toegang,
koffie
en thee
gratis.

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