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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

Bezoek onze website:               
www.budgetadvocaat-jans.nl 

direct mailen mag ook:
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl       

Leonard Springerlaan 9
9727 KB Groningen 
Tel: 050 3115036

advertentie

14

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

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

www.fysiotherapiedehunze.nl

facebook.com/fysiotherapiedehunze

Er zijn er tientallen in onze wijken, van diver-
se soorten en er zijn boeken vol over geschre-
ven. Je ziet ze ook wel. Vooral overdag en ook 
wel ’s avonds. Maar toch komen ze in het wijk-
blad maar nauwelijks aan bod. Thuis heb ik zelf 
ook een exemplaar en is regelmatig onderwerp 
van gesprek, maar als onderwerp voor het wijk-
blad zijn deze en zijn soortgenoten een onder-
geschoven kindje. Je moet er ook niet te veel 
van verwachten. Ze hebben het druk met zich-
zelf en alle nieuwe dingen in hun leven. Ze zijn 
namelijk na de zomer getransformeerd van 
oudste naar jongste. Ze zijn nu brugklassers.

Tientallen dus, elk jaar weer. Met zware tas-
sen vol met boeken achter op de fiets verlaat 
het grootste deel van deze groep elke doorde-
weekse ochtend onze wijken. Inmiddels zijn ze 
wel een beetje gewend aan de nieuwe school, 
nieuwe klas, het huiswerk en de proefwerken. 
Maar toch, wat een mijlpaal voor deze mede-
wijkbewoners. Daarom eens wat aandacht voor 
deze elf-, twaalf- en dertienjarigen. We hopen 
dat iedereen zijn draai heeft gevonden en we 
wensen jullie veel succes en heel veel plezier 
op jullie nieuwe school.

In dit voorwoord ook weer ruimte voor hoe het 
wijkblad tot stand komt. Vorige keer las u hoe 
kopij tot stand komt. Deze keer gaat het over 
de vormgeving.
Heeft u kopij voor het laatste nummer van 
2018? U kunt die tot 2 december aanleveren via 
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens de redactie
Ellen Steenhuis

THE MAKInG OF: 

Vormgeving

Oeverkruid 8, 9738 AK Groningen • Tel. 050 82 00 944 
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl

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!

gewoon groots geregeld!

 KOPEN DOE 
JE MET JE HART, 
MAAR HOUD JE 
HOOFD KOEL

Zodra alle kopij binnen is wordt deze 
eerst genummerd en gecorrigeerd. Daar-
na stuurt de hoofdredacteur deze naar de 
vormgever Erik Tack. Hij verzorgt als oud-
wijkbewoner al jaren de lay-out en druk-
werk van het wijkblad. De aangeleverde 
foto’s en teksten worden allemaal nog 
een keer bewerkt voordat ze op de pagi-
na’s kunnen worden geplaatst. De kwali-
teit van de foto bepaalt vaak de grootte 
in het blad en tegelijk ook de lay-out van 
de totale pagina. De kunst is om zo fraai 
mogelijk tot volle pagina’s te komen met 
daarbij een eenheid in lettertypes, letter-
grootte en vlakverdeling tussen foto’s en 
tekst.
Een eerste proefdruk is vaak binnen een 
week klaar en wordt ter correctie terug-
gestuurd naar de redactie. Die haalt de 
laatste schoonheidsfouten er uit.

Daarna volgt er een finale proefdruk en 
kan het blad naar de drukker worden 
gestuurd. In totaal worden er iedere uit-
gave 1500 exemplaren gedrukt. Deze 
worden in eerste instantie bezorgd op 
Erik’s kantoor op Het Witte Lam. Vanaf het 
centrale afleverpunt zijn zo’n vijf bezor-
gers verantwoordelijk voor de versprei-
ding van deur tot deur. De bezorgers 
ontvangen hiervoor een vergoeding; 
daarvoor moeten zij 13 jaar of ouder zijn. 
Een mooie manier om een zakcentje bij 
te verdienen!
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Bestuur 
In het vorige veurzidderstukje heb ik de 
noodklok geluid over de samenstelling van 
het BHS-bestuur. We zijn eigenlijk met te wei-
nig leden en moeten daardoor zaken laten 
liggen. Daarom hebben we dringend fris 
bloed nodig. Helaas hebben we geen res-
pons gekregen op de oproep. Ik vraag nog-
maals uw aandacht voor het ontzettend 
leuke en verrijkende bestuurswerk. Het kost 
wat tijd, maar in de praktijk net zoveel als 
je er zelf in wilt steken. Kom maar eens kij-
ken bij onze maandelijkse vergadering. Ons 
e-mailadres staat hieronder. 

Forza Musica!
Op 16 september vond het Forza Musica fes-
tival plaats in onze wijk. De Bewonersorgani-
satie heeft dit festival financieel ondersteund. 
Op verschillende plaatsen in de wijk werd 
muziek gemaakt, soms ook door wijkbewo-

ners zelf. Het was een groot succes en zeker 
voor herhaling vatbaar! 

Tuinland
Het parkeerterrein van de voormalige Tuin-
landlocatie is voor velen een doorn in het 
oog. Een deel van het Tuinlandterrein is de 
Van Eyckstraat geworden. Maar het parkeer-
terrein blijft maar nutteloos liggen.
We hebben de gemeentelijke gebiedsmana-
ger gevraagd of er vanuit de gemeente plan-
nen liggen voor het terrein. Dat bleek niet 
het geval. Voor de gemeente is woningbouw 
de belangrijkste prioriteit. Door de hoog-
spanningsverbinding die over de parkeer-
plaats loopt is woningbouw niet aan de orde. 
De rijksoverheid is juist bezig om woningen 
onder hoogspanningsleidingen op te kopen. 
De gebiedsmanager raadde ons aan om Jor-
ritsma Bouw, de eigenaar van het terrein, te 
benaderen. 

van de veurzidder
Wat een lange en warme zomer hebben we gehad! inmiddels is het alweer herfst. We zagen 
niet alleen blaadjes vallen, maar ook de bomen langs de Hunzedijk. Jammer dat deze 
bomen werden gekapt, maar de reden was ook goed zichtbaar. Veel stammen hadden een 
donkerbruine kern en daarmee zichtbaar behoorlijk ziek. Toch is het jammer dat de Hunze-
dijk er nu wat kaler uitziet!

Dat hebben we gedaan. Maar ook Jorrits-
ma heeft geen plannen met het terrein. Ook 
voor Jorritsma is woningbouw in feite de 
enige optie waarvoor ze warmlopen. Ver-
der voelt Jorritsma niks voor garageboxen. 
Die zijn sociaal onveilig en leveren te wei-
nig op. Verder houdt Jorritsma graag de 
handen vrij, dus tijdelijke oplossingen (volks-
tuintjes, skatebaan) komen er ook niet. niet 
alleen kosten die geld, maar ook beperken 
ze Jorritsma als er toch een dekkende nieu-
we bestemming voor het terrein kan worden 
gevonden. Tot zover het slechte nieuws. Wel 
heeft Jorritsma toegezegd onderhoud te ple-
gen. Het terrein wordt weer netjes gemaakt. 
Dan is het glas toch een beetje halfvol. 

Wijkonderhoud
na een melding van de Bewonersorganisatie 
is er onderhoud gepleegd aan de Evert van 
Lingenbrug. Een prima actie van de gemeen-
te. Het is fijn dat een melding meteen wordt 
opgepakt. 

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 of een reactie zijn altijd 
van harte welkom!

Kees Visser
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

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

Locatie: Onnemaheerd 1 Beijum 

Opgave en informatie: 
info@veerkrachtyoga.nl 
06-18903456 

Veerkracht Yoga 
(Joke van der Veer)

Waarom niet weggooien? Ook niet bij 
het oud-papier? Nee, voorlopig niet, 
want de site van de Hunzeborgh is uit  
de lucht. 

Door misverstanden en te weinig commu-
nicatie zijn er nu ernstige problemen met 
de website van de Hunzeborgh. Ik hoop dat 
ten tijde van het verschijnen van dit wijk-
blad de problemen opgelost zijn en ieder-
een weer op www.dehunzeborgh.com kan 
kijken, maar dit is vooralsnog niet zeker. 
Daarom, dit wijkblad voorlopig niet weg-
doen, want er staat heel veel informatie in:
De activiteiten met dagen en tijden. 
namen, telefoonnummers en e-mail adres-

sen waar informatie ingewonnen kan wor-
den over verhuur van de Hunzeborgh, de 
activiteiten enz. 

Voorlopig kunt u met allerlei vragen over 
het wel en wee van de Hunzeborgh met mij 
bellen of e-mailen. Het is, zoals het is. We 
moeten het er maar even mee doen. 

Uw voorlopige vraagbaak: 
Aleida Bakker, tel. 050-5418541 of
dehunzeborgh@gmail.com of
buurtcentrumhunzeborgh@gmail.com

GOOI DIT WIJKBLAD nIET WEG
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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!

Knippen € 13,50

www.huiswerkinstituut-backontrack.com

Herkent u dit?
De  pling ! van de    
 De   van de SMS.... 
  De		♪	ringtones  ♫	van	het	mobieltje...
“Oh	ja,	
 ff	gamen,	ff	surfen,	ff	de	nieuwste	van...downloaden	
op	de	Ipod”.	Of:	“ff	die	coole	serie	zien	of	lekker	zappen....”
 “Aai,	~ Å É Ä ç ç â = í É = Å Ü É 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 = 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...”

En	dan...	naar	de	sporttraining	of	muziekles.

 “Ach,	nu	ben	ik	al	de	hele	dag	bezig	met	mijn	huis-
werk	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!

050 3642144  of  06 10 90 12 77

WhatsApp ...

bijna vergeten mijn Facebook te checken ..."

advertentie

Mij is gevraagd een stukje in het wijkblad te 
schrijven en om geen spelbreker te zijn heb 
ik de pen maar opgepakt. Wij wonen aan het 
begin van de Berlageweg, nr. 11. Dit is het 
eerste oneven huisnummer van de straat, de 
eerste vijf oneven nummers zijn gemakshal-
ve maar overgeslagen. Kennelijk zijn indertijd 
de bouwplannen gewijzigd en de geplan-
de eerste 5 woningen vervallen, maar dan 
nog… de eerste woningen van de Berlage-
weg bestaan uit blokjes van 4 woningen. 
Wij zijn in 1989 in ’De Hunze’ komen wonen. 
Dat was wel even wennen moet ik zeggen, 
er werd nog volop gebouwd in de wijk en in 
de straat naast ons, de Bakemastraat, werd 
een jaar later begonnen met heiwerkzaam-
heden voor de bouw van de woningen gren-
zend aan het Heerdenpad. Maar alles went 
en uiteindelijk voelen wij ons hier wel op 
onze plaats. Bijkomend voordeel voor mij 
was de verplaatsing van de kunstijsbaan van 
het Stadspark naar Kardinge, waardoor ik 
mijn geliefde sport op loopafstand kan beoe-
fenen. Ik ben ruim dertig jaar als trainer aan 
de IJsvereniging Groningen(YVG) verbon-
den waarnaast ongeveer 5 jaar in 
de jeugdcommissie en 10 jaar als 
secretaris. Inmiddels ben ik ook 
alweer zo’n 10 jaar secretaris van 
de Gewestelijke Technische Com-
missie van het Marathon-
schaatsen van het 
gewest Groningen. 

We hebben het 
gevoel niet in de 
stad te wonen en 
toch is het cen-
trum maar 10 minu-

ten fietsen van ons verwijderd, doch de 
Korrewegbrug (deze benaming blijft voor 
ons, niets ten nadele van Gerrit Krol natuur-
lijk) is toch een obstakel waar wij te weinig 
rekening mee hadden gehouden. De aan-
passingen aan de ringweg hebben er voor 
gezorgd dat je in no time buiten de stad 
bent.

Waar wij ons over verbazen is toch hoe velen 
de verkeersregels in onze wijk aan hun laars 
lappen en menen de heerschappij op de 
weg te hebben. Voorrang wordt genomen 
en bochten worden afgesneden, het ver-
baast ons dat alles nog zo goed afloopt. Ook 
het nieuwe fenomeen de E-bike draagt niet 
bij aan de verkeersveiligheid. Als je ziet hoe 
sommigen met een rotgang voorrang den-
ken te moeten nemen dan is het wachten op 
ongelukken. De snelheid van deze fietsen is 
soms moeilijk in te schatten. Sommige auto-
mobilisten houden hier al rekening mee en 
laten deze snelheidsduivels maar voorgaan.

Henk Pater
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nodig heeft. In dat laatste geval wordt gere-
geld dat het echtpaar op één kamer wordt 
gehuisvest. En dat voor een bijdrage van 10 
euro per persoon per dag.

Het logeerhuis De Opstap ligt aan de over-
kant van het Van Starkenborghkanaal op zo’n 
tien minuten fietsafstand.

De vrijwilligers worden begeleid door Huma-
nitas. Er zijn drie diensten per dag en een 
slaapdienst. Vrijwilligers werken in de regel 
tenminste 1 x per week in een dienst, waar-
bij zij zichzelf kunnen inroosteren. Heb je 

belangstelling om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan en iets te betekenen voor mensen 
die tijdelijk wat hulp nodig hebben? Je kunt 
eerst een paar keer proefdraaien en als het 
je bevalt krijg je begeleiding en training van 
Humanitas. neem gerust contact op.

Het adres van het logeerhuis De Opstap is:
Molukkenstraat 202
Telefoon: 050-2042500
E-mail: info@deopstap050.nl
Website: www.deopstap050.nl

Peter Imthorn

Om aan deze behoefte te kunnen voldoen 
is twee jaar geleden stichting Logeerhuis de 
Opstap in het leven geroepen die in 2017 het 
eerste huis voor herstel en respijt in Gronin-
gen heeft geopend. Een huis voor alle inwo-
ners van de gemeente Groningen. Mensen 
zijn daar geen patiënt, maar logeren er als 
gast.

Ik spreek met Pieter Giezen, voorzitter van de 
PR werkgroep. Hij vertelt enthousiast over de 
opstartperiode waarin de stichting op zoek 
ging naar een locatie en waarin gewerkt 
werd aan de naamsbekendheid bij toekom-
stige gasten en ‘verwijzers’, zoals: ziekenhui-
zen, mantelzorgorganisaties, huisartsen en 
thuiszorginstellingen. Aangezien het logeer-
huis door vrijwilligers wordt gerund moest 
de stichting ook op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om voor een ander te zorgen.

Terugkijkend op de periode van bijna twee 
jaar dat het logeerhuis bestaat, is de con-
clusie dat het in een behoefte voorziet, met 
een bezettingsgraad van ruim 80%. Het wer-
ven van vrijwilligers is ook gelukt. Er zijn nu 
zo’n 55 vrijwilligers actief. Dat is echter nét 
genoeg voor de continue dienstverlening. 
Het zou dus mooi zijn als er zich nog een 
aantal vrijwilligers zouden melden.

Welke zorg biedt het logeerhuis De Opstap? 
Pieter legt uit dat er twee soorten zorg wor-
den verleend. Herstelzorg en respijtzorg. 
Herstelzorg is voor mensen die na een ope-
ratie moeten herstellen en respijtzorg is de 
zorg voor iemand waarvan de mantelzor-
ger er even tussenuit wil. Voor al deze men-
sen, maar vooral voor de respijtzorg geldt 
dat de zorg in samenwerking met de wijk- en 
thuiszorg wordt geleverd als dat nodig is. In 
het logeerhuis worden de gasten verwend 
met gezond eten en een ruime slaapkamer 
met televisie en dat alles in een huiselijke 
sfeer. Voor deze zorg is geen indicatiestelling 
nodig. De vuistregel is dat de gast maximaal 
3 weken in het logeerhuis verblijft.

De Opstap is voorstander van zorg op maat. 
Dat vertaalt zich o.a. in het voldoen aan 
dieetwensen, zo nodig opvang vóór een zie-
kenhuisopname tot aan de zorg voor een 
echtpaar dat én herstelzorg én respijtzorg 

Het logeerhuis De opstap
Het zal je maar gebeuren, je mag na een ziekenhuisopname weer naar huis maar je kunt je 
eigenlijk nog helemaal niet zelf redden. Er zijn ook geen vriendelijke buren of een familie-
lid voorhanden die je kunnen ondersteunen bij het herstellen. Of je bent mantelzorger en 
je zou graag eens een weekje met vakantie willen. Of gecombineerd. Je bent mantelzorger 
en je moet voor een operatie een paar dagen naar het ziekenhuis en daarna weer herstel-
len. Wie zorgt er voor jouw patiënt en voor jou?

Bibliotheekvestigingen 
in de wijken nu de hele 
dag open
Tot voor kort waren de bibliotheken 
van het groninger Forum in de meeste 
wijken alleen ‘s middags open. Dankzij 
de inzet van vrijwilligers zijn sinds vori-
ge week alle bibliotheken de hele dag 
open. De vestigingen bij ons de buurt, 
namelijk die in Beijum, Lewenborg en 
Selwerd zijn op maandag t/m vrijdag 
open van 8.30 tot 17.30 uur.

Van 13.00 – 17.30 uur kunnen bezoekers 
van alle faciliteiten gebruik maken en  
is er een bibliothecaris aanwezig. Tot 
13.00 uur zijn de zogenaamde selfservice-
uren: boeken kunnen worden uitgeleend 
en ingeleverd met behulp van zelfbedie-
ningsapparatuur. Er is dan ook een vrijwil-
liger aanwezig om bezoekers te helpen en 
wegwijs te maken in de bibliotheek. 
 

Open huiskamer

Op 27 juni vond bij Janny de 
Waard een ‘open huiskamer’ 
plaats. Een leuk initiatief waarbij Janny 
haar eigen huiskamer openstelde voor 
buurtgenoten. Onder het genot van een 
kop koffie kon men op een laagdrempeli-
ge manier kennis maken met elkaar. 

Vier medewijkbewoners hebben van de uit-
nodiging gebruik gemaakt en kwamen  
‘s ochtends van 10:00  tot 12:00 uur op de 
koffie. Het werd een gezellige ochtend die 
zeker  voor herhaling vatbaar is. 

We zouden het natuurlijk erg leuk vin-
den als er binnenkort weer iemand anders 
zou zijn die ook zijn of haar huiskamer wil 
openen voor een gezellig samenzijn met 
buurtgenoten. 
Mocht je hiervoor belangstelling hebben, 
stuur dan een mail naar bestuur@dehunze-
vanstarkenborgh.nl
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kan het lelijk vinden. Allemaal best. Maar 
helaas had iemand kennelijk zo’n afkeer van 
het werk, dat deze zomer steeds over de 
schilderingen heen gekliederd werd. Zwart, 
zilver of wit, de spuitbus werd vooral op de 
gezichten van de figuren gezet. Had de kun-
stenaar zijn schildering hersteld, dan gebeur-
de het een dag of wat later weer. Tot vier (?) 
keer toe. Je zou gaan denken dat het per-
soonlijk is. Jammer. Geef op beijumnieuws.
blogspot.com het zoekwoord ‘tunnel’ op en 
je vindt veel informatie over de tunnel en de 
schilderingen. Ook de foto met bekladding 

komt van dat blog. Laten we hopen dat de 
schilderingen voorlopig intact blijven.

Van de muur weer terug naar de kastjes. 
Schreeuwen die in De Hunze en Van Star-
kenborgh niet ook om verfraaiing? Als je 
een project wilt opstarten, gebruik dit Wijk-
blad om meedenkers, voorstanders, helpers 
en andere bijdragers te vinden en doe je 
oproep.

Hans van Leeuwen

Iets meer dan 200 leden heeft de Facebook-
groep ‘Marktplaats DeHunze/V.Starkenborgh’. 
Regelmatig worden spullen en soms dien-
sten te koop aangeboden of gevraagd aan 
medewijkbewoners. Ruilen kan natuurlijk 
ook. Van kinderkleding tot fietsen en van 
tassen tot hanglampen, er gaat al veel van 
de hand via deze  besloten groep. Het grote 
voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld 
Marktplaats.nl laat zich raden: de partij die 
zijn of haar spullen aanbiedt, woont bij jou 
om de hoek. Je hoeft niet af te wachten of ze 
wel worden toegestuurd en goed aanko-
men. Als verkoper hoef 

je niet naar het postkantoor voor verzending 
en hoef je je niet af te vragen of je je geld wel 
krijgt. Mooi en duurzaam dat spullen binnen 
de wijk een nieuwe eigenaar krijgen.

Omdat het om een besloten groep gaat, 
moet je een verzoek doen om lid te worden. 
De groep is alleen bedoeld voor particulier 
gebruik. Commerciële advertenties worden 
dan ook verwijderd.

Sinds een paar weken wordt het kastje 
opgesierd door een prachtige afbeelding 
van een poes. Het is één van de kastjes die 
in het kader van het project ‘Van saai naar 
fraai’ is aangepakt door samenwerkende  
kunstenaars en jonge Beijumers, met 
instemming van Enexis. Meer informatie en  
foto’s van andere kastjes is te vinden op 
www.jijmaakthetmee.nl/weblog/2866.

Met een paar stappen terug richting De 
Hunze sturen we onszelf van het kastje naar 

de muur. Sinds een jaar of acht wordt de oor-
spronkelijk ongezellige tunnel opgesierd 
met kleurrijke schilderingen. Ook deze schil-
deringen worden verzorgd door een Beiju-
mer. Deze vrolijke aankleding neemt deels 
het gevoel van onveiligheid weg en zorgt dat 
er minder wild met spuitbus en stift geklad 
wordt. De één zal het mooi vinden, een vol-
gende heeft geen mening en weer een ander 

van het kastje naar de muur

marktplaats voor de wijk

Met dit artikel zoek ik de grens op. Wees 
gerust, ik ga niemand beledigen, noch 
ga ik heilige huisjes omver schoppen. 
Het gaat om de grens van onze wijk. Die 
wordt aan de noordoostkant onder ande-
re gevormd door de tunnel waarmee de 
Beijumerweg onder de ringweg door 
duikt. Net voorbij die tunnel staat een 
kastje. Het is een elekriciteitskastje van 
Enexis. Wat er van binnen gebeurt? Regelt 
het de verlichting of de waterafvoer van 
de tunnel of is het een schakel in een hele 
serie kastjes, ik weet het niet. Het gaat 
dan ook om de buitenkant. 
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1. KEES
Kees van der Hoef was een bekende stad-
jer, waar je decennia lang in Groningen niet 
omheen kon. Met veel oud filmmateriaal is 
een hedendaags portret gemaakt.

2. Jan Steen, beeldbouwer
De documentaire Jan Steen, beeldbouwer, 
geeft een beeld van het leven en werk van 
kunstenaar Jan Steen.

De documentaires zullen worden ingeleid 
door Buddy Hermans, filmer en één van de 
oprichters van de Stichting Beeldlijn. Hij 
heeft meerdere films gemaakt over noorde-
lijke beeldende kunst en muziek en later ook 
over cultuur en het landschap. Deze films 
werden/worden o.a. uitgezonden door de 
VPRO, nPO en Cultura 24.

Waar: Buurtcentrum Hunzeborgh, 
Beijumerweg 10a Groningen 
Wanneer: donderdag 01, 15 en 29 
november en 13 december 2018, 
10 en 24 januari, 7 en 28 februari 2019.
De tijden zijn van 14.00 -16.00 uur.

De kosten zijn € 50,00 voor 8 middagen 
incl. koffie/thee.
Tevens organiseren we 5 à 6 keer per jaar 
excursies op low-budget basis.

Voor meer informatie of opgave kunt u 
bellen of mailen met Ina Bos;
tel: 06-44012276, bosuil4@gmail.com 
of bellen of mailen met Ynke Veenstra; 
tel: 06-27333787, ynkeveenstra@home.nl

Komend winterseizoen verzorgt Kunst-
kring de Hunzeborgh voor de zevende 
keer Kijken naar Kunst. Kijken naar Kunst 
bestaat uit een reeks van zeven lezin-
gen en een bijzondere afsluitende bijeen-
komst. U bent van harte uitgenodigd om 
deze middagen bij te wonen. We hebben 
weer een interessant thema gevonden, 
namelijk:

Vóór en áchter de schildersezel: 
Modellen, muzen en makers (m/v)

In de zes seizoenen van Kijken naar Kunst 
passeerden diverse onderwerpen - o.a. land-
schap, kleuren en inspiratie - de revue maar 
nu is er een thema dichterbij huis: ’Wij, men-
sen in de kunst.’

Eén van de oudste thema’s in de kunst is de 
weergave van de menselijke figuur. In tallo-
ze mythologische en religieuze voorstellin-
gen hebben kunstenaars goddelijke figuren 
in een menselijke gedaante uitgebeeld. Maar 
in de loop van de Middeleeuwen wilden 
de burgers geen geïdealiseerde portret-
ten meer, maar aardse afbeeldingen en por-
tretten. Ze bezaten genoeg middelen om 
aan de beste kunstenaars uit Italië of Vlaan-
deren opdracht te geven om hun gezin te 
vereeuwigen.

Door de eeuwen heen werd de weergave 
realistischer en werden de ’gewone’ man, 
vrouw en kind met hun gevoelens van liefde 
en angst afgebeeld. niet meer in een pom-
peuze maar vaak in de huiselijke omgeving 
waar ze bezig waren met alledaagse hande-
lingen. Sommige kunstenaars waren meedo-

genloos in het weergeven van hun modellen; 
alle onvolmaaktheden van het gezicht of 
lichaam zijn te zien. Dit zijn portretten met 
een harde confrontatie. niemand ziet zichzelf 
graag zo rauw in de spiegel.

De kunstenaars hielden niet alleen hun 
medemensen een spiegel voor, maar maak-
ten ook zelfportretten. Soms uit arren 
moede gebruikten ze zichzelf als goedkoop 
model en oefenmateriaal maar later ook als 
een manifest van hun kunstenaarschap. Ze 
waren/zijn immers geen gewone stervelin-
gen maar Kunstenaars. 

Hoewel de wereldbevolking ongeveer 
uit een gelijk aantal mannen en vrou-
wen bestaat, zijn de vrouwelijke kunste-
naars minder bekend. De vrouwen zijn als 
modellen en muzen oververtegenwoor-
digd in de kunstgeschiedenis. Het talent van 
de kunstenaressen is niet minder dan die 
van hun mannelijke collega’s. Maar zelfs bij 
kunstenaars(echt)paren, ook als de vrouw 
talentvoller is dan haar wederhelft, blijft hij 
beroemder.

Kortom, we gaan aan de hand van de kunst 
onszelf een spiegel voorhouden met voor-
beelden uit alle tijden.

Anna Keller is freelance kunsthistorica 
en verzorgt de eerste zeven lezingen.
Tijdens de laatste bijeenkomst van het sei-
zoen op 28 februari 2019 nemen we een kijk-
je in het leven en werk van twee bekende 
kunstenaars uit onze eigen regio.

We vertonen twee documentaires, namelijk:

Kunstkring de Hunzeborgh 
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Ken je dat gevoel, ik wil wat doen aan 
vrijwilligerswerk maar…. drukke baan, 
36-urige werkweek, sociale contacten, 
sporten enz. enz. geen tijd dus. Maar toch, 
het blijft knagen. 

Totdat ik in de Gezinsbode een oproep zag 
staan voor een pilot van de Voedselbank 
genaamd Stadjers Hand in Hand. De Voedsel-
bank is hier namelijk om de hoek, dus dicht-
bij. De bedoeling is om als onafhankelijke 
(wat een benaming) iemand die afhanke-
lijk is van de voedselbank te ondersteunen. 
Al lezend dacht ik: dat is wat voor ons. Geen 
structurele verplichtingen, maar soms een 
uurtje, soms 2 uurtjes in de week en af en toe 
helemaal niet. Wat doe je dan zoal zult u den-
ken, en wat is dat project dan voor iets?

Door omstandigheden of gezinsverande-
ringen zijn er mensen op het minimum 
terechtgekomen en afhankelijk geworden 
van de Voedselbank. Wij (tegenwoordig coa-
ches genoemd in plaats van onafhankelij-
ken) ondersteunen en helpen het gezin met 
adviezen, een praatje maken of het overzich-
telijk maken van de administratie.

Wij zijn met ’ons’ gezin begonnen met thee-
drinken en kletsen. Eerst maar eens elkaar 
leren kennen en onderzoeken waar de 
behoefte lag van het aan ons gekoppeld 
gezin. Het belangrijkste bij ons gezin was 
eigenlijk de sociale contacten van de moe-
der. We zijn dus regelmatig wezen theedrin-
ken, soms in het Floreshuis en ook wel in 
Garnwerd en soms bij haar thuis. 
We gaan nog aan de slag met de financiële 
situatie, maar dat heeft nog geen prioriteit, 

omdat er nog bewindvoering speelt. Geluk-
kig doet deze bewindvoerder het goed. ‘Ons’ 
gezin is ondertussen verhuisd en wij zijn 
samen wezen winkelen, zo goedkoop moge-
lijk en met behulp van een speciaal potje 
(voor dit project) van de Voedselbank. Ook 
haalden wij met onze auto en aanhanger 
gekochte meubels van Marktplaats op.
De kinderen hebben hun zwemdiploma 
behaald en wij namen hen daarvoor mee 
naar het Gevangenismuseum. Moeder kreeg 
gratis kaartjes van de Voedselbank voor 
museum De Buitenplaats en vroeg ons mee. 
Hoe leuk is dat! Al met al leuk om te doen en 
het kost niet veel tijd. De ene keer wat meer 
en soms een poos helemaal niet, dan loopt 
alles zoals het loopt.

Dit project loopt inmiddels een jaar en er zijn 
aanmeldingen van gezinnen die afhankelijk 
zijn van de Voedselbank die graag mee willen 
doen. Maar er zijn nog onvoldoende aanmel-
dingen voor coaches. Dit mogen gezinnen 
zijn, echtparen of alleenstaanden, zonder 
geldzorgen.

Lijkt het u wat om af en toe en soms wat 
meer de helpende hand te bieden aan een 
gezin dat uw hulp en ondersteuning heel 
goed kan gebruiken? Dan kunt u contact 
opnemen met Mirjam nagelmaker via 
mcnagelmaker@gmail.com. 
Ook is er een facebookpagina 
www.facebook.com/stadjershandinhand 
waar u meer informatie kunt vinden over  
dit project.

Anneke en Hennie
De Hunze

Eindelijk was het 
zover. Na een pauze 
van 5 jaar was er een 
burendag in de Wils-
straat. En wat voor 
één. Met een deelna-
me van 60 volwasse-
nen en 10 kinderen 
was de belangstelling 
overweldigend.

De dag begon vroeg 
in de middag met een 
Garage Sale en een kof-
fiecorner om vast wat 
in de stemming te komen.

Met hulp van een aantal bewoners werd er 
vervolgens in het midden van de straat een 
’pleintje’ ingericht met tafels, banken en twee 
grote partytenten voor de BBQ. Ook Brian 
Bos was er met zijn knikkerspelen voor de 
kinderen (en volwassenen). Voor de kinderen 
was er ook nog een stoeptekenwedstrijd.
Rond 18.00 uur werden de 3 BBQ’s aangesto-
ken en kon het feest beginnen.
Het was fijn, dat er zowel ’oude’ als ’nieuwe’ 
bewoners van de Wilsstraat waren.
De avond verliep in een gezellige en ont-
spannen sfeer.
Bedankt straatgenoten voor jullie lekkere 
hapjes, inzet en gezelligheid.

De organisatoren
Mark, Margriet, Janny, Peter, André en Ynke

burendag Wilsstraat 
zaterdag 22 september 2018

stadjers Hand in Hand
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De organisatie van Luisterwijk die het pro-
ject ‘Forza Musica’ in de wijken De Hunze/
Van Starkenborgh had gerealiseerd, onder 
leiding van Liesbeth van Hoffen, kan 
terugkijken op een hele geslaagde mid-
dag. Het weer werkte ook nog mee; na een 
paar koude dagen was er op 16 september 
ineens weer een zonnige middag. 

Snel werd er een kassa opgezet, de Hunze-
borgh werd versierd en de trommelaars van  
‘I have a drum’ ( Felix Cantineau) stonden bij 
de parkeerplaats van de Hunzeborgh ieder-
een naar binnen te lokken. Er werden kaart-
jes in 4 kleuren uitgedeeld/verkocht, zodat 
men wist in welke groep men hoorde. Het 
publiek werd verwelkomd met koffie, thee en 
zelfgebakken cake. 

Ons wijkkoor ‘Goedgestemd’ trapte af in de 
Hunzeborgh met internationale liedjes inclu-

sief ‘Mien Toentje’ van Ede Staal. Het publiek 
kon lekker meezingen en daarna gingen ze 
in 4 groepen op pad. Ikzelf ging met groep 1 
mee en we begonnen met een concert van 
het der Aa-kwartet onder leiding van Elise 
Dethmers in een woonkamer aan de Siebold 
Sissinghlaan. Het was prachtig! We konden 
echt genieten van de klassieke muziek. Voor 
sommigen was dit concert al voldoende om 
het tot een geslaagde middag te verklaren. 
De toon was gezet en de lat lag hoog. 

Bij de Herrieschoppers onder leiding van Bert 
Muller, in een achtertuin aan dezelfde laan, 
werden we niet teleurgesteld. De vijfkoppige 
band bracht de stemming er wel in. Onder-
tussen konden we lekker van het zonnetje en 
versnaperingen genieten en eigenlijk had-
den we langer willen blijven, maar er wachtte 
ons elders nog meer muzikaal onthaal. 

geslaagde middag forza musica 
ZOnDAG 16 SEPTEMBER 

 Meer informatie en contact: 
 

 Janette Kuipers  
 Onderwijskundige & ontwikkelcoach 
 www.janettekuipers.nl   

 

 

 

Leren en leven 

met meer plezier en  

zelfvertrouwen, 
 

 

daar help ik je graag bij! 
 

❖ 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! 
 

 
 

 

• 
lV ys 

ANBOS -·---
GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST PROEFDIERVRIJE 

COSMETICA 

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

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl 

Hier had uw advertentie 

kunnen staan

Informeer naar de mogelijkheden via

adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl
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nog om even een woonboot aan de Beiju-
merweg binnen te sneaken om de singer/
songwriter Gijs de Groot te horen. Ik hoop 
dat hij het niet erg heeft gevonden dat ik 
het refrein van ‘ring of fire’ van Johnny Cash 
begon mee te zingen. Gijs was ook al opge-
treden in een woning aan de De Klerkstraat 
en daarna het optreden in deze woonboot. 
Erg leuk. Een aanrader om hem elders uitge-
breider te gaan beluisteren. 

Bij de Hunzeborgh waren De trommelaars 
van ‘I have a drum’ nog steeds enthousiast 
aan het trommelen. Er stond een telkens wis-
selend publiek om hen heen. 

Bij binnenkomst in de Hunzeborgh bleek het 
hartstikke druk te zijn. De 6-koppige band 
(mannen en vrouwen) ‘The Richards’ van 

Kuneke bleek behoorlijk populair. Er waren 
wel 100 mensen. Iedereen (o.a. ook de men-
sen die hun huis, tuin of boot beschikbaar 
hadden gesteld) kwam luisteren naar het 
slotstuk van ‘Forza Musica’. Het is een cliché, 
maar “het dak ging eraf”. Een prima feest-
band. Buurtgenoten kwamen elkaar tegen 
en gingen spontaan dansen, een biertje drin-
ken en genieten van lekkere Syrische hap-
jes die werden verkocht in de zaal. Kortom 
een geslaagde, onderhoudende middag, die 
mogelijk werd gemaakt door alle lieve men-
sen die hebben meegewerkt, geflyerd, hun 
huis, tuin of boot ter beschikking stelden, 
achter de bar stonden en last but not least 
de sponsoren: de Kunstraad Groningen, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de BHS en het 
bestuur van de Hunzeborgh. Allemaal heel 
hartelijk bedankt. 

Aleida Bakker, coördinatrice van 
‘Goed Gestemd’ 

P.S. Kom gerust eens langs op een dinsdag-
avond als we oefenen. Wie weet is in een 
koor zingen een leuke hobby voor je. 

Foto’s: Bob de Vries

Aan de Granpré Molièreweg woont een pia-
nodocente die normaal bekend staat onder 
de naam Els Groen, maar als er zich een gele-
genheid voordoet vormt zij samen met een 
vriendin het piano/zang duo Carolita y Elsi-
ta. Onze groep genoot van de tempera-
mentvolle Spaanse klanken en we werden 
meegevoerd naar zonnige oorden. Het klonk 
gewoon geweldig! 

Onder de grote witte ronde carport aan de 
Beijumerweg kregen we twee gedichten te 
horen van Jesse Luth. Ontroerend en uniek.  

Daarna moesten we snel weer verder naar 
een boomgaard aan de Beijumerweg waar 
we een verrassende combinatie konden 
beluisteren van een viool (Saskia Rozeveld) 

met een accordeon (Henk Puister). Het werd 
een prima tuinconcert met bekende en min-
der bekende stukken. Ook hier wilden we 
meer horen en gelukkig werd het concert 
nog even verlengd. 

Toen moesten we weer terug naar de Hunze-
borgh, maar toch lukte het ondergetekende 
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Contactpersonen Hunzeborgh:
Douwe Hogeveen voorzitter tel. 06 286 611 02
Joke Snijder penningmeester tel. 050 542 57 21 hunzeborghfinancieel@gmail.com
Arend Westerkamp secretaris tel. 050 360 02 57
Aleida Bakker  incidentele verhuur tel.  050 541 85 41 dehunzeborgh@gmail.com
Rineke Boonstra verhuur, activiteiten tel. 050 542 57 21  rineke.boonstra@home.nl

Website:  www.dehunzeborgh.com    E-mail:  info@hunzeborgh.nl
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De HunzeborgH
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

Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

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

Oosterhamrikkade 32
Tel. 050-5730317

Waar brood nog 
naar brood smaakt!

Tegen inlevering van deze advertentie een gratis zakje krentenbollen!

Warme Bakker Lijnema

Vlak voordat dit wijkblad naar de drukker werd verstuurd, ontvingen wij het bericht dat de  
website van de Hunzeborgh (www.dehunzeborgh.com) weer in de lucht is. Het bericht op pagina 
5 is dus door de tijd ingehaald.

Behalve het overzicht op pagina 24 kunt u alle nieuws over activiteiten in de Hunzeborgh dus 
ook weer online vinden!

LES KERST- BLOEMSiERKUNST
voor bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh

zondag 16 december 14:00 – 17:00 uur
In DE HUnZEBORGH

Voor € 20,- (incl. alle materialen) leer je van Ilse de Graaf van Bloem2U volgens  
traditionele technieken een tafelstuk maken. Vele geheimpjes van dit prachtige vak kom je 
tijdens deze les te weten.

Het aantal deelnemers is minimaal 5 en maximaal 15 personen.

Opgave voor 1 december bij Janny de Waard.
E-mail: je.de.waard@hetnet.nl  Tel: 5418664

In verband met de inkoop van materiaal graag voor 9 december het deelnamebedrag 
overmaken op: rek.nr. nL64 InGB 0005 2441 43 t.n.v. J.E. de Waard.
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Fitness 50-plus
in Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A, onder leiding van Anita Visker.

Bewegen is enorm belangrijk voor lichaam en geest. 
Bewegen kun je alleen doen, maar samen is veel leuker (Anita)

Maandag, dinsdag en donderdag
9.15 – 10.15 uur 

10.45 – 11.45 uur
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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 voor-
deel dat je langer de activiteiten kunt blijven 
doen die je graag doet.

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

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

Bestemd voor senioren,  
zowel mannen als vrouwen.

U kunt eerst een proefles volgen.

Voor meer informatie of opgave:

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

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

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
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winkels

afhaallocaties

Ekoplaza direct  

bezorgservice
PostNL

		Maandag 		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
20.15	-	21.15	uur Yoga

Dinsdag 		9.15	-	10.15	uur Fitness-50-plus
10.45	-	11.45	uur Fitness-50-plus
14.00	-	15.00	uur	 Wandelen																																											
20.00	-	23.00	uur Klaverjassen	

13	nov	/	11	dec
20.00	-	22.00	uur Koor	'Goed	gestemd'

in	principe	iedere	dinsdagavond	uitgezonderd	de	klaverjasavonden

Woensdag 10.00	–	12.00	uur Woensdagmorgen	schildergroep
19.45	-	20.40	uur Piloxing
20.45	-	21.40	uur Restorative	Yoga

Donderdag 		9.15	-	10.15	uur Fitness-50-plus
10.45	-	11.45	uur Fitness-50-plus
19.30	-	20.30	uur Zumba
20.30	-	21.30	uur Yoga/Pilates

Vrijdag 8.45	-	9.45	uur Ladies	Gym
10.15	-	12.15	uur Schildercursus	‘Groen	als	Gras'	
16.15	-	17.30	uur Jeugdschaakclub	SC	de	Paardensprong
18.30	-	19.30	uur Kinderdisco	4	t/m	8	jaar
19.45	-	21.00	uur Bingo	met	aansluitend	kinderdisco	8	t/m	12	jaar

16	nov	/	14	dec

Donderdag 14.00	-	16.00	uur Kijken	naar	Kunst	door	Anna	Keller
	 1,	15	en	29	nov,	13	dec	2018

10	en	24	jan,	7	en	28	feb	2019

Zondag	16	dec. 14.00	-	17.00	uur Les	Kerst-Bloemsierkunst	door	Ilse	de	Graaf

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

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2018

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2018
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20.00	-	23.00	uur Klaverjassen	

18	sept/	16	okt	/	13	nov	/	11	dec
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Woensdag	12	september	ca.	12.30	uur								Demonstratie	voor	het	gebruik	van	de	nieuwe	AED
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In onze praktijk is 

nog ruimte voor 

nieuwe patiënten

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.


