
jaargang 28  |  nr. 5  |  december 2018



De Hunze / Van StarkenborgH

1     

Kees Visser 
Tel. 06-41949714 
Voorzitter

Marjan Boonstra
Tel. 06-20034969 
bestuurslid

Dominic D. Smith 
Tel. 06-37651900 
bestuurslid

Vacature
bestuurslid

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

het bestuur

Het volgende nummer zal op of rond 16 februari verschijnen. 
                Kopij graag voor 26 januari inleveren.

December 2018

Jaargang 28, nr. 5

COLOFON
Wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh
is een tweemaandelijkse uitgave
van Bewonersorganisatie
De Hunze / Van Starkenborgh

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

@Bewonersorg_BHS

DE HUNZEBORGH
www.dehunzeborgh.com

REDACTIE
Ellen Steenhuis (hoofdredacteur)
Hans van Leeuwen
Peter Imthorn

De redactie ontvangt graag reacties
op de inhoud van het wijkblad.
U kunt deze mailen naar Ellen Steenhuis:
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl.
Telefonisch is de redactie bereikbaar op
5417982 (Hans van Leeuwen).

Voor plaatsing moeten naam en adres
vermeld worden. Plaatsing is voor-
behouden aan de redactie.
Overname van artikelen is toegestaan
mits voorzien van bronvermelding.

ADVERTENTIES
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

PRODUCTIE EN VORMGEVING
Erik Tack

BEZORGING
Vragen over de bezorging en  
bezorgklachten kunnen gemeld bij  
Marjan Boonstra.  
marjanboonstra@gmail.com 
tel.: 06-20034969

advertentie

MELDPUNT STADSBEHEER  Tel. 14 050

MELDPUNT OVERLAST EN ZORG  Tel. 14 050

BUURTAGENT: MARIANNE VAN ELP  Tel. 0900-8844

Rolluiken
Zonwering

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

Kweldergras�14�Groningen |�www.kortrijk.nl�|�info.kortrijk.nl�|�050-5424227(het�Witte�Lam)

Van de redactie  ........................................................................................  3

Van de veurzidder ..................................................................................... 3

Een update over de Hunze ..................................................................... 5

De wisselpen ............................................................................................... 7

Nieuwjaarsborrel 2019 ............................................................................ 8

Weg met die verkeersdrempels ........................................................... 9

Andere tijden bus 65 ..............................................................................11

Kerstverhaal: De Terugkeer ..................................................................12

Goede voornemens......   ........................................................................17

Workshops DJEMBÉ ................................................................................19

De Hunzeborgh ....................................................................................... 21

Fitness 50-plus ......................................................................................... 22

Senioren Fitness ...................................................................................... 23

Activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh  ....................................... 24



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

3     2     

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

Het jaar is omgevlogen. We hebben weer met 
veel plezier gewerkt aan de vijf wijkbladen die 
dit jaar zijn verschenen. 

Dit laatste nummer van 2018 is iets minder 
gevuld dan u gewend bent. Soms is er gewoon 
wat minder nieuws en zoals mijn grootouders 
vroeger zeiden als een familielid tijdens een 
vakantiereis niet elke dag belde: geen nieuws, 
is goed nieuws. Er was dan immers niks ergs 
gebeurd, want dan zouden ze daarvan op de 
hoogte zijn gebracht.

Maar toch. Met geen nieuws, hoe goed mis-
schien ook, is het lastig om een wijkblad te 
vullen. Daarom blijven we u oproepen om uw 
wijk-gerelateerde wetenswaardigheden met 
ons te delen. Denk er de kerstdagen eens rus-

tig over na en stuur uw kopij naar wijkblad@
dehunzevanstarkenborgh.nl.

In dit wijkblad leest u alles over de ver-
nieuwde Hunzevisie en de activiteiten in de 
Hunzeborgh. Redactielid Peter ging eens pols-
hoogte nemen bij de woonbootbewoners 
en vroeg hen of de drempels in de weg heb-
ben geleid tot het gewenste resultaat. Vorig 
jaar maakten we kennis met zuurpruim Onno 
de Vreede die de kerstdagen in het ziekenhuis 
moest doorbrengen. Hoe het nu met hem gaat, 
leest u in het kerstverhaal.

Namens de redactie wens ik u goede kerstda-
gen en een gezellige jaarwisseling!

Ellen Steenhuis

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

Nee hè, niet weer aardbevingen…
Een strenge winter betekent ook: extra gas 
winnen uit het Groninger veld om het huis 
warm te houden. En extra gaswinning leidt 
tot aardschokken. Ook al is het de laatste 
maanden relatief rustig in de grond, ik heb 
onlangs toch weer nieuwe scheurtjes in ons 
huis ontdekt. Enige moedeloosheid bekroop 
me, en dat terwijl ons huis constructief 
niet beschadigd is. Nee, dan Loppersum en 

omstreken, wat sommigen daar toch moe-
ten verduren! Niet alleen is de impact van 
de aardbevingen daar veel groter, maar ook 
hebben de bewoners daar te maken met 
wat we maar even noemen ‘de versterkings-
opgave’. Steeds wisselende inzichten maken 
het leven daar er niet makkelijker op. Krijgen 
wij daar ook mee te maken? De deskundigen 
willen de huizen in Beijum en Lewenborg als-
nog uitgebreid inspecteren. Dat is dichtbij. Ik 

Van de veurzidder
Als het een beetje meezit zouden we deze winter weer op natuurijs kunnen schaatsen. 
Sommige weermensen voorspellen een erg koude winter na de lange, warme zomer van 
2018. Voor de liefhebbers van natuurijs een mooi vooruitzicht. Vroeger, dat was nog in de 
jaren ’90, schaatste ik nog naar Delfzijl over het Damsterdiep. Dat zou ik graag nog eens 
doen. Maar is het realistisch? Ik hoop het!
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Een update over de Hunze
Via dit artikel willen we kort de voortgang 
weergeven van de ontwikkelingen rond-
om ‘de rivier’ de Hunze.

ben benieuwd of onze wijk ook nog aan de 
beurt komt. Ook al zijn de huizen in onze wijk 
misschien van betere kwaliteit, we mogen 
erop rekenen dat de overheid iedereen dui-
delijkheid geeft over de robuustheid van zijn 
of haar woning. 

Een eigen houtkachel dan maar?
Het zelf stoken is een populaire bezigheid 
in onze wijk. Als je ’s avonds een wandelin-
getje maakt kun je de houtkachels duide-
lijk ruiken. De ene houtkachel is de andere 
niet. Ik heb me laten vertellen dat ook de trek 
van de schoorsteen, de instroom van zuur-
stof, het soort en de droogte van het hout 
belangrijke factoren zijn bij het ontstaan 
van verbrandingslucht. Daarbij komt dat de 
overheid subsidie geeft voor pellets-kachels, 
waarin samengeperste korrels hout worden 
gestookt. Naar verluidt is dat schone ver-
brandingslucht. Relatief gezien dan, want het 
blijft hout met hars. Niet iedereen is blij met 
houtkachels. Vooral mensen met een long-
ziekte vinden de lucht van houtkachels geen 
pretje. Wij zijn als bestuur gevraagd om wat 
te doen aan de stank. Dat kunnen we niet 
doen. Hout stoken is een normale bezigheid 
in ons land, dus is een verbod op dit moment 
niet haalbaar. Wat wel kan is dat iedereen 
met een kachel nog eens nagaat hoe je kunt 
stoken met zo min mogelijk hinderlijke ver-
brandingslucht. Misschien een goede kerst-
gedachte, om bij het stoken ook met de 
buren rekening te houden!

Bestuur 
In de vorige wijkbladen heb ik een oproep 
gedaan voor nieuwe bestuursleden. Geluk-
kig hebben we een aantal geïnteresseerde 
en betrokken wijkbewoners verwelkomd. We 
zijn daar heel blij mee! Zo kunnen we conti-
nuïteit bieden en wordt de kwaliteit van ons 

werk hoger. We hebben altijd ruimte voor 
wijkbewoners die willen meepraten en mee-
beslissen, dus u bent van harte welkom om 
een bestuursvergadering bij te wonen! Bent 
u geïnteresseerd, dan kunt u ons een e-mail 
sturen. Ons adres staat hieronder. 

Parkeren in de wijk
Mobiliteit is voor onze samenleving van 
groot belang. Onze werkplek is soms thuis, 
maar ook op kantoor, bij de klanten, of bij 
collega’s elders in het land. Niet altijd is het 
openbaar vervoer handig, of is het zelfs niet 
goed beschikbaar. De wijk is niet berekend 
op het aantal auto’s dat wij met ons allen 
hebben. Daarom is de parkeerdruk in onze 
wijk hoog. En daarmee komt ook parkeer-
overlast. In het wijkblad van juli (nr. 3) is daar 
al aandacht voor gevraagd. Wij zien ook par-
keergedrag dat kan leiden tot hinder. Ook 
daarvoor geldt dat er in onze wijk geen par-
keerverbod is (en dat houden we graag zo), 
maar wel dat we met elkaar rekening kunnen 
houden. Samenleven vraagt dat we rekening 
met elkaar houden, aan beide kanten. 

Nieuwjaarsreceptie
Graag nodigen we u uit voor de nieuwjaars-
receptie van de Bewonersorganisatie. Op  
6 januari 2019 heten we u van harte welkom 
om met elkaar het glas te heffen op het nieu-
we jaar. We hopen u te kunnen begroeten!
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

Vorig jaar hebben we in oktober een informa-
tieavond georganiseerd voor omwonenden 
van de oude Hunze, waarin de ideeën voor 
het herstellen van de Hunze werden gepre-
senteerd. De gemeente heeft toen ook haar 
plannen gepresenteerd voor het kappen 
van bomen langs de Hunze. Naar aanleiding 
van de reacties die avond is besloten om de 
bomenkap en de Hunze twee losse projec-
ten te laten zijn, maar waarbij wel gekeken 
wordt of eventuele uitvoeringsmaatregelen 
met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
Dat betekent concreet dat we ons voor het 
herstellen van de Hunze in eerste instantie 
beperkt hebben tot het groengebied rond-
om de Hunzeboord, tussen het bedrijventer-
rein en de ringweg in.

Op basis van de ideeën die toen zijn inge-
bracht hebben we een eerste visiedocument 
voor het herstellen van de Hunze opgesteld. 
Daarmee zijn we vervolgens bij de andere 
belanghebbenden langsgegaan, zoals: de 
Bedrijvenvereniging, het Mountainboard-
park en het Wessel Gansfort College. Onder-
tussen hebben we een kostenraming laten 

maken en denken we na over hoe we van 
visie naar een uitvoeringsproject kunnen 
komen. Wij vinden het belangrijk om de visie 
daarbij ook aan de bewoners te presenteren 
en om te horen welke ideeën en wensen we 
nog een plek kunnen geven in het uiteinde-
lijke project. Voordat we dit doen leggen we 
het plan met bijbehorende kosten eerst aan 
de gemeente voor, om te voorkomen dat we 
ambities achteraf niet waar kunnen maken. 
In de eerste maanden van 2019 zullen we 
daarom een volgende bewonersbijeenkomst 
organiseren. Tegelijkertijd willen we dan ook 
gaan nadenken over het ontwikkelen van 
de Hunze tussen de wijken De Hunze en Van 
Starkenborgh.

Dit soort projecten hebben vaak een  lange 
aanlooptijd nodig, maar we zijn nog steeds 
erg enthousiast om gezamenlijk met de 
Hunze aan de slag te gaan. Het is een prach-
tig gebied zo midden in de stad, waarvan 
zowel de natuur als de omwonenden en 
gebruikers meer kunnen profiteren dan vol-
gens ons nu het geval is.

5     
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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

Al in oktober kwam de eerste melding van 
lootjes.nl weer binnen via de mail. ‘Gatver’, is 
standaard mijn eerste gedachte. Natuurlijk 
is het Sinterklaasfeest leuk, maar ook altijd 
zoveel werk. We vieren deze traditie jaarlijks 
uitgebreid met schoonfamilie. Met grappige, 
gevatte, het liefst ietwat pijnlijke gedichten, 
volop cadeaus en hier en daar een surprise. 
Een cadeau zonder gedicht is not done.

De kinderen zijn nu 9 en 12 jaar en dus op 
een leeftijd dat ze ook voor elkaar iets kun-
nen maken. Grappig om te zien dat iedereen 
op zijn eigen manier aan de slag gaat. De één 
functioneert het beste met een deadline, de 
ander werkt er wekenlang iedere avond aan, 
zoals ik. Gelukkig sleept Rijm.nu mij deze 
dichtende dagen door. Zuchtend en steu-
nend klaag ik dat er ook nog surprises voor 
school gemaakt moeten worden en dat mijn 
ouders ook nog Sint willen vieren. Hoe moe-
ten we dat in hemelsnaam allemaal weer 
voor elkaar krijgen. Mijn partner glimlacht:  
‘Je klaagt elk jaar steen en been, maar op 
pakjesavond geniet jij het meest van ieder-
een!’ Ik ontken in alle toonaarden. 

Elk jaar neem ik me weer voor om iets minder 
perfectionistisch uit te pakken, maar slaag 
daar zelden in. Toch neem ik het me ook dit 
jaar weer voor. Slechts twee uur voor pakjes-
avond besluit ik toch dat mijn cadeautjes te 
magertjes zijn voor mijn lootje en haast me 
met gierende banden naar de winkel. Tussen 
het schoonmaken door schrijf ik nog gauw 
even een Haiku, 5-7-5 lettergrepen en iets 
van natuur erin. Dat moet lukken. Mijn part-
ner schudt veroordelend zijn hoofd, hij vindt 

twee cadeautjes meer dan voldoende. Wel 
enigszins teleurstellend dat hij juist mij heeft 
getrokken. 

Eindelijk is het dan zover. Oma heeft tas-
sen vol gezellige Sintversieringen bij zich en 
mijn jongste zoon zet kommetjes met (te) 
veel snoepgoed klaar. De lasagne staat in de 
oven en de pieten bonken op de voordeur in 
de Van Eesterenlaan. Twee volle jute Sinter-
klaaszakken; we zijn vast lief geweest! De kin-
deren zijn nog net zo enthousiast als toen ze 
klein waren. We halen het spel Party&Co uit 
de kast en gaan aan de slag. 

Mijn oudste zoon die zich tegenwoordig 
als middelbare scholier met weinig anders 
bezig houdt dan huiswerk, voetbal en gamen 
(helaas niet altijd in deze volgorde) is hele-
maal los gegaan. Hij heeft voor zijn broer-
tje een speurtocht door het huis gemaakt 
met nepcadeautjes, quizvragen en grap-
pige gedichtjes. Vol trots kijk ik naar hem. 
Mijn zwager heeft een coole Rap gemaakt 
en ook komt de Zwarte Pieten discussie in 
menig gedicht aan de orde. Weinigen heb-
ben zich gehouden aan de afspraak om het 
gedicht niet langer dan een A4’tje te maken 
en beledigingen worden zonder pardon uit-
gedeeld. Tevreden kijk ik, met een glühwein 
in de hand, naar het chaotische en drukke 
gezelschap. Mijn jongste zoon roept dat dit 
‘met stip’ de leukste avond van het jaar is (op 
zijn verjaardag na) en telt alvast zijn buit. Het 
was weer een heerlijk avondje Sinterklaas. Nu 
alweer zin in volgend jaar.

Anneke Veenma

Oh nee, Sinterklaasfeest
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Eerst een stukje geschiedenis. Drie jaar gele-
den vonden de woonbootbewoners dat het 
afgelopen moest zijn met het hardrijden 
langs hun woningen. Er werd een verkeers-
commissie opgericht die bij allerlei instanties 
aanklopte, met weinig succes. Totdat zij in 
contact kwam met Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). Die organisatie hielp de verkeerscom-
missie met metingen, informatiemateriaal, 
30 km. stickers en overige adviezen. De VVN 
adviseerde om vier verkeersdrempels aan 
te leggen. Ook de gemeente kwam daarna 

in actie en uiteindelijk zijn er drie verkeers-
drempels aangelegd. 

Op de vraag of die maatregelen hebben 
geholpen is het antwoord dat zij helaas moe-
ten constateren dat er nog steeds te hard 
wordt gereden. Je hóórt gewoon dat auto’s 
harder dan 30 kilometer per uur rijden. Een 
deel van de automobilisten remt af voor een 
drempel om daarna vol gas te geven. Een 
ander deel remt niet af en klapt op die drem-
pel. Die klap voel je tot in je woning. Het 

Weg met die verkeersdrempels
Het is alweer drie jaar geleden dat een aantal woonbootbewoners in actie kwam om het 
harde rijden op hun stukje van de Beijumerweg tegen te gaan. Onder het motto ‘Roeg zat!’ 
zijn er uiteindelijk drie verkeersdrempels gekomen. Tijd voor het Wijkblad om eens te pei-
len hoe de verkeerssituatie er nu voor staat. Ik spreek met Anja Ouwehand en Rick & Inge 
Karg en vraag hen of de verkeersdrempels geholpen hebben.

Foto: Rick Karg (Kiekez)

2019

De bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
nodigt alle bewoners van harte uit om samen op het 

nieuwe jaar te proosten!

 wanneer:  zondag 6 januari 2019
   16:00 - 18:00 uur

 waar:  buurtcentrum De Hunzeborgh

 N.B.:  De BHS biedt het eerste drankje (‘bubbels’) aan. 
  Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

BewoNerSorgANiSAtie 
De HuNze / VAN StArkeNBorgH

82019
nieuwjaarsborrel
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De vaste reizigers van 
’onze’ bus 65 weten het 
al. De dienstregeling van 
deze bus is per 9 december 
gewijzigd. Het meest opval-
lende verschil met de oude 
dienstregeling is dat op 
zaterdag de bus zich vaker 
door onze wijken (eigenlijk 
alleen De Hunze) worstelt. 
Deze wijziging komt door 
het groeiend aantal reizi-
gers. Qbuzz weet dit omdat 
zij de drukte in haar bussen 
continu in de gaten houdt. 

Voorheen reed lijn 65 op 
zaterdag één keer per uur. 
Met de nieuwe dienstregeling 
rijdt de bus tussen 9.00 en 
10.00 uur en tussen 12.00 en 
15.00 uur twee keer per uur! 

Voor de overige dagen geldt 
dat het aantal ritten hetzelf-
de blijft. De vertrektijden wij-
zigen echter wel. 

Die zijn te bekijken via deze 
link: https://www.qbuzz.nl/
gd/lijn/QBUZZ/g065/1

Peter Imthorn 

Andere tijden bus 65

Lijn 65 van Zoutkamp naar Groningen

Geldig vanaf 27-11-2018

maandag t/m vrijdag normale dienstregeling

Ritnummer:
Marnestraat, Zoutkamp V
S H Woldringhstraat, Zoutkamp
Stationsstraat, Zoutkamp
Panserweg 14, ZoutkampViersprong, Vierhuizen
Borgweg, Ulrum
Westerhouw, UlrumDe Nije Nering, Leens
vd Munniklaan, Leens
Wierde, LeensBorg Verhildersum, LeensWelgelegen, LeensF. Cleveringastraat, Wehe den HoornMernaweg, Wehe den Hoorn
W.H. Timersmastraat, Wehe den HoornPastoor J. Martensstraat, Wehe den HoornRaadhuisstraat, Eenrum
Kerkhofslaan, EenrumDe Vennen, EenrumEenrummerweg, Mensingeweer
Rotonde Ranum, WinsumRotonde N361, WinsumPriorstraat, Winsum
Borgweg, WinsumStation, Winsum A
Station, Winsum V
Borgweg, WinsumGemaal Tilburg, WetsingeMolenstreek, WetsingeBurchtweg, Sauwerd
Munnikeweg, AdorpTorenweg, Adorp
Harssenslaan, AdorpOude Adorperweg, AdorpBoterdiepbrug, Noorderhogebrug
Van Eesterenlaan, GroningenGranpre Moliereweg, GroningenBakemastraat, Groningen
P+R Kardinge, Groningen
Beneluxweg, Groningen
Pop Dijkemaweg, GroningenOliemuldersbrug, GroningenWielewaalplein, GroningenKlaprooslaan, Groningen
Linnaeusplein, GroningenProf. Rankestraat, GroningenUMCG Hoofdingang, Groningen
Schuitendiep, GroningenZuiderdiep, Groningen
Hereplein, GroningenHoofdstation, Groningen A

Ritnummer:
Marnestraat, Zoutkamp
S H Woldringhstraat, Zoutkamp
Stationsstraat, Zoutkamp
Viersprong, Vierhuizen
Borgweg, Ulrum
De Nije Nering, Leens
vd Munniklaan, Leens
Mernaweg, Wehe den Hoorn
Raadhuisstraat, Eenrum
Eenrummerweg, Mensingeweer
Priorstraat, Winsum
Station, Winsum
Station, Winsum
Burchtweg, Sauwerd
Torenweg, Adorp
Boterdiepbrug, Noorderhogebrug
Bakemastraat, Groningen
P+R Kardinge, Groningen
Beneluxweg, Groningen
Klaprooslaan, Groningen
UMCG Hoofdingang, Groningen
Zuiderdiep, Groningen
Hoofdstation, Groningen

V

A
V

A

1001
05:37
05:37
05:38
05:40
05:44
05:48
05:49
05:53
05:58
06:00
06:06
06:10
06:11
06:16
06:18
06:23
06:25
06:27
06:28
06:31
06:34
06:37
06:41

1003
06:17
06:17
06:18
06:20
06:24
06:28
06:29
06:33
06:38
06:40
06:46
06:50
06:51
06:56
06:58
07:03
07:05
07:07
07:08
07:11
07:15
07:19
07:24

1005
06:46
06:46
06:47
06:49
06:53
06:57
06:58
07:02
07:07
07:09
07:15
07:20
07:21
07:26
07:28
07:35
07:37
07:40
07:41
07:44
07:48
07:52
07:57

1007
06:59
06:59
07:00
07:02
07:06
07:10
07:11
07:15
07:21
07:23
07:30
07:35
07:36
07:41
07:43
07:50
07:52
07:55
07:56
07:59
08:03
08:07
08:12

1009
07:13
07:13
07:14
07:16
07:20
07:25
07:26
07:30
07:36
07:38
07:45
07:50
07:51
07:56
07:58
08:05
08:07
08:10
08:11
08:14
08:18
08:22
08:27

1011
07:28
07:28
07:29
07:31
07:35
07:40
07:41
07:45
07:51
07:53
08:00
08:05
08:06
08:11
08:13
08:20
08:22
08:25
08:26
08:29
08:33
08:37
08:42

1013
07:44
07:44
07:45
07:47
07:51
07:56
07:57
08:01
08:07
08:09
08:16
08:21
08:22
08:27
08:29
08:36
08:38
08:40
08:41
08:44
08:48
08:52
08:57

1015
08:14
08:14
08:15
08:17
08:21
08:26
08:27
08:31
08:37
08:39
08:46
08:50
08:51
08:56
08:58
09:03
09:06
09:08
09:09
09:12
09:16
09:20
09:25

1017
08:46
08:46
08:47
08:49
08:53
08:57
08:58
09:02
09:07
09:09
09:16
09:20
09:21
09:26
09:28
09:34
09:36
09:38
09:39
09:42
09:46
09:50
09:55

1019
09:16
09:16
09:17
09:19
09:23
09:27
09:28
09:32
09:37
09:39
09:46
09:50
09:51
09:56
09:58
10:04
10:06
10:08
10:09
10:12
10:16
10:20
10:25

1021
09:46
09:46
09:47
09:49
09:53
09:57
09:58
10:02
10:07
10:09
10:16
10:20
10:21
10:26
10:28
10:34
10:36
10:38
10:39
10:42
10:46
10:50
10:55

1023
10:16
10:16
10:17
10:19
10:23
10:27
10:28
10:32
10:37
10:39
10:46
10:50
10:51
10:56
10:58
11:04
11:06
11:08
11:09
11:12
11:16
11:20
11:25

1025
10:46
10:46
10:47
10:49
10:53
10:57
10:58
11:02
11:07
11:09
11:16
11:20
11:21
11:26
11:28
11:34
11:36
11:38
11:39
11:42
11:46
11:50
11:55

1027
11:16
11:16
11:17
11:19
11:23
11:27
11:28
11:32
11:37
11:39
11:46
11:50
11:51
11:56
11:58
12:04
12:06
12:08
12:09
12:12
12:16
12:20
12:25

Ritnummer:
Marnestraat, Zoutkamp V
S H Woldringhstraat, Zoutkamp
Stationsstraat, Zoutkamp
Panserweg 14, ZoutkampViersprong, Vierhuizen
Borgweg, Ulrum
Westerhouw, UlrumDe Nije Nering, Leens
vd Munniklaan, Leens
Wierde, LeensBorg Verhildersum, LeensWelgelegen, LeensF. Cleveringastraat, Wehe den HoornMernaweg, Wehe den Hoorn
W.H. Timersmastraat, Wehe den HoornPastoor J. Martensstraat, Wehe den HoornRaadhuisstraat, Eenrum
Kerkhofslaan, EenrumDe Vennen, EenrumEenrummerweg, Mensingeweer
Rotonde Ranum, WinsumRotonde N361, WinsumPriorstraat, Winsum
Borgweg, WinsumStation, Winsum A
Station, Winsum V
Borgweg, WinsumGemaal Tilburg, WetsingeMolenstreek, WetsingeBurchtweg, Sauwerd
Munnikeweg, AdorpTorenweg, Adorp
Harssenslaan, AdorpOude Adorperweg, AdorpBoterdiepbrug, Noorderhogebrug
Van Eesterenlaan, GroningenGranpre Moliereweg, GroningenBakemastraat, Groningen
P+R Kardinge, Groningen
Beneluxweg, Groningen
Pop Dijkemaweg, GroningenOliemuldersbrug, GroningenWielewaalplein, GroningenKlaprooslaan, Groningen
Linnaeusplein, GroningenProf. Rankestraat, GroningenUMCG Hoofdingang, Groningen
Schuitendiep, GroningenZuiderdiep, Groningen
Hereplein, GroningenHoofdstation, Groningen A

1029
11:46
11:46
11:47
11:49
11:53
11:57
11:58
12:02
12:07
12:09
12:16
12:20
12:21
12:26
12:28
12:34
12:36
12:38
12:39
12:42
12:46
12:50
12:55

1031
12:16
12:16
12:17
12:19
12:23
12:27
12:28
12:32
12:37
12:39
12:46
12:50
12:51
12:56
12:58
13:04
13:06
13:08
13:09
13:12
13:16
13:20
13:25

1033
12:46
12:46
12:47
12:49
12:53
12:57
12:58
13:02
13:07
13:09
13:16
13:20
13:21
13:26
13:28
13:34
13:36
13:38
13:39
13:42
13:46
13:50
13:55

1035
13:16
13:16
13:17
13:19
13:23
13:27
13:28
13:32
13:37
13:39
13:46
13:50
13:51
13:56
13:58
14:04
14:06
14:08
14:09
14:12
14:16
14:20
14:25

1037
13:46
13:46
13:47
13:49
13:53
13:57
13:58
14:02
14:07
14:09
14:16
14:20
14:21
14:26
14:28
14:34
14:36
14:38
14:39
14:42
14:46
14:50
14:55

1039
14:16
14:16
14:17
14:19
14:23
14:27
14:28
14:32
14:37
14:39
14:46
14:50
14:51
14:56
14:58
15:04
15:06
15:08
15:09
15:12
15:16
15:20
15:25

1041
14:46
14:46
14:47
14:49
14:53
14:57
14:58
15:02
15:07
15:09
15:16
15:20
15:21
15:26
15:28
15:34
15:36
15:38
15:39
15:42
15:46
15:50
15:55

1043
15:16
15:16
15:17
15:19
15:23
15:27
15:28
15:32
15:37
15:39
15:46
15:50
15:51
15:56
15:58
16:04
16:06
16:08
16:09
16:12
16:16
16:20
16:25

1045
15:46
15:46
15:47
15:49
15:53
15:57
15:58
16:02
16:07
16:09
16:16
16:20
16:21
16:26
16:28
16:34
16:36
16:38
16:39
16:42
16:46
16:50
16:55

1047
16:16
16:16
16:17
16:19
16:23
16:27
16:28
16:32
16:37
16:39
16:46
16:50
16:51
16:56
16:58
17:04
17:06
17:08
17:09
17:12
17:16
17:20
17:25

1049
16:46
16:46
16:47
16:49
16:53
16:57
16:58
17:02
17:07
17:09
17:16
17:20
17:21
17:26
17:28
17:34
17:36
17:38
17:39
17:42
17:46
17:50
17:55

1051
17:16
17:16
17:17
17:19
17:23
17:27
17:28
17:32
17:37
17:39
17:46
17:50
17:51
17:56
17:58
18:04
18:06
18:08
18:09
18:12
18:15
18:18
18:22

1053
18:17
18:17
18:18
18:20
18:24
18:28
18:29
18:33
18:38
18:40
18:46
18:50
18:51
18:56
18:58
19:03
19:05
19:07
19:08
19:11
19:14
19:17
19:21

1055
19:17
19:17
19:18
19:20
19:24
19:28
19:29
19:33
19:38
19:40
19:46
19:50
19:51
19:56
19:58
20:03
20:05
20:07
20:08
20:11
20:14
20:17
20:21
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geeft een heel onveilig gevoel, vooral omdat 
je beseft dat wanneer je jouw hekje uitstapt 
je direct op de straat staat.

Voor de automobilisten is het trouwens ook 
geen pretje. Het komt voor dat als tegen-
liggers niet goed opletten er een spiegel 
afknapt. Dat heeft wel eens geleid tot scheld-
partijen op straat. Gelukkig heeft het nog 
niet tot geweld geleid zoals in de tijd van de 
‘Roeg zat’ actie, toen een woonbootbewoner 
een klap van een boze bestuurder kreeg. 

Als het gesprek op de verkeersdrempels 
komt blijkt dat de drempels al een stukje zijn 
ingezakt en dat drie drempels eigenlijk te 
weinig is. Maar eigenlijk zouden de bewoners 
het liefst van die verkeersdrempels af willen. 
Een veel betere oplossing is: het om en om 
plaatsen van bloembakken op de rijbaan. De 
bewoners willen die bloembakken best zelf 
onderhouden. Een mooi voorbeeld is de Pop 
Dijkemaweg. Helaas is de Gemeente geen 
voorstander voor zo’n oplossing omdat bij 
schade de Gemeente aansprakelijk gesteld 
kan worden.

Ik vraag de bewoners of zij een beeld hebben 
van de hardrijders. Opvallend vinden zij dat 

er ’s ochtends regelmatig bestuurders langs-
rijden die zich nog aan het scheren, tanden-
poetsen of lippenstiften zijn. Geen prettig 
idee.
Het gesprek komt op de Verkeerscommissie 
uit 2016. De bewoners denken er sterk aan 
om die weer nieuw leven in te blazen. Tijdens 
ons gesprek worden de bewoners steeds 
meer enthousiast om weer aan de slag te 
gaan met de verkeerssituatie. Er ontstaat al 
gauw een actielijstje. De aanduiding van de 
30km-zone zou duidelijker moeten worden 
omdat bekend is dat veel automobilisten niet 
eens weten dat ze in een 30km-zone rijden. 
Er zouden weer metingen gedaan moeten 
worden ter ondersteuning van de wens om 
een vierde verkeersdrempel. Uiteraard staat 
de wens van de bloembakken ook nog op 
het lijstje. 

Naast alle gewenste maatregelen is het 
bewoners ook te doen om meer begrip te 
kweken voor hun situatie. Illustratief is de 
opmerking van een automobilist: Verve-
lend die verkeersdrempels, want nu moet ik 
steeds afremmen.

Peter Imthorn

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 09.00 u – 10.30 u 
woensdag 18.45 u – 20.15 u 
donderdag  18.45 u – 20.15 u 
vrijdag 09.00 u – 10.30 u 
Locatie: Onnemaheerd 1 Beijum 
Opgave en informatie: 
info@veerkrachtyoga.nl 
06-18903456 

Veerkracht Yoga 
(Joke van der Veer)

Ga voor meer lesinformatie en de diverse workshops naar  WWW.VEERKRACHTYOGA.NL
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Dit jaar zit Onno weer gewoon thuis. Vertrouwd, 

maar wel alleen. Hij denkt vaak terug aan hoe Jolan-

de, zijn ex-vrouw, rond de kerstdagen het huis gezel-

lig maakte. ‘Ik heb veel te weinig laten merken hoe ik 

dat waardeerde’, peinst hij. In de tweede gedachte 

klinkt de stem van Jolande: ‘Omdat je het niet waar-

deerde On, je had alleen wat aan te merken over 

de kosten.’ Dat is natuurlijk zijn eigen gedachte, hij 

houdt zich een spiegel voor op een manier die best 

pijnlijk is. 

‘Ach, zelfkennis is de beste kennis’ zegt Onno hard-

op om het somberen te doorbreken. Soms kost het 

even moeite maar zijn voornemen om positiever in 

het leven te staan probeert hij serieus uit te voeren. 

Hij knoopt regelmatig met mensen op straat zomaar 

een praatje aan en hoort van alles over de wijk waar 

hij nog geen weet van had. Toen de vorige 

week een paar kinderen in zijn straat wel heel 

erg veel lawaai maakten tijdens het spelen 

is hij tegen zijn gewoonte in eens niet boos 

geworden. Liep naar ze toe en vroeg vriende-

lijk of het wat minder kon. En daarna praatte 

hij even met hen over hun spel en de spelle-

tjes die hij als kind zelf speelde. Echt veel stil-

ler waren de kinderen daarna niet, toch hield 

hij er een goed gevoel aan over. Hij glimlacht 

nu hij er weer aan denkt. Kinderen, misschien 

hadden Jolande en hij toch maar...

Onno heeft een account aangemaakt op het 

door hem ooit zo verguisde Facebook. Er 

gaat natuurlijk niets boven persoonlijk con-

tact maar dit medium is soms toch wel han-

dig, vindt hij. Zeker omdat er ook wel het een 

en ander te vinden is wat over de wijk gaat. 

Hij speelt zelfs met de gedachte om zich kan-

didaat te stellen voor het bestuur van de 

bewonersorganisatie. Onno logt in op Face-

book en gaat naar de wijkpagina. Dan valt 

zijn mond open. ‘Krijg nou wat...’ mompelt hij.

‘Ik kan me voorstellen dat het bestuur 

opstapt na zo’n heibel om niks!’ is de eerste 

reactie die hij leest. Een ander schrijft: ‘Pleur-

den ze in Den Haag maar net zo snel op als 

deze dictators’, waarop een ander vraagt: ‘Ben 

je ooit het gesprek met ze aangegaan?’ De 

dictator-schreeuwer doet er verder het zwij-

gen toe. Het kost Onno moeite uit de hon-

derden reacties van wijkbewoners (en ook 

een paar stokers van buitenaf, vermoedt hij) 

te halen waar het nou om draait. Na een half 

uur begrijpt hij dat twee straten in de wijk 

elk het initiatief hadden genomen een Sin-

terklaas-intocht te organiseren, toevallig op 

dezelfde dag.

Er was een discussie op de Facebookpagi-

na ontstaan over of het nou wel kon of niet, 

of één van de twee straten de intocht moest 

afgelasten en nog een heleboel bijzaken tot 

en met het feest op Koningsdag toe. ‘Laten 

we de Bewonersorganisatie vragen’, merk-

te iemand op. ‘Wat ga je vragen, die hebben 

er niks mee te maken’ reageerde een ander 

weer. 

Twee dagen later reageert iemand namens 

de Bewonersorganisatie: ‘Het lijkt ons geen 

probleem twee intochten te doen. Maar mis-

schien kunnen de organisatoren van beide 

straten iets gezamenlijk opzetten?’

‘Goede reactie’ vindt Onno, maar dat vindt 

een deel van de Facebookers niet. De voors 

en tegens vliegen de lezer om de oren, met 

zinnige en hele merkwaardige reacties. De 

teksten staan bol van verwijten, richting 

organisatoren, richting niet-organisatoren en 

ook naar de bewonersorganisatie. Sommige 

bewoners roepen zelfs op beide intochten 

tegen te houden. De één meent dat het een 

racistisch gebeuren is, de ander houdt het 

op geestelijke mishandeling van kleine kin-

deren. Onno grinnikt even, ‘Krijgen we na de 

Blokkeer-Friezen nu de Stoppende Starken-

borghers en Halt-houdende Hunzenaren?’

Het gegrinnik is over als hij leest dat iemand 

tijdens een bestuursvergadering eieren 

Kerstverhaal: De Terugkeer
Het is 20 december. Onno de Vreede kijkt met gemengde gevoelens uit naar de 
kerstdagen. Het had niet veel gescheeld of hij had ze niet meer meegemaakt. En 
ook die van vorig jaar niet want hij was op kerstavond op straat in elkaar gezakt. 
Dankzij de AED die bij de tandarts aan de buitengevel hangt en het snelle hande-
len van twee jongens uit de wijk is hij er zonder ernstige gevolgen overheen geko-
men. De kerst had hij in een ziekenhuisbed moeten doorbrengen. In het Wijkblad 
had zelfs nog een (kerst)verhaal over het gebeuren gestaan.

13     12     
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tegen de ramen van het buurtcentrum heeft 

gegooid. ‘Wat mankeert deze wereld toch?,’ 

roept hij. Hij vraagt het zich wel vaker af, juist 

omdat hij zijn best doet positiever te zijn valt 

hem op dat zoveel mensen zo negatief doen. 

Hebben hun oordeel al klaar zonder zich 

ergens in te verdiepen of het gesprek aan te 

gaan. Zuchtend klapt hij de laptop dicht.

Onno zwiept de laptop meteen weer open. 

Ergens had hij nog net het woord ‘vuurwerk’ 

gelezen. Vuurwerk is niet zijn ding, wat hem 

betreft wordt het een totaalverbod. Tegelijk 

realiseert hij zich dat dit nauwelijks haalbaar 

is. Hij leest de reactie op Facebook: ‘Jammer 

dat het bestuur opgestapt is, ik had ze wil-

len vragen wat het standpunt over vuur-

werk is’. Onno gaat er van uit dat het cynisch 

bedoeld is. Stel dat er een standpunt is en 

dat wordt geuit, gaat dan iemand de jaar-

wisseling anders vieren? Het lijkt hem van 

niet. ‘Wat is er toch tegen zelf overleggen en 

organiseren?’ vraagt hij zich af. Opeens gaat 

hij rechtop zitten. ‘Héééé...’. Na een kwartier-

tje nadenken begint hij een nieuw bericht te 

typen. Eerst aarzelend, daarna steeds sneller. 

‘Beste wijkbewoners, we steken elk jaar met 

z’n allen heel veel vuurwerk af. Dat heeft 

voordelen (mooi, spannend) en nadelen (ver-

vuiling, overlast, gevaar, kosten). In de media 

lees je veel over verboden voor consumen-

tenvuurwerk en sommige gemeenten wil-

len liever centraal opgezette professionele 

feesten. We zien wel wat daarvan komt, maar 

waarom zetten we zelf niet een eerste stap 

onder het motto ‘Minder maar toch meer’? 

Ik koop minder vuurpijlen dan anders en op 

1 januari sta ik vanaf 0:15 uur op de Hunze-

brink om ze af te steken. Iedereen is welkom 

om te komen kijken en als een paar mensen 

ook pijlen en ander siervuurwerk meene-

men krijgen we als vanzelf een fantastisch en 

gezellig spektakel. Hartelijke groet en tot in 

het nieuwe jaar, Onno de Vreede.’

De eerste reactie is er al met vijf minuten: 

‘Hey, een nieuwe naam op onze pagina, wel-

kom! Leuk idee trouwens, zal het met mijn 

partner en kinderen overleggen.’ De hele dag 

stromen de reacties binnen. Iemand heeft 

een evenement opgezet, Onno wist niet dat 

dat kon, en de volgende dag hebben zich al 

45 mensen aangemeld. Onno probeert zich 

er van te weerhouden elke 10 minuten te kij-

ken, maar dat lukt hem niet. Hij vergeeft het 

zichzelf. ‘Met kerst alleen, maar met Nieuw-

jaar zeker niet!’

Maar met kerst zit Onno niet alleen. Er kwam 

een privé-berichtje van Jolande. ‘Minder 

vuurpijlen dan anders, hoe doe je dat grap-

jas? :-). Zal ik je vanavond even bellen?’ Ook 

al woonde Jolande niet meer in de wijk, de 

pagina volgde ze nog altijd. 

Het is eerste kerstdag. ‘Ik was heel verrast jouw 

oproep te lezen’ zegt Jolande terwijl ze samen 

voorbereidingen voor de kerstmaaltijd treffen, 

‘ben jij wel dezelfde Onno die ik ken van een 

paar jaar geleden?’ Onno schenkt rode wijn in. 

‘Nou, als het goed is eigenlijk niet, ik doe m’n 

best wat positiever te zijn.’ ‘Dat gaat je dan 

goed af, ik vind deze Onno best leuk.’ De gla-

zen klinken. ‘Eh.. dank je en ja, ik ook.’ Proost!

Dink

N.B. De hoofdpersoon, namen en gebeurtenis-

sen zijn fictief.

14     15     
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Het is gewoon prettig om één avond per 
week voor jezelf te hebben en dan lekker 
te zingen. Even geen andere zaken aan je 
hoofd en je alleen maar concentreren op de 
muziek (en samen lachen natuurlijk). Het is in 
het gewone leven al hectisch genoeg. Ikzelf 
maak steeds vaker mee dat ik de krant van 
gisteren zit te lezen. Herkent u dat? Nou, dan 
is het tijd  voor meer ontspanning en dat kan 
ook in de vorm van een leuke hobby, zoals 
zingen. Kom gewoon eens langs op een dins-
dagavond als we repeteren en probeer het 
eens. Om het extra aantrekkelijk te maken 
om met z’n tweeën te komen is de contribu-
tie van een 1e graad familielid (partner, kind 
of ouder) maar de helft. Dus, voor wie nog 

geen goed voornemen voor 2019 weet, zoek 
niet verder en zing met ons mee. 

Op dit moment zijn we aan het repete-
ren voor ons optreden in april 2019, wat als 
thema ‘Back to the seventies’ heeft (of iets 
wat daarop lijkt is ook goed). Na de kerstva-
kantie beginnen we weer op 8 januari.

“Goed Gestemd” wenst iedereen fijne feest-
dagen en alvast een gezond en gelukkig 
2019. 

Voor info: Aleida Bakker, 
telefoon 050-5418541

Goede voornemens......
Lieve mensen, het einde van het jaar nadert weer. Een tijd voor bezinning en reflexie. Hoe 
was dit jaar? Was het een goed of maar een zo - zo jaar. Was er verdriet en tegenslag of was 
er juist plezier en succes. Wellicht was het een mix, van alles wat, een potpourri, zoals bij 
zoveel zaken en belevenissen in het leven. Ons wijkkoor “Goed gestemd” heeft ook een 
potpourri repertoire. Er is van alles om te zingen. De Beatles, Spaanse en Zweedse liedjes, 
Boudewijn de Groot, Claudia de Breij en ga zo maar door.

Schone lucht in elke woning!

www.smart-ventilatie.nl  / 06 - 333 203 77
  info@smart-ventilatie.nl

 - Nu mét vochtsensor!
 - Meest toegepaste ventilatiebox 

in Nederland
 - Verbruikt tot 83% minder energie
 - Toepasbaar in elke situatie
 - Bewezen, betrouwbaar en stil
 - Geïntegreerde RV-sensor
 - Korte terugverdientijd
 - 5 jaar garantie!

Bespaar op energiekosten met 
de nieuwe CVE-S ECO van Itho Daalderop

€ 290,-

CVE-S ECO
gemonteerd

€ 100,-

Kanaalreiniging
i.c.m. vervangen unit

Kijk op onze website voor de actuele prijzen!

Energiekosten € 70-100 p/jaar Energiekosten € 13 p/jaar

D u u r z a a m

D z a a m
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 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

Gespecialiseerd in o.a.

• Alarminstallaties
• Brandbeveiliging
• Cameratoezicht/beveiliging

Wij helpen u beveiligen

www.vdgbeveiliging.nl
Bovenstreek 2, 9731 DH Groningen
                          050-5425000 

Gratis overwinteren in Andalusië in ruil voor klussen
We zoeken mensen die in de maanden februari, maart en begin april voor een periode van 
minimaal 4 weken tot maximaal 10 weken in ons huis in Andalusië willen klussen in ruil 
voor verblijf. Lijkt dat je wat? Neem dan snel contact op.

Voor meer informatie of vragen: lidybosker@ziggo.nl of www.casadelaluz.nl

Workshops DJEMBÉ 
Vindt u trommelen ook zo leuk? 

Bij voldoende belangstelling worden er 4 workshops Djembé in de 
Hunzeborgh georganiseerd, die door onze wijkgenoot Pape Seck 
zullen worden geleid.
Bij minimaal 10 personen per workshop (het zijn verschillende work-
shops, waarbij je telkens wat nieuws leert) gaan de workshops door. 
Er is plek voor maximaal 15 personen. We bepalen 20 januari of er 
voldoende animo is; geef u dus voor die tijd op! Djembé trommels 
zijn aanwezig. 

Data:  zondag 27 januari en 3, 10 en 24 februari 2019
Tijd:  van 13.00 uur tot 14.30 uur (incl. pauze) 
Kosten:  12,50 euro per workshop of als je alle 4 workshops 
 volgt totaal 40 euro

Informatie en opgave bij: Aleida Bakker, telefoon 050-5418541
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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

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!

Warme Bakker Lijnema

Voor de lekkerste oliebollen, 
appelflappen, appelbollen en 
appelbeignets moet u OOK bij  
Warme Bakker Lijnema zijn. 

Te koop op 28, 29 en 31 december 2018!

  
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
Ook voor ons is het jaar voorbij gevlogen!

Een jaar waarin er binnen de Hunzeborgh een aantal veranderingen zijn geweest.
Bestuursleden die gestopt zijn, maar gelukkig ook 2 nieuwe leden die er mede voor zorgen dat 
ook in 2018 het buurtcentrum kon blijven draaien.

Aleida Bakker doet de verhuuractiviteiten en gezien het aantal aanvragen voor feesten en verga-
deringen loopt dit erg goed. Inmiddels is er ook een workshop ‘kerstkransen’ maken geweest en 
we hopen, mede door suggesties uit de wijk, volgend jaar meerdere workshops te organiseren. 
Geef vooral uw ideeën door, dit kan via de website.

Menno Hartsema houdt (voorlopig?) onze website op orde. We zijn een tijdje door onvoorziene 
omstandigheden uit de lucht geweest maar het werkt nu weer.

Alles goed op orde dus, alleen heeft onze voorzitter Douwe aangegeven dat het voor hem tijd is 
om te stoppen. 
Wij zijn dus op zoek naar iemand die de nieuwe voorzitter van de Hunzeborgh wil worden.
Inlichtingen over de functie bij Douwe Hogeveen, zijn gegevens staan in het kader.

We willen benadrukken dat de Hunzeborgh niet kan functioneren zonder vrijwilligers.
Alle mensen die de schoonmaak regelen, bestellingen in ontvangst nemen, kleine reparaties uit-
voeren, barmedewerkers bij feesten en kinderdisco, ophaaladressen voor de sleutel.
We kunnen niet zonder jullie!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en tot ziens in de Hunzeborgh.
Wellicht op de nieuwjaarsreceptie van de BHS op zondag 6 januari.
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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 

22 jan / 19 feb / 19 mrt / 16 apr / 14 mei / 11 juni
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

25 jan / 22 feb / 22 mrt / 19 apr / 24 mei / 21 juni

Donderdag 14.00 - 16.00 uur Kijken naar Kunst door Anna Keller
 10 en 24 jan, 7 en 28 feb

Zondag	6	januari 14.00 - 17.00 uur Nieuwjaarsborrel

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	2019

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019

  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 

22 jan / 19 feb / 19 mrt / 16 apr / 14 mei / 11 juni
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

25 jan / 22 feb / 22 mrt / 19 apr / 24 mei / 21 juni

Donderdag 14.00 - 16.00 uur Kijken naar Kunst door Anna Keller
 10 en 24 jan, 7 en 28 feb

Zondag	6	januari 14.00 - 17.00 uur Nieuwjaarsborrel

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	2019

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019

Zondag 6 januari   -  16.00 – 18.00 uur
 NIEUWJAARSBORREL

zie ook pagina 8

2019

De bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh
nodigt alle bewoners van harte uit om samen op het 

nieuwe jaar te proosten!

 wanneer:  zondag 6 januari 2019
   16:00 - 18:00 uur

 waar:  buurtcentrum De Hunzeborgh

 N.B.:  De BHS biedt het eerste drankje (‘bubbels’) aan. 
  Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

BewoNerSorgANiSAtie 
De HuNze / VAN StArkeNBorgH

82019
nieuwjaarsborrel
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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.


