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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

!peorpo
Wat staat hier nu boven? Misschien zie je het meteen al, en anders wordt het in de loop van 
dit stuk wel duidelijk.

Tegen de tijd dat de deadline van dit blad 
verstrijkt hebben we net een periode van 
sneeuw en kou achter de rug. Tijd om lek-
ker binnen te zitten, verwarming op stand-
je behaaglijk en vroeg de gordijnen dicht. 
Maar niet achter alle gordijnen is het gezellig, 
soms voelt de bewoner zich eenzaam. Mis-
schien af en toe een beetje, misschien wel 
vaker en meer dan een beetje. In dit nummer 
een uitgebreid artikel over eenzaamheid.

In dit blad doen we van tijd tot tijd oproep-
jes voor nieuwe redactieleden of, zoals een 
paar nummers terug, nieuwe bestuursleden 
van de bewonersorganisatie BHS. We vragen 
dan tijd en inzet van wijkbewoners en stel-
len daar een interessante functie tegenover. 
nu draaien we dat eens om (vandaar de titel). 
Ben je wel eens eenzaam en zie je niet direct 
een oplossing? Misschien kunnen we helpen.

Vrijwilligerswerk is een makkelijke manier om 
met anderen in contact te komen. Je wordt 
niet direct opgezadeld met allerlei zware ver-
plichtingen. Andere vrijwilligers met al wat 
meer ervaring begeleiden je en al snel zul je 
ontdekken hoe leuk het is samen ergens aan 
te werken en nieuwe contacten op te doen. 
En dat je zo voor de wijk nuttig werk verricht, 
is mooi meegenomen.

Interesse? neem vrijblijvend contact op via 
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl 
of bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl. 
Dat je motief is dat je meer onder de mensen 
wilt komen mag je laten weten maar mag je 
ook voor jezelf houden.

En dan een ouderwetse oproep! De 
omslag van dit blad vinden we nog 
steeds mooi. Tegelijkertijd gaat het ook al 
weer heel wat jaartjes mee, tijd voor iets 
nieuws dus. Ben jij dat talent dat wereld-
beroemd in De Hunze en Van Starken-
borgh wordt met net zo’n sterk ontwerp? 
neem via bovenstaand e-mailadres con-
tact op voor overleg.

Verderop in dit nummer doet rosanne een 
oproep voor een nieuwe rubriek: Bijzondere 
Buur. We kijken uit naar de eerste aflevering!

Hans van Leeuwen

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
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Afscheid 
Dit is mijn laatste stukje als ‘veurzidder’ van 
de Bewonersorganisatie. na zes jaar vind ik 
het moment gekomen om afscheid te nemen 
van het bestuur en daarmee ook een beet-
je van u. Dat is niet omdat ik het niet leuk 
meer vind, integendeel! In deze zes jaar heb 
ik enorm veel plezier gehad door samen-
werking met anderen. Ik heb de kracht van 
diversiteit ontdekt en allerlei leuke mensen 
ontmoet, ieder op zijn of haar eigen manier 
betrokken bij onze wijk. Ik wil mijn wijkge-
noten en anderen daarvoor bedanken! Maar 
ook andere bezigheden zijn belangrijk voor 
mij en daarom maak ik graag plaats.

Nieuwe bestuursleden
U heeft in bijna elk wijkblad wel een oproep 
gelezen voor nieuwe ‘bestuurders’ van onze 
en natuurlijk ook uw Bewonersorganisa-
tie. Het afgelopen jaar hebben we een aantal 
geïnteresseerden op de koffie gehad die het 
bestuurswerk graag willen oppakken. Bij de 
Algemene Bewonersvergadering zullen we 
vier nieuwe bestuursleden aan u voorstellen. 
Onze huidige bestuursleden Dominic Smith 
en Marjan Boonstra blijven. Daarmee hebben 

we een mooie ploeg, we zijn daar dan ook erg 
blij mee. Maar dat betekent niet dat het zo wel 
klaar is; er is zeker nog plaats voor een betrok-
ken wijkgenoot. U kunt ons via de site of via 
e-mail bereiken. Ons adres staat hieronder.  

Algemene Bewonersvergadering – 
datum volgt!
Binnenkort organiseren we de jaarlijkse Alge-
mene Bewonersvergadering. Alle wijkbewo-
ners zijn van harte welkom! We hebben een 
aantal Bewonersorganisatiepunten en we heb-
ben een paar presentaties. niels Keizen van 
de projectorganisatie Oosterhamrikzone zal 
tekst en uitleg geven over de Gerrit Krolbrug, 
de Korreweg en de andere ontwikkelingen in 
de Oosterhamrikzone. Ook komt het Gronin-
ger Landschap de laatste stand van zaken uit-
leggen voor het project over het herstel van de 
Hunzeloop, een onderwerp dat erg leeft in de 
wijk. De datum maken we binnenkort bekend, 
waarschijnlijk wordt het eind maart. Hou de 
brievenbus in de gaten voor de flyer!

Het komend jaar
Het komend jaar zullen we in elk geval voort-
gang zien in de vervanging van de Gerrit 

van de veurzidder
Terwijl ik dit schrijf is het dik winter. Na de lange hete zomer nu toch nog een koude win-
ter, zoals sommigen voorspelden? Wie zal het zeggen. Als het in onze wijk maar warm is! 
Warmte en hartelijkheid hadden we in overvloed bij de nieuwjaarsreceptie van de Bewo-
nersorganisatie. Op 6 januari mochten we weer een mooi aantal wijkgenoten welkom 
heten en samen het glas heffen op het nieuwe jaar. Het belangrijkste doel van de Bewo-
nersorganisatie is misschien wel dat we mensen bij elkaar brengen die elkaar anders niet 
zouden treffen. Dat is gelukt! We hebben vele geïnteresseerde buurtbewoners ontmoet, 
mooie gesprekken gehad en veel kunnen horen wat er bij u leeft. Voor ons gezin had de 
nieuwjaarsreceptie ook nog een extra leuke bijkomstigheid omdat we van een wijkgenoot 
een harp konden lenen! Maar ook zonder deze bijzondere match was de nieuwjaarsborrel 
zeer geslaagd.

Krolbrug. Zoals we al eerder berichtten heeft 
het rijk de touwtjes voor de vervanging ste-
vig in handen genomen. Ook staat de nieuwe 
inrichting van de Korreweg op de rol en daar 
is de gemeente weer aan zet. Onze inbreng 
in de klankbordgroep (voor zowel de brug als 
de Korreweg) is daarbij van groot belang. We 
trekken samen op met de bewonersorganisa-
ties van Beijum en Ulgersmaborg, zodat onze 
stem ook gewicht in de schaal legt. 

We hebben een aantal ‘groene’ politieke 
partijen in de gemeenteraad en provinci-
ale staten gevraagd om eens te kijken naar 
de mogelijkheid van een dieselverbod voor 
schepen die aan de Van Starkenborghkade 
aanmeren en daar overnachten. Goed voor 
het milieu en goed voor ons woonklimaat. 
De gemeenteraadsfractie van GroenLinks 
reageerde in elk geval enthousiast!

Begin dit jaar verraste de gemeente ons 
met een plan van woningcorporatie Lefier 
om net aan de overkant van de Gerrit Krol-
brug hoogbouw te laten verrijzen, het plan 
‘nieuwbouw Antillenstraat’, met 124 appar-

tementen. Een paar jaar geleden presenteer-
de de gemeente plannen voor hoogbouw 
op de gronden van de brugwachterwo-
ning (‘De Brugwachter’). Dat plan is door de 
grote weerstand in de wijk afgeblazen, al zal 
de crisis ook wel een handje hebben gehol-
pen. nu is er dus een vergelijkbaar plan, 
maar dan ‘aan de overkant’. Wij zijn benieuwd 
wat u daarvan vindt. U kunt het plan bekij-
ken op de site van Lefier (www.lefier.nl, zoek 
onder nieuws en publicaties, of onder Antil-
lenstraat). reacties zijn bij ons van harte 
welkom.

Weet u nog iets?
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

Het plan ‘Nieuwbouw Antillenstraat’
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Wintertafereel

Vastgelegd door Anneke Roorda

Iedere bewoner van de Maaskantlaan werd 
uitgenodigd om een eigengemaakt winter-
kostje te koken en dit gezamenlijk te eten/
proeven. Er was maar ėėn regel, namelijk 
geen dubbele gerechten.
Elf huishoudens hadden hier gehoor aan 
gegeven en de Maaskantlaan ging aan de 
kook!

De Maaskantlaan heeft het geluk dat hier 
mensen uit vele windstreken zijn beland. Er 
was Surinaamse, Turkse, Griekse, Italiaanse, 
Kroatische, Oekraïense en natuurlijk neder-
landse winterkost.

Om nog meer gezelligheid te creëren werd 
er in de tuin een tent met verwarming neer-
gezet en er was gezellige muziek. rond 19.00 
uur was iedereen binnen en het genieten 
kon beginnen.

Om alle lekkernijen te kunnen proeven werd 
er per keer weinig opgeschept. Iedereen 
heeft genoten van het lekkere eten, bijge-
praat en het was een mooie mogelijkheid om 

kennis te maken met de nieuwe buren in de 
straat.

Alles wat overbleef 
waren lege scha-
len en goede her-
inneringen. Zo zie 
je maar, een goede 
buur is beter dan 
een verre vriend.

Albert Koster

Winterkost
in navolging van de altijd succesvolle Maaskantlaan BBQ werd 26 januari in de Maaskant-
laan het straatfeest Winterkost georganiseerd.
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Je zou denken dat eenzaamheid alleen bij 
ouderen voorkomt maar dat is niet het geval. 
Eenzaamheid kan een ieder treffen. Een voor-
beeld zijn de vele studenten in de stad die 
zich eenzaam voelen. 

Er zijn diverse niveaus van eenzaamheid. Van 
iemand die zich wel eens eenzaam voelt tot 
iemand die uiteindelijk zo sterk vereenzaamt 
dat het tot een overlijden leidt. De proble-
matiek wordt duidelijk gemaakt door je een 
neerwaartse spiraal voor te stellen waarbij 
zich bovenin de ‘lichte’ eenzaamheid bevindt 
en je kunt afdalen tot een steeds zwaardere 
vorm. De bedoeling van het project ‘eensa-
men’ is om te voorkomen dat mensen (ver-
der) afdalen in die eenzaamheidsspiraal en 
het liefst nog laten opklimmen. 

Omdat te realiseren komen er extra trainin-
gen voor professionele en niet-professionele 
hulpverleners. Het gaat daarbij om de sig-
nalen te onderkennen, het juiste gesprek te 
voeren en dat je weet hoe je iemand naar het 
juiste zorgloket begeleidt. Duidelijk is dat het 
om maatwerk gaat. Want de een is al gehol-
pen met af en toe een bezoekje terwijl een 
ander gebaat is bij een traject om het zelf-
vertrouwen en het gevoel van eigenwaar-
de te vergroten. Mensen die een actief en 

zinvol leven leiden zullen minder snel een-
zaam worden. Daarom is het betrekken van 
eenzamen bij stads- of wijkactiviteiten een 
beproefd medicijn.

Sinds een tijdje fungeren er in de gemeen-
te Groningen WIJ teams (11 wijk- en 2 dorp-
teams). Deze teams bieden ondersteuning 
bij problemen waar je zelf niet uitkomt. Daar-
naast ondersteunen deze teams buurtini-
tiatieven. Voor onze wijken is het team WIJ 
Beijum actief. Ik was benieuwd in hoeverre 
dit team al bezig is met het thema eenzaam-
heid. Ik sprak daartoe met een vriendelijke 
buurtwerker die mij vertelde dat zij en haar 
collega’s al jaren ervaring hebben met de 
problematiek van eenzaamheid. Buurtwer-
kers en ook WMO-medewerkers signaleren 
dit regelmatig. De meeste mensen lopen lie-

ver niet te koop met hun 
problemen en zeker op 
eenzaamheid rust een 
groot taboe. De welzijns-
werkers zijn getraind op 
herkenning van dit pro-
bleem en kunnen snel tot 
actie overgaan. Dit om te 
voorkomen dat mensen 
dieper dalen in de een-
zaamheidsspiraal. Door 
WIJ Beijum worden al 
kleinschalige activiteiten 
georganiseerd zoals een 
wandelclubje (met wan-
delcoach) en een samen 
gezond koken club. Het 
voordeel is duidelijk: het 
vergroten van je net-
werk gecombineerd met 
gezond bezig zijn. Aan 
deze activiteiten doen ook een aantal bewo-
ners van onze wijken mee. WIJ Beijum is (niet 
verrassend) gevestigd in Beijum. Je kunt daar 
op bezoek maar de medewerkers komen ook 
graag op huisbezoek. 

WIJ Beijum werkt ook samen met de kerk 
De Bron die ook door onze wijkbewoners 
wordt bezocht. De dominee aldaar is Alber-
te van Essen; zij kent het verschijnsel een-
zaamheid ook in haar gemeente. Zij geeft 
aan dat er in samenwerking met het WIJ-
team een gespreksgroep is gestart genaamd: 
‘nu ik oud(er) word’. Deze gesprekken vinden 
plaats op de woensdagen 6 februari, 6 maart 
en 3 april van 19.30 tot 21.00 uur in de Weg-
wijzer (Plein Oost). Daarnaast organiseert de 
kerk zelf wekelijkse activiteiten zoals de kof-
fie ochtend op woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur (een aantal gastvrouwen hiervan komen 
uit De Hunze), waar je gewoon kunt binnen-

lopen voor een praatje met 
een kopje koffie of thee. 
Verder is er op vrijdag van 
13.00 tot 15.30 uur de crea-
tieve middag . Ook hier kun 
je gewoon binnenlopen. 
De Bron is gevestigd aan 
de Bentismaheerd 1a (ach-
terkant van de school de 
Heerdstee).

naast al deze activitei-
ten die bij onze oosterbu-
ren worden georganiseerd, 
hebben wij in onze wijken 
natuurlijk ons buurtcen-
trum de Hunzeborgh waar 
iedereen welkom is om te 
bewegen, klaverjassen, zin-
gen, schaken, schilderen, 
fotograferen en vanwaar 

ook een wandelclub start. Kijk eens op de 
website (www.dehunzeborgh.com) of kom 
gewoon eens langs.

Fijn om te horen dat deze organisaties al zo 
goed bezig zijn met dit onderwerp en ik 
verwacht dat we hier vanuit de gemeente  
Groningen meer van zullen horen. 

WiJ Beijum
Isebrandtsheerd 96
9737 LK Groningen
050-5497131
wijbeijum@wij.groningen.nl

WIJ Beijum verhuist per 21 februari 2019 naar:
Melsemaheerd 2 (bij de Bentismaheerd)
9736 En Groningen

Peter Imthorn

eenzaamheid
Voor veel mensen is het gelukkig een onbekend fenomeen: Eenzaamheid. Toch voelt 
bijna 43% van de Stadjers zich eenzaam. Daarvan voelt 8% zich sterk eenzaam. gelukkig 
bestaan er al lang initiatieven waarbij buurtbewoners en ook professionele organisaties 
eenzaamheid bestrijden. Om de bestrijding van eenzaamheid te versterken is er vorig jaar 
door de gemeente groningen een project gestart. zo was er de Week tegen Eenzaamheid  
en is een initiatief gestart onder de naam ‘eensamen’. Bij dit initiatief werken diverse 
instanties zoals het Leger des Heils, FNV-Senioren, WiJ teams, Kerken, Lentis, Humanitas 
samen. Humanitas is de trekker van dit project. 

Eenzame boom, 
Henri Verstijnen, Rijksmuseum



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

11     10     

Mijn naam is Linda en ik ben gevraagd 
om een stukje te schrijven voor ons wijk-
blad. Bijna 12 jaar geleden, hoogzwanger, 
kwam ik samen met mijn man gwen in De 
Hunze wonen aan de Berlageweg. We zijn 
ouders van twee kinderen, Nathan (11 
jaar) en Emma (8 jaar) en we hebben een 
kat die heet Spring.

Hoewel het niet helemaal mijn ding is om 
ergens een stukje voor te schrijven, heb ik 
toch ja gezegd. Ook ben ik even gaan spie-
ken wat mijn voorgangers allemaal voor de 
rubriek ‘De Wisselpen’ hebben geschreven. 

Het viel me op dat het onderwerp waar-
over ik wilde schrijven al vaak aan de orde is 
geweest, de verkeersdrukte en gehanteer-
de snelheden in onze wijk. Toch breng ik dit 
opnieuw onder de aandacht. Blijkbaar is nog 
niet voor iedereen helder dat De Hunze een 
30 km zone is. Soms lijkt onze wijk wel een 
formule 1-circuit. Heel begrijpelijk dat je dan 
snel een verkeersbord of erger een kind over 
het hoofd ziet. 

De toename van aantal auto’s per huishou-
den (is al eerder benoemd) en ook de hoe-
veelheid bestelbusjes (DHL, PostnL, AH 
zorgservice etc.) zijn een paar voorbeel-
den waarom de verkeersdrukte in onze wijk 
is toegenomen.  Uiteraard is het prettig dat 
onze bestellingen aan de deur worden afge-
leverd, maar hierdoor is het gevaar op de 
weg wel toegenomen.

De Hunze is een erg kinderrijke buurt en als 
ouder willen we graag dat ze veilig buiten 
kunnen spelen. Door het winterse weer spe-
len er op dit moment minder kinderen bui-
ten. Straks in het voorjaar/zomer, dan zullen 
er meer kinderen buiten zijn. Het zou fantas-
tisch zijn als onze kinderen veilig buiten kun-
nen spelen en het verkeer in onze wijk wat 
attenter wordt gemaakt over de verkeersre-
gels in onze wijk. 

Daarom zou ik graag met een groepje men-
sen een werkgroep willen starten om plan-
nen te maken zodat onze wijk veiliger wordt 
voor iedereen die in onze mooie wijk wil/
moet zijn. Samen sta je sterk, dus samen kun-
nen we hier wat aan doen! Heb je interesse? 
Laat dan je naam en telefoonnummer o.v.v. 
‘werkgroep veilig’ achter bij de redactie via 
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl. 

Note van de redactie: reacties worden doorge-
stuurd naar Linda, zodat zij contact met u kan 
opnemen. De redactie is geen onderdeel van de 
op te richten werkgroep. 

niets van dat al. Het waterschap is bezig de 
sloot uit te baggeren. Grote trekkers met aan-
hangers voeren rit na rit grote hoeveelhe-
den prut af. Maar wat is dat dan voor ding in 
de sloot? De bestuurder of machinist (of hoe 
noem je zo iemand, een kapitein?) zit in zijn 
cabine half onder het wateroppervlak. Moet 

een aparte gewaarwording zijn. Op de zijkant 
staat een webadres en de site onthult al snel 
de naam van het apparaat: een schuifboot. 
Weten we dat ook weer.

Hans van Leeuwen

modderfiguur
in de sloot tussen Buysstraat/Van Tijenstraat en de Ringweg verplaatst zich langzaam een 
ronkende machine. Wat is er gebeurd, heeft de machinist van een graafmachine zich ver-
gist in de afslag en is hij het water in gereden? Of haalt onze wijk het landelijk nieuws met 
een mechanisch monster van Loch Ness?

Werkgroep veilig
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Jannie en Menno werken sinds het begin 
van de jaren tachtig bij de politie en hebben 
ervaring opgedaan op veel plaatsen binnen 
de politie organisatie, zoals bij de recherche 
of als jeugdagent. Ook zijn ze buiten de stad 
Groningen actief geweest. 

Wat doen wijkagenten anders dan ‘gewone’ 
agenten? Dat antwoord is kernachtig: wijk-
agenten zitten dieper in de haarvaten van 
de samenleving. Zij kennen de mensen in 
de wijken. Zij krijgen ondersteuning van het 
team WIJ Beijum en soms van andere instan-
ties zoals het Veiligheidshuis, Buurtbemid-
deling (MJD vrijwilligers) en nog een hele 
rits organisaties. Eigenlijk vormen zij de ver-
binding tussen de wijkbewoners en het hele 
scala van hulpverlening en justitie. 

In het verleden hadden wijkagenten een 
zogenaamd geitenwollen sokken imago 
maar dat is in de loop der jaren wel veran-
derd. niet alleen de welzijnsactiviteiten maar 
ook bestrijding van criminaliteit hoort duide-
lijk bij hun takenpakket. Zij kènnen de types 
die het niet zo nauw met de wet nemen 
of ernstige overlast veroorzaken. Elke dag 
nemen ze de dagrapporten van hun colle-
ga’s door en daarbij was hen het geringe aan-
tal meldingen uit de wijken De Hunze en Van 
Starkenborgh opgevallen. 

Buiten onze wijken zijn Jannie en Menno ook 
het aanspreekpunt voor de wijken noorder-
hoogebrug en Beijum. Menno vertelt dat 
hij vroeger alleen werkte, maar omdat het 
gebied zo groot is zijn hier twee wijkagenten 
actief. Hij is blij met zijn compagnon Jannie 
(en dat is wederzijds) omdat ze elkaar prima 
aanvullen.

voor leefbaarheid en veiligheid
Sinds 1 januari dit jaar fietsen er twee nieuwe wijkagenten door onze wijken. Het zijn  
Jannie Wouda en Menno Wieringa en ik kreeg de mogelijkheid om dit duo te spreken. 

De agenten houden voeling met de wij-
ken door veel op straat te zijn. Dit doen zij 
bij voorkeur op de fiets, want dan zien ze het 
meest en kunnen makkelijker worden aange-
sproken. Ook kun je op de fiets op plekken 
komen waar je met de auto nooit komt, zoals 
brandgangen. Ten slotte houden de wijkagen-
ten een (inloop)spreekuur in het gebouw van 
WIJ Beijum. Je hoeft dus geen afspraak te 
maken.

Als je al die taken zou willen samenvatten dan 
werken de wijkagenten aan verbetering van 
de leefbaarheid en veiligheid in de wijken.

Peter Imthorn

Onze wijkagenten zijn te bereiken via:

www.politie.nl
0900-8844 

Spreekuur: 
dinsdagen van 10.00 uur - 12.00 uur
Wij Beijum
Isebrandtsheerd 96
9737 LK Groningen

Per 21 februari 2019
Melsemaheerd 2 (bij de Bentismaheerd)
9736 En  Groningen

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Menno Wieringa  en Jannie Wouda

Voor de nieuwe rubriek ‘Bijzondere Buur’ ben ik op zoek naar 
bewoners (van alle leeftijden!) van De Hunze en Van Starken-
borgh die iets ‘bijzonders’ te vertellen hebben. Dit kan bij-
voorbeeld een bijzondere hobby zijn, een verzameling, een 
bijzonder beroep, een levensverhaal of een bijzondere gebeurtenis. Het lijkt mij heel leuk om 
elkaar via deze verhalen beter te leren kennen. 

Dus ben jij of ken jij een bijzondere buur? neem dan contact op via rosannewijmans@hotmail.
com.

Ik kijk er bijzonder naar uit!  

BIJZOnDErE BUUr

even voorstellen…
Hoi! ik ben Rosanne van Laarschot-Wijmans. ik woon 
ruim 3 jaar met mijn man en, inmiddels, 2 dochters in Van  
Starkenborgh. ik ben 36 jaar en werkzaam als psycholoog. 
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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

Tevens maken wij onze eigen 
koek (verschillende soorten)  

en roggebrood.

  
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

van de voorzitter
Dit zal mijn laatste “Van de voorzitter” zijn. na ruim 8 jaar neem ik afscheid als voorzitter van het 

buurtcentrum Hunzeborgh. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als voorzitter en vond het 

leuk om een bijdrage te leveren aan onze wijk. Het is leuk om te zien dat de kinderdisco weer 

helemaal booming is en dat er ook door alle leeftijden volop gesport wordt in de Hunzeborgh. 

De (incidentele) verhuur gaat goed, wat veel bedrijvigheid in de Hunzeborgh teweegbrengt en 

uiteraard de exploitatie van de Hunzeborgh ten goede komt. Dus het gaat goed met de Hun-

zeborgh, maar dit kan alleen met een gedreven bestuur en een grote groep vrijwilligers. Het is 

mooi om te noemen dat er nieuwe bestuursleden zijn gevonden, maar dat mag ook wel omdat 

naast mij nog een bestuurslid (Arend Westerkamp) afscheid neemt. Arend, bedankt voor jouw 

inzet de afgelopen 8 jaren! Eerder namen al Jenny de Jong en Sylvia Kock afscheid. Ook jullie nog 

bedankt voor jullie inzet.

naast de nieuwe aangetreden bestuursleden is het bestuur nog wel op zoek naar 1 of 2 leden 

om weer op volle sterke te zijn. Dus vind jij het ook belangrijk dat het buurtcentrum voort blijft 

bestaan en dat er veel activiteiten worden georganiseerd voor de wijk? Meld je dan aan bij het 

bestuur!

rest mij ook de wijkbewoners te bedanken dat jullie als vrijwilliger, als deelnemer of op andere 

wijze betrokken zijn bij de Hunzeborgh. En tot ziens in de Hunzeborgh.

Douwe Hogeveen
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Koor “goeD gestemD”
Als je eens een keer wilt komen meezingen of eerst luisteren, je bent van harte welkom op 
de dinsdagavonden. Wel graag eerst even bellen, zodat er een muziekmap voor je klaar ligt.
Voor meer informatie, bel of mail: Aleida Bakker, T 050-5418541/ leidabakker@gmail.com

GEEF JE OUDE SErVIES EEn TWEEDE KAnS!

Workshop keramiek schilderen
Je hebt waarschijnlijk thuis vast wel wat spullen van keramiek of glas liggen waarvan je 
denkt: saai, die hebben een kleurtje nodig! Neem ze mee naar deze workshop, waar we 
gezellig met elkaar ons oude serviesgoed gaan pimpen. 

Mocht je nou geen geschikt serviesgoed hebben, er is ruim voldoende keramiek aanwezig waar-
uit je kunt kiezen: borden, kopjes, mokken etc. 

De workshop is voor alle leeftijden. Je kunt dus ook samen met de kinderen komen schilderen. 
Schildertalent is niet nodig. Het is vooral  een gezellige, creatieve en duurzame workshop!

Datum: 17 maart 2019
Tijd: 14:00-16:00 uur
Locatie: Hunzeborgh, Groningen
Docent: Ivonne Moorlag
Kosten: € 10, - kinderen
  € 15, - volwassenen
  incl. alle materiaal, ook serviesgoed 

Minimum aantal deelnemers: 6. Er is niet echt een maximum. Als er zich echt te veel mensen 
opgeven, dan wordt een nieuwe extra datum afgesproken. 

Informatie:  Ivonne Moorlag T 050-3134800
Opgave deelname bij:  Aleida Bakker T 050-5418541

• 
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 

Tegenover het gezondheidscentrum Beijum,  
Emingaheerd 8

Voor al uw fietsreparaties en onderhoud.

Openingstijden: 
Woensdag  09:00 – 18:00
Donderdag 09:00 – 18:00
Vrijdag 09:00 – 18:00
Maandag – Dinsdag – Zaterdag variabele   
openingstijden (zie google of AK Fietsen voor 
openingstijden).
Zondag wordt op afspraak vanaf 12:00 uur gewerkt.

Met vriendelijke groet en tot gauw,
Uw fietsenmaker

06-23771775
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Wie is handig en 
verstandig?
Wie wil ´buurthuisklusser´  
worden? Is er iemand (M/V) in één van onze 
wijken De Hunze of Van Starkenborgh die 
handig is en af en toe een klusje wil gaan 
doen (en hierbij meedenkt) in ons buurt-
centrum Hunzeborgh?
Tegen een kleine vergoeding uiteraard.

Informatie te verkrijgen bij:
Aleida Bakker T 050-5418541 of via e-mail 
leidabakker@gmail.com
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Ilse de Graaf van BLOEM2U leerde ons op 
inspirerende wijze de kneepjes van het vak. 
Wist u dat een blok oasis niet onder de kraan 
moet worden gehouden, maar zich rustig 
moet volzuigen in een bak met water? Of 
hoe je zonder gebruik van aanrecht zo uit de 
hand stelen korter maakt? We leerden het! 
Ook hoe je een plantenblad naar je hand 
kunt zetten was een handig weetje.

Ondertussen vertelde Ilse het een en ander 
over haar wederwaardigheden als bloemist. 
We konden een keus maken uit veel kerst-
groen en andere materialen. Ieder werkte 
voor zichzelf met ongeveer dezelfde materi-

alen. En toch ontstonden er 15 heel verschil-
lende tafelstukken.

na een koffie/theepauze waarin we even tijd 
hadden om met elkaar te praten werd de 
laatste hand aan het werk gelegd en werden 
enkele foto’s gemaakt. Het was een gezelli-
ge middag. Iedereen was tevreden over het 
resultaat en had de smaak te pakken gekre-
gen. Spontaan ontstond de vraag of we in 
het voorjaar rond Pasen nog een keer een 
workshop kunnen organiseren met voor-
jaarsbloemen/takken. Leuk plan!

Zie hieronder of elders in deze wijkkrant de 
uitnodiging voor een workshop op 14 april 
2019.

bloemschikken in de Hunzeborgh
‘Kerst is in aantocht en wat zou het leuk zijn om samen met andere wijkbewoners een bloem-
stuk voor kerst te maken.’ De uitnodiging voor een workshop bloemschikken werd enthou-
siast ontvangen. in korte tijd meldden zich 15 deelnemers en zat de groep vol.
Vol verwachting klopte ons hart op zondagmiddag 16 december. Werd het wel modern? 
Was de kleur wit of rood? zouden we wat moois kunnen maken?

WOrKSHOP BLOEMSIErKUnST VOOrJAAr / PASEn
voor bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh
Zondag 14 april van 13.30 - 16.30 uur in de HUnZEBOrGH 

Voor € 20, - (incl. alle materialen) leer je van Ilse 
de Graaf van BLOEM2U  technieken om een voor-
jaarsbloemstuk te maken. Geheimpjes van dit 
prachtige vak kom je tijdens deze workshop te 
weten. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. bloem-
bolletjes en/of bloemen en takken die in april 
voorhanden zijn. Het aantal deelnemers is mini-
maal 10 en maximaal 15 personen.

Opgave vóór 30 maart bij Janny de Waard
E-mailadres: je.de.waard@hetnet.nl 
Tel: 050-5418664

In verband met de inkoop van materialen graag het deelnemersbedrag ook vóór 30 maart 
overmaken op rek.nr. nL64 InGB 0005 2441 43 t.n.v. J.E. de Waard.
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en hij populariseerde met fotoboeken de his-
torische beeldcultuur van de stad Groningen 
in een tijd, dat internet en digitale foto’s nog 
lang niet bestonden. 

Met veel oud filmmateriaal is een heden-
daags portret gemaakt, dat recht doet aan de 
persoon van Kees van der Hoef en zijn bete-
kenis als cultfiguur voor de stad Groningen 
sinds het eind van de zestiger jaren van de 
vorige eeuw.

De documentaire Jan Steen, beeldbouwer  
geeft een beeld van het leven en het werk 
van de kunstenaar Jan Steen. In de film gaat 
Jan Steen (1938) nader in op zijn thema’s. Er 
zijn opnames gemaakt in nice, zijn geboorte-
plaats Assen, zijn woonplaats Den Andel en 
in Groningen.

regisseur Buddy Hermans en interviewer 
Lejo Siepe maakten dit portret naar aanlei-
ding van zijn zeventigste verjaardag en naar 
aanleiding van een overzichtstentoonstelling 
in museum De Buitenplaats in Eelde in 2008.

De jeugd van Jan Steen in Assen is bepa-
lend geweest voor zijn latere ontwikkeling 
als kunstenaar. Hij was zeer op zichzelf, zocht 
rust op de Drentse heide en in slootwallen. 
Het thema rust zoeken keert steeds terug in 
zijn beeldend werk, bronzen sculpturen en 
schilderijen. Daarnaast is hij geobsedeerd 
door vogels. In de documentaire komt een 
spectaculaire performance voor met een zee-
arend met een spanwijdte van twee meter. 

Jan Steen volgde van 1974 tot 1978 de oplei-
ding Plastische Vormgeving en Tekenen aan 
de Academie Minerva in Groningen. Veel 
voorkomende motieven in het werk van 
Steen zijn het eiland, de zee, vogels en mas-

kers. Stuk voor stuk drukken ze zijn verlangen 
uit om te ontkomen aan de banaliteit van 
alle dag. Als de grote thema’s in zijn kunst 
noemt hij “overleving”, het zoeken naar “vei-
ligheid” en naar “balans en evenwicht”. niet 
de dreiging, maar juist de geborgenheid van 
de natuur is iets wat Jan Steen voortdurend 
bezighoudt en waarover hij met zijn werk wil 
vertellen. “nu ik ouder ben”, aldus de kunste-
naar, “merk ik dat mijn zoektocht doorgaat, 
maar meer intenser dan voorheen.” Ik heb 
meer focus en ben minder met franje bezig.”

Wilt u deze kunstmiddag bijwonen?  
U bent donderdag 28 februari van harte 
welkom wanneer u zich vooraf aanmeldt 
bij Ynke Veenstra: 06-27333787 /  
ynkeveenstra@home.nl  

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan 
te melden.

De kosten zijn € 7,50 incl. koffie en thee. 
De middag is gratis voor vaste deelne-
mers en vrienden van de Kunstkring.  
De lezing wordt van 14.00 - 16.00 uur 
gegeven in de Hunzeborgh,  
Beijumerweg 10A.

We nemen een kijkje in het leven en werk 
van twee bekende kunstenaars uit onze 
eigen regio. 

We vertonen twee documentaires die zullen 
worden ingeleid door Buddy Hermans, filmer 
en één van de oprichters van de Stichting 
Beeldlijn. Hij heeft meerdere films gemaakt 
over noordelijke beeldende kunst en muziek 
en later ook over cultuur en het landschap. 

De documentaires die we gaan bekijken zijn:

Kees van der Hoef (Groningen 1935-2018) 
was een bekende stadjer, waar je decennia 
lang in Groningen niet omheen kon. Hij ver-

wierf de eervolle voornaamstatus, uitein-
delijk schreef men alleen nog over “Kees” en 
wist iedereen over wie het ging. Van der Hoef 
was een icoon van de stad Groningen gewor-
den, die het verdiend had om gedocumen-
teerd te worden met een film. 

Opgegroeid in het café van zijn vader, waar 
tijdens de Tweede Wereldoorlog artistiek 
Groningen samenkwam, ontwikkelde hij zich 
daarna als dichter, schrijver, rocker, dj, action 
painter, auteur, acteur, provo, chroniqueur, 
filmcriticus, activist, historicus, gangmaker en 
wat niet meer, dit alles als een zuivere auto-
didact. ruim veertien jaar verzorgde hij een 
filmrubriek op de regionale en lokale radio 

Kunstkring de Hunzeborgh
Iedereen is welkom bij de laatste bijeenkomst van dit seizoen van

KIJKEn nAAr KUnST
DOnDErDAG 28 FEBrUArI 2019

Kees van der Hoef

Jan Steen
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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
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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
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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	

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

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

do.	28	februari 14.00	-	16.00	uur Kunstkring	de	Hunzeborgh	-	Presentatie	Buddy	Hermans

zo.	17	maart 14.00	-	16.00	uur Workshop	Keramiek	schilderen

zo.	14	april 13.30	-	16.30	uur Workshop	Bloemsierkunst	Voorjaar/Pasen

di.	28	mei 20.00	uur Optreden	Koor	"Goed	Gestemd""

In	schoolvakanties	is	buurtcentrum	Hunzeborgh	gesloten,	tenzij	expliciet	anders	vermeld.

Buurtcentrum	Hunzeborgh	|	Beijumerweg	10a	-	9731	EB	Groningen

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019
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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.


