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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

van de redactie
Wat fijn dat je weer de tijd neemt om dit 
wijkblad door te bladeren en te lezen. 
Wij merken dat het wijkblad voorziet in 
een behoefte bij wijkbewoners om op de 
hoogte gehouden te worden. Ook dit keer 
is het wijkblad weer een mix van formele 
ontwikkelingen, vaak onderwerpen die bij 
het bestuur van de BHS leven en informe-
lere, persoonlijkere artikelen.

De afgelopen jaren heb ik met trots en ple-
zier gewerkt aan het wijkblad, heb er mooie 
mensen door leren kennen en het nodige 
geleerd. Maar omdat ik me wil gaan focussen 
op een opleiding en er niet van houd om din-
gen half-half te doen, heb ik besloten te stop-
pen als hoofdredacteur. Na 20 jaar trouwe 
dienst voor het wijkblad heeft Liesbeth Vis-
ser om gezondheidsredenen ook besloten te 
stoppen met haar werkzaamheden voor het 
wijkblad. Liesbeth was de laatste jaren onze 
held als correctrice en advertentiebeheerder.
En dat betekent, inderdaad,  dat er weer 
ruimte is bij de redactie. Misschien iets voor 
jou? 

‘Ja, maar ik heb geen ervaring met 
schrijven’

De voornaamste taak van de hoofdre-
dacteur is het verzamelen van alle kopij. 
Aan de hand van de planning stuur je een 
reminder naar alle vaste kopij-makers en 
zorg je dat alles geordend naar de vorm-
gever wordt gestuurd. Het is vooral een 
coördinerende taak. Vind je het leuk om te 
schrijven voor het wijkblad? Natuurlijk is 
daar ruimte voor, maar het is geen must.

‘Ja, maar ik heb daar toch geen tijd voor’
Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar en 
ja, dat zorgt vaak wel voor een piekje in de 
tijd die je daar aan besteedt. Maar wan-
neer de kopij aangeleverd moet worden 
en wanneer het blad verschijnt, bepaal je 
zelf als je in december de planning voor 
het jaar er op maakt. Een deel van de kopij 
komt ruim voor de deadline binnen en dat 
zorgt er voor dat je de werkzaamheden 
thuis en grotendeels op je eigen tijd en 
tempo kunt uitvoeren.

‘Ja, maar ik houd niet van vergaderen’
De redactie hoeft niet voor elk wijkblad-
nummer te vergaderen, dat gebeurt nu 
ook niet. Er kan veel via de mail worden 
afgestemd. Voor de onderlinge contacten 
is het wel goed en gezellig om zo nu en 
dan af te spreken. Op dit moment gebeurt 
dat op basis van behoefte. Verder sluit 
er op basis van beschikbaarheid iemand 
van de redactie aan bij de maandelijk-
se bestuursvergadering van de BHS. Daar 
hoor je wat er allemaal speelt in de wijk. 
Een indicatie van beide bijeenkomsten 
samen is 4 à 8 bijeenkomsten per jaar, het 
vrijwilligersbuffet en eventueel redactie-
etentje niet meegerekend. Zou je alleen 
teksten willen corrigeren, dan is het hele-
maal niet noodzakelijk om te vergaderen.

‘Ja, maar ik weet niet hoe ik het moet 
aanpakken’

Veel aangeleverde onderwerpen zijn 
geschikt voor plaatsing in het wijkblad, 
maar niet alles. Het redactiestatuut geeft 
richting aan wat en hoe in het wijkblad.  

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

3     
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Daarnaast word je ingewerkt; we laten je 
zien hoe we de werkzaamheden oppak-
ken en je krijgt alle informatie die je nodig 
hebt. Als je eenmaal de taken hebt over-
genomen kun je met vragen de eerste 
periode terecht bij mij of de andere redac-
tieleden. We laten je echt niet zwemmen, 
laat staan verzuipen.

‘Ja, maar wat schuift dat dan?’
Als redacteur van het wijkblad ben je vrij-
williger. Dat betekent dat je geen loon 
ontvangt. Je ontvangt jaarlijks een vast 
klein bedrag als vergoeding voor eventu-
ele onkosten die je maakt.  Wat je er wel 
rijker van wordt is dat je nieuwe mensen 
leert kennen, met ze samenwerkt en nieu-
we dingen leert. En ook dat je goed op de 
hoogte bent van wat er speelt in de wijk 
en dat je invloed hebt wat er in het meest 
gelezen blad van onze wijken wordt gepu-
bliceerd en hoe het er uit ziet. En oh ja, je 
ontvangt een uitnodiging voor het  jaarlijk-
se vrijwilligersbuffet.

‘Ja, maar ik doe liever iets anders voor 
het wijkblad’

Dat kan ook. Niets is in beton gego-
ten en binnen de redactie zullen we kij-
ken hoe we taken kunnen (her)verdelen, 
zodat ook jouw talent daarin past. Dus 
als je graag afbeeldingen maakt, een kin-
der- of jeugdrubriek wilt starten, of juist 
kopij wilt corrigeren op taal- en spelfou-
ten; het is allemaal bespreekbaar.  Ons 
motto is niet (alleen) Vele handen maken 
licht werk, maar nog meer: Doe wat je leuk 
vindt. Als je het bijvoorbeeld leuk vindt 
om met ondernemers in en rondom de 
wijk contact te hebben en administratieve 
taken niet schuwt dan ben je waarschijn-
lijk geschikt als advertentiebeheerder. Je 

stelt contracten op, zorgt dat de juiste 
advertenties worden aangeleverd, doet de  
facturering en zorgt dat de adverteerders 
een exemplaar van het wijkblad krijgen.

‘Ja, misschien is het dan toch wel wat 
voor mij!’

Is er tijdens het lezen iets bij je gaan krie-
belen? Misschien heb je nog meer ‘ja, 
maar-vragen’, wil je eerst eens vrijblijvend 
kennismaken of misschien ben je al zeker 
van je zaak. In alle gevallen horen we het 
graag! Stuur een mailtje naar wijkblad@
dehunzevanstarkenborgh.nl en laat ons 
weten wat jouw bijdrage aan  het wijkblad 
zou kunnen zijn. We leren je graag kennen!

In het volgende wijkblad een interview  
met Liesbeth. Lijkt het je leuk om een deel 
van haar of mijn taken over te nemen of  
wil je er eerst meer over weten? Mail dan  
ook naar wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl  
of spreek Hans van Leeuwen, Peter van 
Imthorn of mij aan.

Namens de redactie,
Ellen Steenhuis 

Gevonden

Is deze portemonnee 
van jou? 
Of weet je van hij is?
Hij is gevonden tijdens het feest op 
Koningsdag op het middenterrein in 
de Hunze.
Stuur een mailtje naar wijkblad@dehunze-
vanstarkenborgh.nl als jij de eigenaar bent, 
dan zorgen we dat je hem weer terugkrijgt.

Inmiddels is er weer een bestuursvergade-
ring gepasseerd en zijn na rijp beraad de rol-
len verdeeld. Marjan heeft ons aangemeld bij 
de Kamer van Koophandel. Het gaat er voor 
de komende tijd zo uitzien:  Chris; algemeen 
bestuurslid, Edoardo; secretaris, Marjan; pen-
ningmeester. En na  overleg is mij de taak van 
voorzitter ten deel gevallen.

Een van mijn taken omvat voor iedere uitga-
ve van het wijkblad een stukje te schrijven 
namens de voorzitter.

Mijn naam is Marian Asselman, ik ben 65 
jaar. Sinds 2001 mag ik samen met mijn part-
ner Patricia bewoner zijn van onze mooie De 
Hunze-Van Starkenborgh, en met veel ple-
zier mag ik wel zeggen. Verschillende keren 
is door het bestuur van de bewonersorgani-
satie aangegeven dat de bezetting bestaan-
de uit drie personen wel heel krap is. Enkele 
keren is er een beroep gedaan op ons wijk-
bewoners het bestuur aan te vullen en mee 
te denken over alles wat speelt in de wijk. Dit 
gegeven en het feit dat ik niet meer in beslag 
genomen wordt door een drukke baan bui-
tenshuis heeft mij doen besluiten mij aan te 
melden. Vanuit mijn achtergrond als zorg-
coördinator voor een thuiszorgorganisatie 
in de stad Groningen, dit in combinatie met 

mijn levenservaring, interesses in zorg, jeugd,  
milieu en meer, denk ik iets voor alle bewo-
ners in de wijk te kunnen betekenen.  Ik heb 
inmiddels een aantal vergaderingen en een 
algemene bewoners vergadering bijge-
woond. Er leeft veel in de wijk en de betrok-
kenheid is groot, zo is mij in deze contacten 
gebleken. Voor mij nu de uitdaging, samen 
met mijn medebestuursleden, onze wijk in 

VAN DE VEURZIDDER

Het stokje is hierbij overgedragen
even voorstellen...
Tijdens de laatste algemene bewonersvergadering zijn drie nieuwe leden benoemd.  
Wij hebben ons toen even kort voorgesteld. 
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dit samenspel van groei en ontwikkelingen 
te vertegenwoordigen.

invulling van mijn rol
Ik denk in mijn rol als bestuurder en voor-
zitter veel te kunnen leren. Een uitdaging 
lijkt het mij een spreekbuis te zijn voor onze 
bewoners richting bestuurders en organisa-
ties die iets kunnen betekenen als het gaat 
om het welzijn van onze bewoners, jongeren 
en ouderen in onze wijk. Nooit te oud denk 
ik dan maar. Ik stel mij open op voor wat er 
leeft in de wijk en samen met mijn medebe-
stuursleden neem ik vragen en opmerkingen 
ter harte en zullen wij gezamenlijk zoeken 
naar antwoorden en oplossingen. Gezamen-
lijk omvat naar mijn mening ook; samen met 
bewoners van de wijk. Bestuursvergaderin-
gen zijn voor iedere wijkbewoner toeganke-
lijk, dus je bent dan ook van harte welkom 
aanwezig te zijn en mee te denken over.  Je 
kan je aanmelden bij; bestuur@dehunze-
vanstarkenborgh.nl

Actuele onderwerpen op dit moment. Ver-
keersveiligheid rond de Gerrit Krolbrug, maar 
ook de Gerrit Krolbrug zelf. Boeiend was de 

lezing over de Hunzeloop tijdens de Algeme-
ne Bewoners Vergadering, ook deze ontwik-
kelingen zullen wij als bestuur zeker blijven 
volgen.

Tot slot
Als laatste gaat mijn dank uit naar Kees en 
Dominic die mij en andere wijkbewoners met 
zoveel inzet hebben vertegenwoordigd de 
afgelopen periode. De grote betrokkenheid 
van Kees en Dominic is voor mij een voor-
beeld. Bewoners van onze wijk mogen van 
mij en mijn medebestuurders verwachten 
dat vragen, opmerkingen en zorgen serieus 
genomen worden. Spreek mij daar dan voor-
al ook op aan mocht er iets in de communi-
catie of afhandeling niet naar wens verlopen. 
Wij, en ik spreek namens mijn ‘collega’s’, staan 
daar voor open. Daarnaast nodig ik in navol-
ging van Kees je/jullie hierbij van harte uit je 
voor deze mooie taak aan te melden. Ik ga de 
uitdaging aan, jullie ook? Zoals het spreek-
woord zegt; Vele handen maken licht werk.

Marian Asselman  
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl 

Op 15 december gaat de nieuwe dienstre-
geling van Qbuzz in. Eén van de geplande 
wijzigingen betreft lijn 65, die gaat op zon-
dagmorgen en -avond vaker rijden.

En goed nieuws voor wie vanaf de Frama-
heerd in Beijum forenst: lijn 4 rijdt vaker in de 
ochtendspits (in het drukste half uur acht in 

plaats van zes keer per uur) en tot 10 uur zes 
in plaats van vier keer per uur.

Eind juni beslist het OV-bureau definitief over 
de voorgenomen wijzigingen. Verdere infor-
matie is te vinden op www.ovbureau.nl.

Hans van Leeuwen

vanaf december meer bussen op zondag

1.  Opening en welkomstwoord door 
de voorzitter BHS
Kees Visser opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. Er is veel animo 
voor de ABV dit jaar en de opkomst is groot. 
Met het tekenen van de presentielijst is men 
automatisch lid van de vereniging BHS. Daar-
mee heeft men het recht om vanavond te 
stemmen en goedkeuring aan het bestuur te 
verlenen met betrekking tot een aantal offici-
ele stukken.  

2.  Voorstelrondje bestuur
Het huidig zittende bestuur wordt aan de 
aanwezigen voorgesteld. Kees Visser (voor-
zitter), Dominic Smith (secretaris) en Marjan 
Boonstra (penningmeester). 
Daarnaast zijn er 3 aanstaande bestuursleden 
aanwezig die zich kort voorstellen aan de 
vergadering. Dit zijn Marian Asselman, Edoar-
do Mentegazzi en Chris van Malkenhorst. 

3.  Vaststellen notulen ABV 13 maart 
2018
De Algemene Bewonersvergadering van 
2018 vond plaats op 18 maart vorig jaar. 
De notulen van deze vergadering worden 
besproken. 
•	 Bespreking van de actiepunten:
•	 Voormalige parkeerplaats Tuinland.
•	 Verkeerssituatie Beijumerweg:  

Parkeersituatie / Verkeersdrempels.
•	 Dieselverbod kade Van 

Starkenborghkanaal.
•	 Ideeënmuur 2018.
De notulen worden bij acclamatie vast- 
gesteld. 

4.  Jaarverslag secretariaat 2018
In de notulen van 2018 staan een aantal 
actiepunten beschreven die door het bestuur 
zijn opgepakt. Helaas was het bestuur in 
het afgelopen jaar onderbezet en heeft der-
halve keuzes moeten maken in haar acti-
viteiten. Het jaarverslag gaat verder met 
overige zaken waarmee het bestuur zich 
bezighoudt. Het geeft tevens een overzicht 
van door bewoners georganiseerde activitei-
ten in onze wijken die door de BHS worden 
gesponsord. 

5.  Financiën – Jaarverslag 
penningmeester 
De penningmeester licht de financiële stuk-
ken van de BHS toe. De inkomsten bestaan 
jaarlijks uit gemeentelijke subsidie (€ 1,34 
per inwoner) en de inkomsten uit adverten-
ties in ons wijkblad. De grootste uitgaven 
van de BHS zijn de kosten voor het wijkblad 
(5x per jaar) en een aantal activiteiten als de 
nieuwjaarsreceptie, het vrijwilligersbuffet (in 
samenwerking met de Hunzeborgh) en de 
Algemene Bewonersvergadering. Er is een 
positief resultaat geboekt in 2018. 

6.  Rekening 2018 vaststellen en 
begroting 2019 presenteren
De stukken zijn gecontroleerd door de kas-
commissie. Zij keuren de stukken goed en 
stelt de vergadering voor het bestuur déchar-
ge te verlenen. De ABV verleent décharge 
aan de penningmeester.  Vervolgens wordt 
de begroting besproken. 

verkorte notulen abv 9 april 2019
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7.  Aftreden en bedanken 
bestuursleden en benoemen  
aspirant bestuursleden
Dominic gaat verhuizen naar een andere wijk 
in Groningen. De statuten van de BHS geven 
aan dat het dan niet meer mogelijk is om ver-
bonden te blijven aan het bestuur van de 
BHS. Hij bedankt Dominic voor zijn inzet. Ook 
Kees neemt afscheid van het bestuur. Kees 
is in de afgelopen zes jaren actief geweest 
voor de bewonersorganisatie De Hunze en 
Van Starkenborgh en geeft graag het stokje 
over. Ook Kees bedanken we hartelijk voor 
zijn inzet.

We prijzen ons gelukkig met drie aspirant 
bestuursleden, die per acclamatie worden 
benoemd door de ABV. 

8.  Rondvraag
Een bewoner vraag of het bestuur op de 
hoogte is van het feit dat de Gemeente in 
2021 een plan moet hebben voor energie-
transitie. Dit punt zal worden meegenomen 
in het overleg met Minette Koornstra, de 
Gebiedsmanager Oost van de Gemeente. 
Gevraagd wordt of er geen zonnepanelen op 
het voormalige parkeerterrein van Tuinland 
geplaatst kunnen worden. 

Voor het tweede deel van de vergadering zijn 
er twee thema’s gekozen:

1. De Hunzevisie: Rob Reintsema van het 
Groninger Landschap geeft hierover een pre-
sentatie en verteld over de stand van zaken 

met betrekking tot de concrete plannen die 
voor onze wijken interessant zijn. Hij geeft 
daarbij inzicht in de plannen die het Gronin-
ger Landschap heeft met de Hunzezone en 
het gebied ten zuiden van het Heerdenpad 
(ter hoogte van De Hunze): de Hunzevisie. 

2. Project Oosterhamrikzone
Niels Keissen (Gemeente Groningen) praat 
ons bij over het project de Oosterhamrikzo-
ne. Voor de bewoners van De Hunze en Van 
Starkenborgh is met name de inrichting van 
de Korreweg en de vervanging van de Gerrit 
Krolbrug van belang. 
Ryan Lievaart licht de uitgangspunten vanuit 
Rijkswaterstaat toe. Het Van Starkenborghka-
naal is een hoofdvaarweg, onderdeel van de 
route Lemmer- Delfzijl. Een belangrijke route 
voor de beroepsvaart, die in de toekomst 
belangrijker zal worden. 
Vanuit het publiek komen veel vragen over 
het vervangen van de Gerrit Krol brug. Hier-
over zijn veel zorgen bij de bewoners. Deze 
zorgen zijn met name gericht op de veilig-
heid die de verkeerssituatie met zich mee-
brengt. Hoe breed wordt de brug, hoeveel 
(zwaar) verkeer gaat er straks nog overheen. 
Hoe verhoudt zich dit tot de grote hoeveel-
heid fietsers en hoe wordt de veiligheid 
verhoogd. 

9. Sluiting tweede deel

Kijk voor de uitgebreide notulen en bijbehorende stukken op onze website: 
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Tijdens de ABV heeft Rijkswaterstaat (RWS) 
een presentatie gegeven over de laatste 
stand van zaken. Dat het een complex pro-
ject is mag duidelijk zijn uit de lange voorbe-
reidingsperiode, de vele belanghebbenden 
en het feit dat de voorgestelde oplossing uit-
eindelijk niet maakbaar bleek te zijn. In 2018 
is besloten om de voorgestelde gebiedsont-
sluitingsweg (gescheiden verkeer tussen 
fiets/voetgangers en gemotoriseerd verkeer) 
te wijzigen in een erftoegangsweg (Maxi-
maal 30 km/u en gemengd verkeer van 
auto’s en fietsers). Daarnaast moeten er voor 
de voetgangers en fietsers wederom hoge 
vaste fiets/loopbruggen komen als de brug 
open staat. Dat deze toelichting tijdens de 
ABV wederom tot veel vragen en opmerkin-
gen leidde was te verwachten. RWS heeft 
daar positief op gereageerd en gevraagd 
om actief mee te denken en mee te doen. 
Zij hebben namelijk de opdracht gehad om 
dit jaar een nieuw ontwerp te maken en zo 
spoedig mogelijk voor besluitvorming voor 
te leggen.

Mede naar aanleiding van deze presenta-
tie, de vragen en opmerkingen, het belang 
voor onze bewoners bij een veilige en goede 
oplossing heeft het bestuur van de BHS de 
bewoners opgeroepen actief deel te nemen 
aan een interne werkgroep GKB BHS. Ook 
RWS juicht het toe om de krachten te bunde-
len en actief in gesprek te gaan met hen en 
de gemeente. Ondertussen hebben zich vier 
bewoners aangemeld voor deze werkgroep 
(Maria Hintzbergen, Henny Scholten, Jannes 
Kremer en Kees Visser). Vanuit het bestuur 
hebben Edoardo Mentegazzi en Chris van 
Malkenhorst zitting in de werkgroep. De 
werkgroep heeft ondertussen 2 keer over-
leg gehad en is nu actief in gesprek met de 
gemeente en RWS. De belangrijkste doel-
stelling voor de werkgroep, in samenwer-
king met het bestuur BHS, is de politiek, de 
uitvoerders en overige belanghebbenden te 
informeren, mee te denken en te overtuigen 
om een veilige oeververbinding te realiseren 
die daarnaast recht doet aan de noodzakelij-
ke verkeerstromen tussen de Ulgersmaweg 
en de Korreweg.        ->>

gerrit Krolbrug, hot item
STAND VAN ZAKEN

De ontwikkelingen rond de gerrit Krolbrug zijn weer volledig hot. Helaas in positieve en 
negatieve zin. in negatieve zin door de ongelukken met fietsers in de afgelopen maanden. 
We hopen dat de slachtoffers ondertussen zijn genezen en geen nadelige gevolgen heb-
ben overgehouden. in positieve zin de grote belangstelling vanuit de bewoners voor het 
project op de Algemene Bewonersvergadering (ABV) in april jl. Maar ook de werkzaamhe-
den die Rijkswaterstaat aan het project uitvoert. De gemeente groningen die druk doen-
de is een oplossing voor alle partijen te vinden. En nog veel belangrijker de actieve inzet 
van onze bewoners voor de (interne) werkgroep gerrit Krolbrug BHS. We willen jullie aan 
de hand van dit artikel kort bijpraten over de laatste stand van zaken, de ontwikkelingen 
en de aanpak.
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Laatste ontwikkelingen
Het bestuur is onlangs uitgenodigd om 
met RWS en de Gemeente Groningen 
om de tafel te gaan en onze zorgen, 
ideeën, vragen en dergelijke met hun te 
delen. Maar ook te kijken hoe we onze 
samenwerking kunnen verbeteren en 
intensiveren. Dit als reactie op de vra-
gen die wij in de maand mei naar beide 
organisaties hebben toegestuurd. Weer 
een positief signaal! Daarnaast is er een 
raadsbrief rond de stand van zaken 
bruggen Van Starkenborghkanaal rond-
gestuurd en deze week in de raadscom-
missie Beheer en Verkeer besproken. 
Hierop zullen wij nog formeel gaan rea-
geren. Enkele stand- en uitgangspun-
ten uit deze raadsbrief juichen wij toe. 
Maar er zijn ook zaken die niet in lijn 
zijn met onze wensen. Daar komen wij 
zeker nog op terug.

Vorig jaar oktober stond er een artikel in 
ons wijkblad over logeerhuis De Opstap. 
Toen was al duidelijk dat De Opstap een 
succes was. Uit het jaarverslag 2018 blijkt 
inderdaad dat steeds meer mensen de 
weg naar het logeerhuis weten te vin-
den. in 2018 logeerden in totaal 66 men-
sen enkele weken in de Opstap. Daarmee 
is het aantal gasten ten opzichte van 2017 
meer dan verdubbeld. 

De Opstap is een kleinschalig logeerhuis 
aan de Molukkenstraat. Het heeft vijf kamers 
waar gasten enkele weken achtereen kunnen 
blijven. Dat kunnen bijvoorbeeld patiënten 
zijn die uit het ziekenhuis ontslagen zijn en 
thuis niet op voldoende hulp kunnen terug-
vallen. Of gasten die even komen logeren 
om hun mantelzorger een tijdje te ontlasten. 
Het logeerhuis wordt vrijwel volledig gerund 
door vrijwilligers die de huishouding doen 
en gasten de nodige hulp en steun bieden.

De meeste gasten verblijven in de Opstap 
om te herstellen. Daarnaast zijn er gasten die 
regelmatig een week of een weekend terug-
keren, zodat hun mantelzorgers niet continu 
belast worden. Iets meer dan de helft van de 
gasten is ouder dan 65 jaar. De overige gas-
ten zijn tussen 25 en 65 jaar. De verblijfsduur 
varieert van 2 tot 35 dagen.

De formule van De Opstap “kleinschalig, hui-
selijk en gezellig” slaat aan bij de gasten. Zij 
zeggen in hun beoordelingen dat de vrijwil-
ligers van De Opstap er alles aan doen om 
het de gasten naar de zin te maken. Maar zij 
stellen het ook op prijs dat hun privacy wordt 
gerespecteerd, dat zij in de Opstap rust kun-
nen vinden en dat ze zo veel mogelijk hun 
eigen gang kunnen gaan. 

De Opstap werkt met meer dan 65 vrijwil-
ligers, die volgens een rooster dag en nacht 
in het huis aanwezig zijn. De vrijwilligers wor-
den begeleid door Humanitas Groningen. 

De meeste gasten melden zich zelf voor 
het logeerhuis aan. Het aantal verwijzingen 
door huisartsen, thuiszorg en (transfer)ver-
pleegkundigen van de ziekenhuizen is in het 
afgelopen jaar ook gegroeid. Het is helaas 
niet bekend hoeveel Hunzenaren of Star-
kenborghers gebruik hebben gemaakt van  
De Opstap. Je ervaring met het logeerhuis is 
welkom op: wijkblad@dehunzevanstarken-
borgh.nl

Aanmelding is mogelijk via: 
E-mail: info@deopstap050.nl
Telefoon: 050-2042500
Website: www.deopstap050.nl 
  
Peter Imthorn

De opstap blikt terugOproep aan alle bewoners
We roepen de bewoners allemaal op om jul-
lie ideeën, aandachtspunten, vragen met ons te 
delen. Eendracht maakt macht. Ook voor de BHS!

De presentatie RWS, de raadsbrief Bruggen 
en de voortgang van het project Gerrit Krol-
brug kun je onder andere volgen via de web-
site van De Bewoners Organisatie De Hunze en  
Van Starkenborgh. 
www.dehunzevanstarkenborgh.nl

En heb je belangstelling voor de laatste 
raadsinformatie Commissie Beheer en Verkeer? 
Ga dan naar:
https://groningen.raadsinformatie.nl/
vergadering/605321

Het bestuur Bewonersorganisatie De Hunze / 
Van Starkenborgh

Lijkt het je leuk om samen met ons 5 keer per jaar een informatief en goed leesbaar  
wijkblad te maken? Wij zoeken versterking voor de volgende rollen: 

Spin in het web: verzamelt kopij en zorgt dat het bij de vormgever wordt aangeleverd
Relatiebeheerder: onderhoudt contacten met veelal vaste adverteerders en factureert aan hen.

Corrector: corrigeert aangeleverde teksten waar nodig.
Redacteur: schrijft en redigeert kopij over actuele onderwerpen die van belang zijn voor de wijk.

Ben of ken je iemand die geschikt zou zijn? Mail ons! 
Heb je vragen? Mail ons dan ook! 

De redactie is bereikbaar via wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl

VERSTERKiNg gEzOCHT!
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moeilijk in slaap komen, bij drukke (feest)dagen en 
tegenwoordig ook bij huiswerk leren. 

Ons huis aan de Henk Plenterlaan is dus tegen-
woordig meer dan alleen mijn thuis, maar ook mijn 
werkplek geworden. En daar ben ik heel blij mee. 
Wie had dat gedacht, 12 jaar geleden, toen we hier 
kwamen wonen in ons “grote mensenhuis”. We zijn 
nog steeds zo blij met ons huis, de straat, de wijk! 
We maken ons huis, in stapjes, steeds meer naar 
onze smaak. En nu het mooie er weer is genieten 
we van onze fijne, groene tuin!

Ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. Geniet!
Groetjes Pien van der Most

De bel gaat. Er wordt een groot pakket afge-
leverd. Een bijzonder pakket. De postbode 
heeft natuurlijk geen idee wat er in zit. Het is 
een uitvaartkist. Een kist die je zelf in elkaar 
kunt zetten. Tegenwoordig kan dat ook. In 
opdracht ga ik deze beschilderen voor de uit-
vaartbeurs in Amsterdam.  Dat hoort bij mijn 
werk, een deel van mijn werk.

Manlief en onze kinderen kijken er inmid-
dels niet meer van op. Bezoek trouwens ook 
niet meer. Op verjaardagsfeestjes staat er 
zelfs zo nu en dan een beschilderde deksel, 
om opgehaald te worden. Het is daarbij ook 
wel een mooie manier om te laten zien, dat 
de dood, hoe verdrietig en heftig soms ook, 
bij het leven hoort. Door families te begelei-
den in het beschilderen van de uitvaartkist, 
op locatie, is er ruimte voor verwerking, voor 
een lach en een traan. Ik ben heel dankbaar 
dat ik dit werk zo nu en dan mag doen.
Zo nu en dan, want de werkelijke focus van 
mijn werk ligt ergens anders. Vijf maanden 
geleden ben ik als ZZP-er gestart als trainer 
in ondersteunend tekenen bij kinderen. Ter-
wijl je als ouders en professionals jouw ver-

haal vertelt aan kinderen, teken je de kern 
mee. Kinderen nemen dit over. Een hele 
mooie ingang, omdat de tekeningetjes kin-
deren houvast geven. Een ingang die ik in 
mijn werk als logopedist en Ambulant Bege-
leider altijd al gebruikte.
Toen de kinderen rond twee, tweeënhalf jaar 
waren, zijn we ook thuis met ondersteunend 
tekenen begonnen. Bij volle hoofden, bij 

Nee, de kop is geen grammaticafout, we 
hebben het hier over WiJ als instelling 
voor ondersteuning, advies en zorg voor 
inwoners van Beijum, De Hunze/Van Star-
kenborgh, Noorderhoogebrug en Het 
Witte Lam.

Eind februari is WIJ Beijum verhuisd van de 
Isebrandtsheerd naar een nieuw pand aan de 
Melsemaheerd, vlakbij Winkelcentrum Oost.

WIJ Beijum is een team van beroepskrachten 
en vrijwilligers met allerlei verschillende ach-
tergronden, zoals jeugdwerk, ouderenzorg, 
buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsonder-
steuning. Zij kennen de weg in de wijken en 
kunnen samen met de inwoners zoeken naar 
een oplossing voor eventuele problemen die 
zij ervaren in het dagelijks leven.

WIJ is ook een plek voor ontmoeting en acti-
viteiten. Ga gerust langs voor een kop koffie 
en/of een praatje met andere buurtbewoners 
en de medewerkers van WIJ.

Melsemaheerd 2
9736EN Groningen
Tel. 549 7131
wij.groningen.nl

WiJ is verhuisd
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Voor deze 2e aflevering van de rubriek Bij-
zondere Buur hoef ik niet ver van huis. ik 
bevind me in mijn eigen Appie groenlaan 
waar ik ditmaal niet eén maar twee bijzon-
dere buurvrouwen mag interviewen. 

New York Marathon
Het gaat om Barbara Baijens (40 jaar) en 
Marijke Schuch (40 jaar). Barbara woont 
met haar man en 2 kinderen sinds 2007 in 
de Appie Groenlaan en Marijke, inmiddels  
alleen met haar dochter, sinds 2015. De buur-
vrouwen hebben het dappere plan opgevat 

om 3 november 2019 de marathon van New 
York te lopen. En niet alleen voor hun eigen 
plezier, maar vooral voor de Stichting Vrien-
den Beatrix Kinderziekenhuis.

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
Barbara: ‘Ik werk sinds 2015 als coördina-
tor fondsenwerving bij Stichting Vrienden 
Beatrix Kinderziekenhuis en sinds 2017 orga-
niseren wij deelname en sponsoring middels 
de New York marathon. In 2017 deed ook 
mijn man Bas mee voor de Stichting en  afge-
lopen jaar besloot ik ter plekke om dit jaar 

ook mee te doen. Als ik deze sportieve pres-
tatie van anderen verwacht, moet ik het zelf 
ook een keer doen.’ Broer Martijn reageer-
de meteen enthousiast; ‘Dan ga ik ook mee’. 
Martijn liep in 2017 ook al in New York maar 
toen zonder goed doel.

Een lichtpuntje in een moeilijke tijd
Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
heeft als doel om het verblijf van kinderen 
in het Beatrix Kinderziekenhuis, één van de 5 
grootste kinderziekenhuizen van Nederland 
en onderdeel van het UMCG, zo aangenaam 
mogelijk te maken en eraan bij te dragen dat 
de kinderen zich kunnen blijven ontwikke-
len, ondanks ziekte en ziekenhuisbezoek. Het 
Beatrix Kinderziekenhuis is het kinderzieken-
huis in Nederland waar lever-, dunne darm- 
en longtransplantaties worden uitgevoerd bij 
kinderen en ontvangt op de polikliniek zo’n 
20.000 unieke patiëntjes per jaar naast  6000 
opnames per jaar. Ook ondersteunt de Stich-
ting wetenschappelijk onderzoek op gebied 
van kindergeneeskunde. Voorbeelden van 
projecten die door de Stichting gerealiseerd 
zijn, zijn onder meer een bioscoopzaal, ver-
schillende muziek- en theatervoorstellingen, 
iPads voor in de wachtkamer, patiëntenda-
gen en webcams op de afdeling Neonatolo-
gie, zodat ouders ook thuis contact met hun 
kindje kunnen houden. 

Vechtershart
Voor alleenstaande moeder Marijke is de 
aanleiding om mee te doen nog persoon-
lijker van aard. Marijke: ‘Toen mijn dochter 
Emma in 2015 werd geboren moest zij opge-
nomen worden op de afdeling Neonatologie. 
Ik ben superdankbaar voor alle hulp die wij 
toen hebben gekregen en ik weet dus hoe 
het is als je kindje in het ziekenhuis ligt. Ik 
wil nu graag iets terugdoen.’ Ook heeft Marij-

ke beroepsmatig met eigen ogen gezien 
dat gezond en gelukkig opgroeien niet voor 
alle kinderen vanzelfsprekend is. ‘Als officier 
bij Defensie heb ik op uitzending in Mali en 
Afghanistan veel kinderleed gezien. Maar 
ook kinderen in Nederland kunnen soms 
hulp gebruiken, bijvoorbeeld als ze ziek zijn. 
Daar zet ik mij graag voor in.’
Naast dat Marijke zich graag voor anderen 
inzet en wel eens zou willen dat meer men-
sen dat zouden doen, vormt het sporten voor 
haar een uitlaatklep en is zij gewend aan 
sportieve uitdagingen. Zo is zij meervoudig 
Nederlands kampioen Tae Kwondo, een lief-
hebberij die zij moest opgeven toen zij in 
2008 bij Defensie startte. 

Moed, zweet en blaren
Ook het trainen voor de marathon vergt heel 
wat tijd en inspanning van de buurvrouwen 
en daarnaast zijn ze hard bezig om spon-
sorgeld voor het Beatrix Kinderziekenhuis 
te verzamelen. Want daar was het ten slotte 
allemaal mee begonnen…

Wil jij ook helpen? Dat kan!
Er zijn speciale acties in de wijk. Er staat 
een groene container voor statiegeld-
flessen bij Appie Groenlaan 48. Op dit 
adres kunnen tevens statiegeldbonne-
tjes of donaties voor de collectebus in 
de brievenbus worden gedaan. Barba-
ra en Marijke houden specifiek bij welk 
bedrag in onze wijk wordt opgehaald. 

Liever online doneren? 
Steun Marijke: www.steunbeatrixkin-
derziekenhuis.nl/actie/marijke_schuch
Steun Barbara: www.barbararent.nl

Rosanne van Laarschot

BIJZONDERE BUUR

rennen voor het  
beatrix Kinderziekenhuis
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Bezitters van elektrische auto’s hebben 
meestal een aansluiting aan huis. Je ziet 
in de wijk steeds meer van die kastjes aan 
de gevel. Heb je zo’n aansluiting niet en 
je elektrisch rijdend bezoek komt van ver, 
dan kunnen zij sinds kort in onze wijk de 
accu opladen om zorgeloos de terugweg 
te aanvaarden.

Aan de Boekenlaan, ter hoogte van nr. 18, is 
een laadpaal geplaatst. Er is één parkeervak 
voor aangewezen, maar aan de opstelling 
van de paal en het verkeersbord kan je zien 

dat er waarschijnlijk een tweede volgt. De 
exploitant is Allego. De paal is geschikt voor 
stekker type 2 en hij levert 11 kW.

Een Buurtvuur is een bescheiden kamp-
vuur waar de wijkbewoners elkaar kun-
nen ontmoeten in een ontspannen sfeer 
en waar er een mogelijkheid is voor korte 
optredens van bijvoorbeeld een dichter, 
gitarist of een koor. Het is mooi initiatief 
om wijkbewoners met elkaar in contact 
te brengen. Er is niet veel voor nodig om 
het samen gezellig te maken. Je neemt 
wat te eten of te drinken mee en een goed 
humeur en de avond is al geslaagd. 

Buurtvuur is gestart in Beijum en inmid-
dels zijn er al al buurtvuren in Lewenborg en  
Selwerd. Zie:   http://buurtenrondhetvuur.nl/
buurtenrondhetvuur.nl/

Om een Buurtvuur in onze wijken de Hunze/
van Starkenborgh mogelijk te maken is er 
een groepje enthousiastelingen ofwel vuur-
dragers nodig. Vuurdragers zijn wijkbewo-
ners die het leuk vinden om een Buurtvuur 
te organiseren. Er zijn bijvoorbeeld mensen 
nodig die de taak van vuurman (verantwoor-
delijk voor het vuur), houtklover of commu-
nicator op zich willen nemen. 

Er zijn al twee wijkbewoners bezig. Zij over-
leggen met de Stichting Buurtvuur, hebben 
contact met de Gemeente en zoeken naar 
een geschikte locatie.

Ook aangestoken door het Buurtvuur? 
Mail dan peter.imthorn@gmail.com

laadpaal aan de boekenlaan

vuurdragers gezocht 
Lijkt het je leuk om een Buurtvuur te 
helpen organiseren? 

Het is weer gelukt om een geslaagde 
Koningsdag in de wijk te organiseren.
Dankzij de sponsors en de vele vrijwil-
ligers hebben we met zijn allen weer 
kunnen genieten van een optocht met 
drumband door de wijk, speeltoestel-
len op het veld, een talentenjacht, clown 
Katja, schminken, een verloting met 
hele leuke prijzen, de vrijmarkt en onze 
beroemde broodjes knakworst.
Helaas waren de weergoden ons dit jaar 
minder gezind, maar toch was het een 
geslaagd feest.

Omdat we maar met 4 commissieleden 
waren, hebben we dit jaar een beroep 
gedaan op mensen uit de wijk om ons in de 
voorbereiding wat meer te helpen met een 
specifieke taak en dat werkte prima. Zo had-
den we mensen voor de acquisitie, de verlo-
ting, cadeautjes inpakken en de flyer in de 

wijkkrant vouwen. We hopen dat we dit vol-
gend jaar ook weer zo kunnen doen.

Helaas verliep de talentenjacht niet geheel 
vlekkeloos, omdat we niet de juiste appa-
ratuur hadden. Volgend jaar zullen we hier 
extra aandacht aan schenken.

Mocht je zin hebben om volgend jaar in de 
commissie zitting te nemen (het kost je zo’n 
5 avonden) of wil je je opgeven voor een 
bepaalde taak of je hebt een leuke suggestie 
voor een activiteit, laat het ons weten.

Langs deze weg willen wij nogmaals eenie-
der bedanken, die ervoor gezorgd heeft dat 
Koningsdag 2019 weer een feest was.

Namens het HOC 
Arjan de Vries, Hennie Duteweerd, Arnoud 
Brouwer en Anneke Venema

Koningsdag 2019

Buurtvuur in Beijum. Foto: Peter Imthorn
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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 9% BTW!

advertentie

back
on

track

Huiswerkinstituut Back on Track
Drs. Arina de Visser - Groothuis 
Crouwelstraat 42 | 7321ME Groningen
050-3642144 | 06-10901277
info@huiswerkinstituut-backontrack.com
www.huiswerkinstituut-backontrack.com

Huiswerkbegeleiding bij u in de buurt 
Heeft uw zoon of dochter moeite met 
het maken of bijhouden van huiswerk?

Zijn de afleidingen zoals Whatsapp, Instagram 
en de Playstation groot?

Denk dan eens aan huiswerkbegeleiding!

Bij Back on Track worden scholieren begeleid 
door mijzelf en enthousiaste studenten, 

die klaar staan om elke vraag te beantwoorden.
Door samen  planningen te maken en effectief te studeren, 

zorgen wij dat uw kind het in de toekomst zelf kan.

Back on Track helpt uw kind ‘Back on Track’.
Maak gerust een afspraak om een keer langs te komen. 

WIJ HEBBEN PASSIE VOOR AUTO’S
Altijd circa 60 occasions in 
voorraad die altijd geleverd
worden met een geldige APK.

Wij kunnen u ieder merk 
personen- of bedrijfsauto 
leveren, nieuw of gebruikt.

U bent van harte welkom

Onderhoud/reparatie
alle merken

Up to date diagnose-
en uitleesapparatuur

Vervangend vervoer
geen probleem

Kweldergras 2 | Groningen | 050 5774177 | www.esbeautos.nl

Perfect decolleté
De Physique Hals en Decolleté behandeling is erop gericht om de
huid mooi glad en strak te maken, zodat uw hals en decolleté er weer 
gezond en stevig uit zien.

De behandeling bestaat uit reinigen, een peeling om dode huidcellen te
verwijderen en behandeling met cold plasma apparaat (werkt anti age en
de producten worden beter opgenomen). Daarna een heerlijke massage
met een speciaal serum en een hydrogel decolleté mask (intensive
hydraterend en anti-rimpel masker).

Van € 80,00 nu slechts € 55,-
Speciale hals en decolleté crème voor thuisgebruik
NU met 15% korting! 

natuurlijke schoonheidnatuurlijke schoonheid

Physiqueque
Schoonheidssalon Physique  -  Berlageweg 68  -  9731 LK Groningen

Telefoon (050) 542 43 61   -  info@salon-physique.nl  -  www.salon-physique.nl geldig tot 31-7-2019
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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:
Menno Hartsema voorzitter tel. 06 288 85 238
Joke Snijder penningmeester   hunzeborghfinancieel@gmail.com
Marijke Oostingh            secretaris               mioostingh@gmail.com 
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
De zomer staat weer voor de deur. Velen van u zullen dan genieten van de vakantie. Lekker bij 
huis in de tuin of aan de klus of juist niet bij huis, maar op de camping of elders eropuit. Ook in 
de Hunzeborgh is het dan rustig omdat er even geen activiteiten zijn. Na de vakantie gaat het 
vaste programma weer draaien. Kijk voor de vaste activiteiten elders in dit wijkblad of op onze 
website. 

Als wijkbewoners kent u natuurlijk allemaal ons markante gebouw. Het is een plek waar buurt-
bewoners samenkomen voor activiteiten zoals klaverjassen, schilderen, yoga of gewoon voor de 
gezelligheid. De organisatie van het beheer en de verhuur wordt gedaan door vele vrijwilligers. 
Het bestuur van de stichting coördineert en is verantwoordelijk voor de financiën en contact met 
de verhuurder. Het bestuur houdt zich alleen bezig met het buurtcentrum de Hunzeborgh en 
niet met andere wijk gerelateerde zaken. Hiervoor is er de bewonersorganisatie De Hunze / Van 
Starkenborgh (BHS). Ook de BHS heeft een bestuur zij houden zich bezig met bouwplannen, ver-
keer, beheer en onderhoud groenvoorzieningen, onderhoud en vernieuwing van speelvoorzie-
ningen, jeugd en jongeren. Twee aparte organisaties met hun eigen taken, maar soms ziet u ons 
samen. Als de BHS een vergadering houdt, op de nieuwjaarsreceptie, of in het wijkblad. Niet voor 
iedereen is dat altijd even duidelijk, vandaar deze toelichting op onze werkzaamheden.

Lijkt het u ook leuk om iets te doen in de wijk, het buurtcentrum kan altijd vrijwilligers gebruiken 
voor de bardienst. Heeft u een leuk idee voor een activiteit laat het ons ook weten.

Ik wens u een hele fijne zomer.
Menno Hartsema
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ANBOS -·---
GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST PROEFDIERVRIJE 

COSMETICA 

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

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl 

Marian Steenge  •  Waldadrift 126  •  9781 KH Bedum
06-41565583  •  steenge@scheidingsbegeleiding-groningen.nl

Inmiddels meer dan 600 scheidingen naar 
tevredenheid begeleid.
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Het lijkt mij leuk om voor de 
mannen in de wijk iets te orga-
niseren. Vrouwen zijn natuur-
lijk ook welkom. Daarom vroeg 
ik mij af of er belangstelling is 
voor een bierproeverij met een 
dartwedstrijd  in de Hunze-
borgh. Ik heb contact opgeno-
men met de brouwerij BAX en 
zij kunnen dit organiseren.  De 
kosten zijn ongeveer € 25,- p.p.  
Als er genoeg belangstelling is 
kan dit evenement doorgaan.  
Belangstellenden kunnen zich 
bij mij opgeven en dan kan er 
een dag en tijdstip gekozen 
worden. 

Wellicht heeft u ook leuke idee-
en om iets te organiseren in de 
Hunzeborgh. Neem dan even 
contact met mij op. 

Aleida Bakker, tel. 050-5418541

bierproeverij 
en dartavond

De combinatie bekende liedjes gezongen 
door een koor én een knetterende solo van 
Papé Seck op de djembés, gevolgd door 
een demonstratie met meerdere cursisten 
djembé,  zag niet iedereen aankomen. Maar 
het was een geslaagde combinatie! Er was 
in ieder geval weer leven in de brouwerij in 
de Hunzeborgh afgelopen 7 mei. Het koor 
was enthousiast en er werd prima gezongen 
(als zeg ik het zelf ). Er was een deel bekend 
publiek, de vaste aanhangers van het koor 
en een deel nieuw, vanwege de djembé.  We 
zagen dus een aantal nieuwe gezichten in de 
Hunzeborgh en dat was mede de bedoeling.  

Ik hoop dat deze mensen nu ook goed de 
weg naar de Hunzeborgh weten te vinden en 

weer komen als er iets te doen is. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd en de Hunzeborgh is 
er immers voor iedereen in de wijk. Daarom 
hoopt het koor Goed Gestemd een volgende 
keer weer op een enthousiast publiek. 

Het volgende optreden van het koor is in 
december. Nadere gegevens zullen nog 
bekend worden gemaakt. 

Het koor oefent iedere dinsdagavond van 
acht tot tien uur, behalve op de klaverjas-
avonden (zie het activiteitenoverzicht ach-
ter in dit blad).  Iedereen is van harte welkom 
om eens te komen luisteren of mee te zin-
gen. Wel graag even van te voren aanmelden 
bij Aleida Bakker, tel. 050-5418541.

verrassende open avond van 
koor goed gestemd
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Naast het organiseren van lezingen en het 
vertonen van documentaires organiseert 
Kunstkring De Hunzeborgh ook rondlei-
dingen. De laatste van het seizoen 2018-
2019 was een dubbele rondleiding. in de 
ochtend een bezoek aan de groninger 
Archieven bij de Stichting gAVA (gronings 
Audio Visueel Archief) en na de lunch een 
rondleiding door André Tervoort in het 
teken van Kunst in de Openbare ruimte.   

Begin april verzamelen we ons met zo’n twin-
tig deelnemers in de ontvangsthal van de 
Groninger Archieven waar we welkom wor-
den geheten door René Duursma en een 
aantal collega’s van de Stichting GAVA. Na 
eerst een presentatie met (uiteraard) film-
beelden vertrekken we in groepjes door het 

gebouw waar we uitleg van de archiefruim-
tes en de studio’s krijgen. We zien veel tech-
niek. Alle soorten beelddragers kunnen 
worden afgespeeld en gekopieerd. Er is een 
professionele studio waar ze in Hilversum 
jaloers op zijn.

Stichting GAVA beheert ons Groningse 
audiovisuele erfgoed. Dat is belangrijk omdat 
we in een beeldcultuur leven. GAVA heeft 
veel Polygoon films in beheer en samen met 
amateurbeelden krijg je een goed beeld van 
het leven vroeger. Ook werken ze samen met 
de Stichting Beeldlijn van Buddy Hermans. 
Buddy is onderhand een bekend inleider bij 
de Kunstkring. 

Na de lunch start het tweede deel. Dat is 
de rondleiding Wandel mee met André en 
die gaat over Kunst in de Openbare ruimte. 
Rondleider is ons eigen Kunstkringlid André 
Tervoort. André heeft heel veel kennis van 
de kunstwerken die in de openbare ruim-
te in onze stad staan. Hij vertelt enthousi-
ast over opvallende kunstwerken en laat ons 
ook werk zien dat niet direct in het oog valt. 
Hij kent de achtergronden van het kunst-
werk en de kunstenaar. Ook weet hij alles 

Sinds april dit jaar is de kleine zaal van de Hunzeborgh beschikbaar voor exposities. 
Het werk van de woensdagochtend schilderclub is er al te bewonderen en na de zomer 
neemt Fotoclub De Hunze het stokje over.

Het thema waarop de leden van de club zich 
deze zomer gaan uitleven is ‘Op de grens’. 
De expositie gaat ongetwijfeld een breed 
palet aan interpretaties opleveren, van voor de 
hand liggend maar bijzonder vastgelegd tot 
verrassende en originele invalshoeken.

De expositie start woensdag 25 september met 
een koffie-inloo ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
voor alle wijkbewoners. In de Hunzeborgh 
natuurlijk en die staat precies tussen 
De Hunze en Van Starkenborgh. 
Juist... op de grens!

Kunstkring de Hunzeborgh

fotoclub gaat exposeren in de Hunzeborgh

Een studioruimte van GAVA. Foto: René Duursma

Beeld: Ultra door Sylvia B. Foto: Peter Imthorn

van het materiaal en waarom het kunstwerk 
juist dáár staat. Alle culturele ontwikkelingen 
komen in zijn verhaal voor. We hebben maar 
een klein deel van de stad gezien. Dit smaakt 
naar meer.

GAVA kan nog steeds beeldmateri-
aal gebruiken. Ze hebben onder meer 
behoefte aan films of video’s uit de 
jaren tachtig. Bijvoorbeeld van de 
beginfase van De Hunze. Ook zouden 
ze graag films uit de jaren vijftig of zes-
tig ontvangen met kinderen die, de 
toen populaire, kinderspelletjes spelen. 
Denk je dat je beeldmateriaal voor het 
nageslacht hebt dan kun je een mailtje 
sturen naar info@gava.nl.     

informatie gAVA
Telefoon: 
maandag t/m vrijdag 050-5992000.
Dit is het nummer van de receptie van de 
Groninger Archieven, dan vragen naar 
iemand van het GAVA.

Email:  info@gava.nl

Bezoekadres: 
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen

Postadres: 
Postbus 30040
9700 RM Groningen

Peter Imthorn
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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

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

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	

3	september,	1	oktober,	29	oktober,	26	november.
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
09.45	-	12.45	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

30	augustus,	20	september,	18	oktober,	22	november

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019

Voor	meer	info	over	de	activiteiten,	kosten	en	aanmelden	ga	naar:	www.dehunzeborgh.com

In	schoolvakanties	is	buurtcentrum	Hunzeborgh	gesloten,	tenzij	expliciet	anders	vermeld.
(zie	www.schoolvakanties-nederland.nl)

		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	

14	mei	/	11	juni
20.00	-	22.00	uur Koor	'Goed	gestemd'

in	principe	iedere	dinsdagavond	uitgezonderd	de	klaverjasavonden

Woensdag 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

24	mei	/	21	juni

di.	7	mei 20.00	uur Optreden	Koor	'Goed	Gestemd'	en	demonstratie	Djembé

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

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.


