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Schoonheidssalon Physique!
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direct resultaat ziet! Met de fruitzuurproducten van CNC Cosmetics wordt een
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Van de redactie
De redactie is erg tevreden met de nieu-
we omslag van het Wijkblad. De ontwer-
per René Wolters hebben we vorig jaar in 
het zonnetje gezet en nu is het resultaat 
zichtbaar. Verder zijn wij blij met het cor-
rectieteam. Zij stellen zich voor in tekst en 
in beeld.

We kunnen het niet laten om toch nog even 
stil te staan bij de feestdagen van afgelopen 
december. Zo kijken we terug op de beleve-
nissen van het Kastje van Sinterklaas en doen 
wij kort verslag van de oud en nieuw viering. 
Voor de één een leuk evenement en voor de 
ander een horror belevenis. 

Zoals u van ons gewend bent kijken we ook 
in dit blad weer over de grenzen van onze 
wijken. Hans van Leeuwen onderzoekt de 
meest duurzame straat van de gemeente 
Groningen. Nergens vind je zoveel kringloop-
winkels en andere op hergebruik gebaseerde 
bedrijven als aan de Ulgersmaweg. Een ander 
onderwerp buiten onze wijk is het verdwij-
nen van de Paddepoelsterbrug. Wellicht door 
veel wijkbewoners gebruikt op hun route 
naar het Zernikecomplex.

Verder een artikel over de veelbesproken 
energietransitie en de gevolgen die dat voor 
onze wijken kan hebben. Ons nieuwe redac-
tielid John Geijp duikt voor het Wijkblad in 
de materie. En we hebben een artikel met 
het laatste nieuws over de Gerrit Krolbrug. 

Ook weer aandacht voor al die mooie activi-
teiten die in ons buurtcentrum Hunzeborgh 
worden georganiseerd zoals bloemschikken, 
klankschaal meditatie, reanimatiecursussen 
en het populaire zondagmiddag concert. 
Kunst wordt in dit nummer niet vergeten. 
We doen verslag van een museumbezoek in 
Assen en een interview met de man die ons 

mooie Wijkblad iedere keer van een strak-
ke vormgeving voorziet. Dat is Erik Tack, die 
al jaren de vormgeving van de binnenkant 
doet. 

Peter Imthorn
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Het correctieteam (CT)
 
Graag stellen wij ons voor: Claudia, Patricia 
en Ynke.
De één woont al 19 jaar op een woonark, 
de ander woont bijna 19 jaar in Van Star-
kenborgh en de derde 9 jaar in De Hunze.
We houden alle drie van muziek, wande-
len, dieren, lezen, gezelligheid en vooral 
de Nederlandse Taal.
Drie van onze passies vinden we in het 
corrigeren van de teksten voor het wijk-
blad. Samen gaan we de uitdaging aan om 
vijf keer per jaar de kopij foutloos in het 
wijkblad te krijgen. Dit in navolging van 
onze onvolprezen Liesbeth Visser, die dit 
vele jaren heeft gedaan.
Wij gaan ons best doen de teksten zorg-
vuldig te scannen op taal- en spelfouten, 
zodat (mede tot tevredenheid van de heer 
Van Dale) publicaties het daglicht kunnen 
verdragen.
We hebben er zin in!
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Veel nieuwe contacten zijn gelegd tijdens 
onze nieuwjaarsborrel. Waardering werd 
over en weer uitgesproken en enkele bewo-
ners hebben aangegeven zich voor de wijk 
te willen inzetten. Een wijk in beweging, met 
elkaar zien we dat graag. De originele onthul-
ling van de nieuwe omslag van het wijkblad 
door Hans van Leeuwen werd met een warm 
applaus ontvangen. Mooi ook om te zien dat 
een aantal bewoners voor het eerst de weg 
naar ons wijkcentrum heeft gevonden. Flyers 
en een duidelijke aankondiging in ons wijk-
blad hebben daar aan bijgedragen.

De maand januari verloopt zeker verrassend. 
De temperaturen zijn bij tijd en wijle len-
teachtig te noemen, afgewisseld met een 
windkracht en regen die je het gevoel bezor-
gen de herfst nog een keer te mogen bele-
ven. Op de Hunzedijk laten de populieren 
zich zo nu en dan ook luidruchtig en vervaar-
lijk horen. Echt veilig voelt dit niet als je op 
dat moment met je hondje over de dijk loopt. 

De meeste activiteiten zijn weer van start 
gegaan. Nieuwe afspraken zijn gemaakt, 
contacten worden gelegd en de agenda’s 
worden weer bijgewerkt. De eerste verga-
dering van de BHS is achter de rug. Nieu-
we verwachtingen dienen zich aan met een 

reflectie op wat is gepasseerd. Nieuwe moge-
lijkheden en leermomenten, dat ook! De wijk 
en haar bewoners liggen ons als bestuur 
aan het hart. De betrokkenheid van vrijwil-
ligers is groot en dat biedt perspectief. Van 
harte denken wij mee met wijkbewoners wat 
betreft activiteiten in de wijk en ons wijkcen-
trum. Ook in 2020 blijven we wat dat aangaat 
een aanspreekpunt. 

Vergaderingen zijn openbaar, maar om het 
enigszins te reguleren en iedereen de tijd en 
ruimte te geven iets van belang voor de wijk 
in te brengen, is het wel handig je even aan 
te melden.

De dagen worden weer langer. Meer licht 
geeft nieuwe energie. Ik, wij als bestuur 
hopen op een creatief en een voorspoedig 
jaar. Wij gaan ervoor.

Marian Asselman
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

De jaarwisseling is voorbij, voor je het in 
de gaten hebt. Zo is het nog 2019, je knip-
pert met je ogen en het is 2020. De jaar-
wisseling duurt niet eens een seconde. Hij 
zit tussen twee seconden in. In een flits is 
het voorbij.

Toch vieren we dat ongrijpbare moment vaak 
lang en uitbundig. Met wijkgenoten bijvoor-
beeld. Karan Singh Bajwa stuurde ons een 
foto en schreef: “Hierbij de selfie van ver-
schillende bewoners uit De Hunze die ieder 
jaar genieten van onze grote vuurwerkshow 
op de kruising van de van Eesterenlaan en 
de Rietveldlaan. De groep wordt ieder jaar 

groter en brengt veel blijdschap en ver-
broedering tussen de bewoners.” Mooi, die 
verbinding tussen mensen.

Het vieren beperkt zich niet tot de twee 
dagen direct voor en na die ongrijpbare jaar-
wisseling. Dagen later, 11 januari, kwamen 
zo’n 50 wijkbewoners op de Nieuwjaarsre-
ceptie in de Hunzeborgh bijeen om met een 
glaasje bubbels, mét of zonder, te toosten op 
het nieuwe jaar. BHS-voorzitter Marian Assel-
man hield een korte toespraak, waarna Hans 
van Leeuwen de nieuwe, door René Wolters 
ontworpen, omslag voor dit wijkblad onthul-
de. Foto: Chris van Malkenhorst.

Van de BHS voorzitter
Beste wijkbewoners, met elkaar betreden we een nieuw decennium

Zaterdag 11 januari hebben we met elkaar hier een toost op mogen uitbrengen. Het was 
een gezellige bijeenkomst met -boven verwachting - veel bezoekers. Bij binnenkomst 
mocht iedere bezoeker zijn/haar geluk beproeven door een greep te doen uit de pot met 
gelukskoekjes. De uitkomsten zorgden zo nu en dan voor een hilarisch moment, bijvoor-
beeld met de tekst: “een vriend zorgt voor verrassende ontwikkelingen´. De reactie van de 
‘gelukszoeker’: nu maar hopen dat het verrassingen zijn die geluk brengen”, 

Flitsende jaarwisseling
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Jammer genoeg is het feest van de jaarwis-
seling voor sommigen niet compleet zonder 
wangedrag. De gemeentelijke nieuwsbrief 
meldde: “Gebied Oost is het deel van de 
gemeente waar afgelopen oud en nieuw 
de meeste schade is veroorzaakt. In totaal is 
er voor € 73.770 vernield (…) Veertien rui-
ten van bushokjes en een opgeblazen brie-
venbus zijn niet meegenomen in dit bedrag, 
omdat dit geen gemeentelijke eigendom-
men zijn.” Die brievenbus staat op de hoek 
Berlageweg/Van Eesterenlaan. Met een flits 
en een knal joeg een stuk zwaar vuurwerk 
het ding zinloos de vernieling in. Een buurt-
bewoner ontfermde zich over de poststuk-
ken die door de straat dwarrelden. Naar 
verluidt zijn de daders bekend en kunnen zij 
een rekening voor de schade verwachten. 
Dank aan Jan Wouda voor de foto.

In het vorige nummer van dit Wijkblad 
stond de (voorlopig) laatste aflevering van 
de rubriek ‘Bijzondere Buur’. De rubriek 
was een idee van Rosanne van Laarschot: 
mensen uit je directe omgeving voor het 
voetlicht halen, omdat ze belangeloos 
iets bijzonders doen voor een ander. Bij-
voorbeeld immigranten Nederlands leren, 
jeugd begeleiden bij sporten of andere 
activiteiten, helpen bij de voedselbank of 
actief zijn voor een goed doel.

We zouden graag de haakjes om het woord 
‘voorlopig’ in de eerste zin weg kunnen laten. 
Daarom deze oproep: ken je iemand in de 
wijk die als vrijwilliger anderen helpt en vind 
je dat die persoon en zijn/haar activiteiten 
wat extra aandacht verdienen? Stuur ons dan 
even een berichtje op wijkblad@dehunze-
vanstarkenborgh.nl. Je kunt het Bijzondere 
Buur-verhaal zelf schrijven, maar de redactie 
staat natuurlijk klaar voor ondersteuning.

Heb jij een Bijzondere Buur?

Op zaterdag 18 januari jongstleden was er 
weer een gelegenheid om, bij een knappe-
rend houtvuurtje, kennis te maken met je 
buurtgenoten. Voor die gelegenheid had de 
vuurgroep De Hunze/Van Starkenborgh een 
fraaie flyer gemaakt (door Raisa) en ook iets 
te eten geregeld. Simone had lekkere pan-
nenkoeken gemaakt en Helena had een 
heerlijke soep gekookt. André heeft er een 
sfeervolle foto van gemaakt. Het was koud en 
het regende bij vlagen, maar het was gezel-

lig. Er kwamen negen volwassenen en acht 
kinderen. De kinderen waren bezig met stok-
brood (een lapje deeg om een stok) te bak-
ken of met het verhitten van marshmallows. 
Groot succes dus. Het volgende Buurtvuur 
zal op 4 april a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur 
worden gehouden. Heb je vragen over het 
Buurtvuur De Hunze/Van Starkenborgh of wil 
je je aanmelden voor de vuurgroep mail dan: 
peter.imthorn@gmail.com

Buurtvuur Foto: André Tervoort
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Creativiteit
In zijn studietijd aan de lerarenopleiding 
Ubbo Emmius, afdeling Tekenen en Hand-
vaardigheid, lag zijn voorliefde bij het teke-
nen. Daarin kon hij zijn creativiteit het 
beste uiten. Tekenen en grafische vormge-
ving zijn disciplines die hand in hand gaan, 
dus zijn stap naar de grafische vormgeving 
was logisch. In die periode ontdekte Erik 
de mogelijkheden van de nieuwe digitale 
hulpmiddelen die de grafische wereld voor 
altijd zouden veranderen. De ontwikkelin-
gen stonden nog in de kinderschoenen maar 
Erik had de voordelen al snel onderkend. Hij 
wilde graag afstuderen op grafisch ontwer-
pen maar dan met behulp van een compu-
ter. Jammer voor hem was zijn opleiding 
nog niet ingesteld op deze ontwikkeling. 
Gelukkig werkte zijn stagebedrijf, drukke-
rij Scholma in Bedum, al wel met de nieuw-
ste technieken. Zo kon hij toch op zijn eigen 
wijze afstuderen. 

Aan de slag
Na zijn stage kon hij direct bij Scholma aan 
de slag. Het was leuk werken bij deze druk-
kerij maar er ging toch iets knagen. Zijn idee 
van een klantgerichte drukkerij verschilde 
met die van zijn werkgever. Scholma drukt 
veel periodieken en ook de krant van de  
Vakgarages. Het reclamebureau van dit gara-
geconcept zocht iemand voor de lay-out van 

hun krant waarin honderden tweedehands 
auto’s te koop werden aangeboden. De over-
stap was gauw gemaakt. 
Zoals gezegd heeft Erik uitgesproken 
ideeën over de benadering van klan-
ten. Die klantbenadering brengt hij nu al 
jaren in de praktijk als algemeen direc-
teur van twee bedrijven. Het ene bedrijf 
heet DOENWIJWEL en is een marketing- en  
communicatiebureau met een klantgericht 
callcenter. Het andere bedrijf is VOORTAAN 
DUURZAAM en adviseert bedrijven die hun 
energielasten op nul willen hebben. Volgens 
Erik is dat voor de meeste bedrijven een haal-
bare ambitie. VOORTAAN DUURZAAM kan 
voor bedrijven een energieadvies leveren en 
in dat adviesrapport staat welke maatrege-
len en investeringen een bedrijf moet nemen 
om de energiemeters tot stilstand te bren-
gen. Als de klant dat wil regelt Erik’s bedrijf 
alles. Van financiering tot installatie. Voor de 
financiering werkt hij samen met provinciale 
energieloketten.  
 
Wijkblad
Erik kwam in 1992 in de wijk wonen en al 
snel werd hij als de vormgever van het Wijk-
blad lid van de redactie. Hij vertelt dat het 
voor hem wel handig was om onderdeel van 
de redactie te zijn. Tijdens de redactieverga-
dering was hij al bezig met het uiterlijk van 
de pagina’s. Om aan de voorkant van het  

Interview Erik Tack 
In het vorige nummer stond een interview met de vormgever van onze nieuwe omslag. 
Nu is het tijd om de vormgever van de binnenkant van ons blad voor het voetlicht te bren-
gen Zijn naam is Erik Tack en hij is een oud-wijkbewoner (Berlageweg). Van 1992 tot 1997 
heeft hij met veel plezier in de wijk gewoond. Op zoek naar een woonplek met meer ruimte 
kwam hij in Bedum uit waar hij nog steeds woont. 

proces te zitten werkt voor hem het plezie-
rigst. Die werkwijze (vormgever in de redac-
tie) bestaat al lang niet meer. Niet dat Erik 
daar weer naar terug verlangt, want hij 
heeft het druk genoeg met zijn bedrijven. 
Gevraagd naar een anekdote, vertelt Erik dat 
de voltallige redactie ooit is geïnterviewd 
door het Dagblad van het Noorden (toen 
nog Nieuwsblad van het Noorden). Er is in de 
loop der tijd ook technisch veel veranderd. 
Vroeger was het Wijkblad alleen voorzien 
van een kleurenomslag en de binnenkant 
werd in zwart gedrukt. De omslagen werden 

voor een heel jaar voorgedrukt (was goed-
koper) en lagen op de plank bij Scholma die 
vroeger ons Wijkblad drukte. Tegenwoor-
dig is het kleurdrukken veel goedkoper en 
kan je zo voor ieder nummer een nieuw en 
ander omslag laten drukken. Bij het afscheid 
zegt Erik dat hij ons Wijkblad nog steeds met 
plezier maakt en hij vindt het leuk dat hij dat 
nog steeds mag doen. Ik zeg dat de redac-
tie ook zeer tevreden is met zijn werk en we 
hopen dat hij dat nog lang wil doen. 

Peter Imthorn

 Erik Tack naast zijn bedrijven. Foto: Peter Imthorn
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Naast de perikelen rond de vervanging 
van de Gerrit Krolbrug is er nog een brug 
die om aandacht vraagt. Dat is de Padde-
poelsterbrug die op 26 september 2018 
kapot is gevaren omdat de brugwachter 
op het verkeerde knopje drukte en zo de 
brug sloot terwijl er nog een schip aan-
kwam. Al ruim een jaar strijdt het actieco-
mité Brugterug voor de terugkeer van de 
oeververbinding. Het actiecomité moet 
opboksen tegen diverse bestuursorga-
nen maar vooral tegen Rijkswaterstaat. De 
twee mensen die in de frontlinie staan zijn 
Stephan en Baudien Bauman. Zij vertellen 
over hun strijd, die doet denken aan David 
tegen Goliath.

Gesloopt
Na een hartelijk welkom in hun prettige huis 
met (in de verte) uitzicht op het Van Starken-
borghkanaal beginnen Stephan en Baudien 
direct met hun verhaal. Zij vertellen mij dat 
de brug gemakkelijk gerepareerd kon wor-
den en dat binnen een paar maanden de 
verbinding hersteld had kunnen zijn. Echter 
heeft Rijkswaterstaat de brug laten slopen en 
zo is ook de mogelijkheid van reparatie ver-
nietigd. Vreemd is die actie van Rijkswater-
staat niet, want als het aan deze rijksdienst 
ligt dan zou er helemaal geen Paddepoel-
sterbrug meer terugkomen. Toen dat tot de 
omwonenden doordrong is snel het actieco-
mité Brugterug opgericht dat met beschei-
den middelen de strijd aanging. 
Dat de brug populair is bij Stad en achter-
land blijkt wel uit zo’n duizend steunbetui-
gingen die het actiecomité heeft ontvangen. 
De mensen uit de omliggende dorpen wor-

den nu flink gehinderd in hun fietstocht van 
en naar de Stad. Ook voor de bewoners van 
onze wijken was de brug onderdeel van een 
aangename en veilige fietsroute naar het 
Zernikecomplex. Verder kon je de brug opne-
men in een leuk ommetje (per fiets of te 
voet) langs het Van Starkenborghkanaal en 
het Reitdiep. 

Rapporten
Zoals gezegd heeft Rijkswaterstaat geen 
belang bij een nieuwe Paddepoelsterbrug 
en probeert met een veelheid aan argumen-
ten de bouw van een nieuwe brug te verhin-
deren. Voor Stephan en Baudien is het fysiek 
onmogelijk om al die argumenten te kun-

De Brug Terug (en vlug) nen weerleggen. Met de rapporten die door 
Rijkswaterstaat op het actiecomité worden 
afgevuurd kun je een kleine boekenkast vul-
len. Toch hebben ze vaak op simpele wijze 
de argumenten van Rijkswaterstaat weten 
te ontkrachten. Er worden veel onwaarhe-
den door de dienst opgeschreven én verteld. 
Zoals het argument dat er veel ongelukken 
met deze brug gebeuren. Dat waren er de 
afgelopen jaren twee! En allebei door een 
bedieningsfout door Rijkswaterstaat zelf. Het 
bontst maakte het een directeur van deze 
dienst die op de voorlichtingsavond op 3 
december 2019 in Garnwerd beweerde, dat 
door de bocht in het kanaal het zicht op de 
Paddepoelsterbrug te lastig is voor de schip-
pers. Het kanaal is daar echter kaarsrecht! 

Meer bruggen
Het plan voor een nieuwe Paddepoelster-
brug bestaat al langer en is onderdeel van 
de plannen voor de Paddepoelsterbrug én 
de Gerrit Krolbrug. In die plannen is voor de 
Gerrit Krolbrug 30 miljoen euro en voor de 
Paddepoelsterbrug 15 miljoen euro gereser-
veerd. Nu is er in deze plannen nog een brug 
bijgekomen: de Busbaanbrug vanwege de 
gewenste snelle verbinding met het UMCG. 
De vraag is hoe deze gefinancierd gaat wor-
den. Het meest recente rapport verschaft 
hierover geen duidelijkheid en omdat de 
terugkeer van de Paddepoelsterbrug in het 
midden wordt gelaten vreest het actiecomité 
Brugterug het ergste. 

Politieke steun genoeg
Gelukkig krijgt het actiecomité brede steun 
vanuit de bewoners én van de politiek.  
41 partijen/fracties van drie Groningse 
gemeenten (Groningen, Hogeland en Wes-
terkwartier) en deprovincie staan achter de 

eis voor terugkeer van de brug. De Tweede 
Kamer heeft vervolgens een motie aangeno-
men met de eis richting de minister om voor  
1 maart 2020 een plan te hebben voor een 

tijdelijke brug. Er is wel een voorlopig plan 
voor zo’n brug maar die is alleen te gebrui-
ken door wandelaars en gezonde fietsers dus 
niet door elektrische fietsen, scootmobiels en 
bakfietsen.

Bestuurlijke steun ontbreekt
Stephan en Baudien vinden het wel jammer 
dat de het college van BenW van de gemeen-
te Groningen zo weinig druk zet op Rijkswa-
terstaat. Het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, waar Rijkswaterstaat onder valt, 
werkt samen met de gemeente Groningen 
bij Warmtestad en de Zuidelijke Ringweg en 
het actiecomité hoopt dat de Paddepoelster-
brug geen weggevertje wordt in die samen-
werking. Stephan vertelt dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de instandhouding 

Stephan en Baudien Bauman. 
Foto: Peter Imthorn
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van de weg tussen de beide oevers en nu er 
geen brug meer is waar die weg over loopt 
hoort de gemeente alles in het werk te stel-
len om de weg te behouden. Van de pro-
vincie hoeven zij niets te verwachten. Jaren 
geleden heeft de provincie de verantwoorde-
lijkheid en dus ook de zeggenschap over de 
bruggen aan Rijkswaterstaat overgedragen.

Omleidingsroutes
Om toch met de fiets het Van Starkenborgh-
kanaal over te kunnen steken zijn er twee 
omfietsroutes. Bij de één moet je via een 
enorm lange lus over de spoorbrug en de 
andere route over de Reitdiepdijk is levens-
gevaarlijk want die is smal én vaak glad. 
Daar moest pas geleden nog een trauma-
helikopter aan te pas komen. Rijkwaterstaat 
beloofde dat er betere omfietsroutes worden 
gemaakt. Baudien vertelt dat er alleen cos-

metische maatregelen zijn genomen: strepen 
op het wegdek en nieuwe omleidingsborden. 

Brugwachter
De brugwachter die op het verkeerde knop-
je drukte is eind december veroordeeld tot 
een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. 
Voor deze man was het ook een drama. Step-
han vertelt mij dat hij heeft aangedrongen 
op een onderzoek naar de interne procedu-
res op de brugwachterspost want daar ligt 
de echte schuld. Bij de rechtszaak tegen de 
brugwachter was dat ook de conclusie en 
ook dat er geen sprake van opzet was.
Wil je sympathie betuigen met het actie-
comité? Mail dan naar brugterug@gmail.com 
Er is ook een facebookpagina: 
De paddepoelsterbrug t’rug.

Peter Imthorn

Deze ‘scoop’ komt van René Wolters (www.da-mar.nl)

Eén of twee keer per week wandel ik naar 
het centrum van onze stad. Om daar te 
komen moet ik het Van Starkenborghka-
naal over maar dat hoeft niet steeds via 
de Gerrit Krolbrug te zijn. Om het niet al te 
saai te maken varieer ik mijn route steeds. 
Dat brengt me ook wel eens bij de Noord-
zeebrug of de Oostersluis. Op weg naar 
die sluis loop ik dan via de Pop Dijkema-
weg of de Ulgersmaweg. En bij die laatste 
viel me onlangs op dat er een hele cluster 
aan kringloopwinkels zit.

Ho, stop! Lang niet alles aan de Ulgersmaweg 
is een kringloopwinkel in de ware zin van het 
woord; daar waar gebruikte goederen wor-

den ingebracht (gedoneerd) om daarna voor 
kleine prijsjes verkocht te worden. Er zijn 
ook zaken te vinden die zelf inkopen en zelfs 
één die eigen producten vervaardigt. Toch 
staan ze vermeld in de kringloopwinkel app, 
te vinden in de Apple App Store en Goog-
le Play. ‘Kringloopwinkel’ blijkt dus een rek-
baar begrip maar wat de zaken in ieder geval 
gemeen hebben is dat spullen een nieuw 
leven krijgen.
De Ulgersmaweg was een aantal jaren gele-
den wat je noemt een gribus; een buurt vol 
onduidelijke bedrijfjes op rommelige terrei-
nen en ’s avonds geen prettige weg om in 
je eentje langs te lopen of te fietsen. De uit-
straling is tegenwoordig stukken beter en 

Rondwandeling Kringloop
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de zaterdag dat ik op pad was heerste er een 
vrolijke bedrijvigheid.

Strips
Akim, één van de grootste stripwinkels van 
Nederland, op nummer 14 zit er al sinds 2007 
en was de eerste met een vergunning voor 
detailhandel aan deze weg. Terwijl ik met 
eigenaar John Onnes spreek is het een komen 
en gaan van (vaak vaste) klanten. Ik kijk er 
mijn ogen uit. Niet alleen bakken vol met mijn 
favoriete strips (Guust Flater en Asterix) maar 
ook zeldzame series waarvan elke afbeelding 
op zich al een kunstwerk is. Naast de strips zijn 
er ook allerlei ‘gadgets’ te vinden, van eenvou-
dige smurf-figuren tot redelijk kostbare plas-
tieken van scenes uit bijvoorbeeld Kuifje. Akim 
verkoopt zowel nieuwe als tweedehands arti-
kelen en koopt ook in.

Keukengerei, kleding en kunst
Fairback, op nummer 28, is een échte kring-
loopwinkel. John Postma heeft er de leiding 
en vertelt vol passie over zijn stichting die 
dertien jaar geleden is opgericht. Aanvanke-
lijk startte hij in het pand waar nu de andere 

kringloopwinkel What’s In is gevestigd. In het 
huidige pand werden eerst ‘bouwoccasions’ 
verkocht, nu is het gevuld met serviesgoed, 
apparatuur, meubelen en zelfs schilderij-
en. Een deel van de opbrengst is bestemd 
voor kleinschalige goede doelen-projecten 
in Afrika. Fairback doneert ook een deel van 
de ingebrachte kleding aan de Kledingbank 
(ook aan de Ulgersmaweg) en sponsort daar-
naast FC Lewenborg. Bij Fairback werken zo’n 
20 mensen; vrijwilligers, PGB’ers, mensen 
met participatiebanen en een tiental stagiai-
res. Extra vrijwilligers, met name senioren die 
kluswerkzaamheden willen verrichten, zijn 
zeer welkom; er is nog een hele bovenverdie-
ping om op te knappen en in te richten.

Unieke meubels en lampen
‘Dat is puur toeval!’ riep iemand in een TV-
programma. Arjan Lubach antwoordde: ‘Nee, 
Puur Toeval is een winkel in Groningen’. Hij 
had gelijk: schuin tegenover Fairback, op 
nummer 37, bevindt zich die winkel, tevens 
werkplaats. Want Henk Arens maakt daar van 
gebruikt hout en nieuw metaal unieke meu-
belstukken. Tafels, stoelen, kasten, accessoi-

res. Of van nieuw hout en gebruikt metaal, 
zoals een onderstel van een oude werkbank 
uit een fabriek. Of van oud en oud. Hoe dan 
ook, zijn op maat (en vaak op bestelling) 
gemaakte producten zijn echte eye catchers. 
Bijzonder vind ik de hanglampen gemaakt 
van oude koperen boilers.

Echt van alles wat
Even verder richting onze wijken zit op num-
mer 141 Vintage Industries. Op het moment 
dat ik er ben schijnt de zon door de grote 
deuropening volop naar binnen. Ik moet 
even denken aan de winkel van Malle Piet-
je uit de serie Swiebertje met dit verschil dat 
ik nergens over struikel. Het is een prach-
tig doolhof van donkere hoekjes, dozen vol 
ongeregeld goed, attributen waarvan het 
gebruik onduidelijk is en stellages vol oooh- 
en aaah-spullen. Er liggen enkele joekels van 
lampenkappen zoals die vroeger in fabrieks-
hallen werden gebruikt.

Borden, bestek en banken
Daarnaast (ook nummer 141) zit What’s 
In, weer een echte kringloopwinkel waar 
gebruikte spullen worden ingebracht. Tineke 
Postema vertelt dat het sociale aspect zwaar 
weegt, zowel in de zorg voor het personeel 
als in de prijzen die ook voor de allerklein-
ste portemonnee vriendelijk zijn. De winkel 
is overzichtelijk en licht. Kleding, speelgoed 
en huisraad. Even wordt het een sentimental 
journey als ik een oud Etna vierpittertje met 
gasoven zie staan, precies zoals dat waarop 
mijn moeder lang geleden onze aardappe-
len, groenten en vlees klaar maakte.

Barkrukken en bierglazen in partijen
Mijn wandeling eindigt op nummer 147, daar 
bevindt zich Stiefbeen en zoon van Kiki en 
Warnder Onnes, inderdaad; schoonzus en 
broer van John van Akim. Ruim 20 jaar gele-
den had hun vader hier een opslag in hore-
ca-attributen. Daarvan werd ook wel eens 
wat verkocht, barkrukken, stoelen, glaswerk 
en dergelijke. Geleidelijk aan kwamen er 
ook andere spullen bij, als u nog een oude 
kerkbank zoekt… Vinyl is tegenwoordig 
weer ‘hot’. Kiki doet met de hitte iets anders; 
onverkoopbare LP’s worden tot opvallen 
schaaltjes gevormd.

De Groninger kringlooproute
De meeste ondernemers geven aan dat het 
dicht bij elkaar zitten een voordeel is. Voor 
mensen uit andere delen van het land, op 
zoek naar snuisterijen en hebbedingetjes 
maakt het een lange autorit waard. Vanuit 
onze wijken loop je er zo naar toe. Het is best 
geinig. Het zou heel goed kunnen dat mijn 
wandelingen van of naar het centrum af en 
toe wat meer tijd gaan kosten.

Hans van Leeuwen

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
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Annemarie de Bie en Erik de Jong vormen 
samen het Keltische muziekduo ‘The Bee in 
the Box’. Dit veelzijdige duo speelt Schotse 
en Ierse folk op gitaar, accordeon, zang, Ierse 
dwarsfluit, bodhrán en whistle. Annemarie 
en Erik hebben elkaar ontmoet tijdens tra-
ditionele Ierse muzieksessies in de Traditio-
nal Irish Music Pub O’Ceallaigh te Groningen. 
Beiden hebben van deze muziekstijl (groten-
deels) hun beroep gemaakt. 

Annemarie speelt ook veel solo als Celtann 
en met de band Fling. Ook Erik speelt in 
nog een aantal andere formaties, zoals Itchy 
Fingers en The Assassenachs. De muziek is 
zowel ingetogen als uitgelaten en bestaat uit 
songs en virtuoze instrumentale dansmuziek. 
Annemarie zingt in verschillende talen, zoals 
Engels, Frans, Nederlands en Iers Gaelic.
Ook publieksparticipatie is een belangrijk 

onderdeel van hun optredens, zoals het mee-
zingen van refreinen, of zelfs een korte Kelti-
sche groepsdans met iedereen die dat leuk 
vindt, op live muziek!

Wees welkom.

In het kader van meer muziek in de wijk 
een reactie van een van de bezoekers;

Op zondagmiddag 8 december 2019 liep ik 
met mijn vader naar de Hunzeborgh. Hij had 
me een paar weken daarvoor gevraagd of ik 
met hem mee wilde naar een concert voor 
harp en zang. Ik zei meteen “ja”, want iets met 
mijn vader ondernemen is altijd leuk. Maar 
wat ik me bij de muziek voor moest stellen? 
Geen idee…

Bij binnenkomst werden we vriendelijk ont-
vangen door de mensen van de organisatie. 
Ze boden ons een kopje koffie aan en ik voelde 
me meteen welkom. Om drie uur zochten we 
een plekje in de zaal en toen begon het con-
cert. Wat een verrassing! Nooit geweten dat er 
zoveel verschillende stijlen gespeeld kunnen 
worden op een harp. En dat het zo’n prachtige 
combinatie kan zijn met zang en cello. 

Na afloop liepen we naar voren om de instru-
menten van dichtbij te bekijken. De harpiste 

vertelde er van alles over. Bijvoorbeeld dat 
er pedalen in een harp zitten maar dat veel 
muzikanten dat zelfs niet weten en dat een 
harp wel meer dan 30 kilo weegt. We bleven 
nog even napraten met wat andere bezoe-
kers. Er hing een leuke, ongedwongen sfeer. 
We vonden het allebei een zeer geslaagde 
middag!

Mette Haasjes

Aankondiging concert The Bee in the Box 
op 8 maart 2020 in Buurtcentrum Hunze-
borgh. Inloop vanaf 14.30 uur. Aanvang 
is om 15.00 uur. Ontvangst met gratis kof-
fie en thee met een Ierse lekkernij. Entree 
10,00 euro.

Een middag/workshop, met Keltische muziek 
zang en dans, verzorgd door Erik de Jong 
en Annemarie de Bie. Bekende gezichten 
binnen het netwerk van Ierse en Keltische 
muziek en een veel gevraagd duo. Een mooie 
kans om met deze stijl van muziek actief in 
aanraking te komen.

Harpconcert met zang in 
Buurtcentrum Hunzeborgh

Meer muziek in de wijk
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Erik de Jong en Annemarie de Bie

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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Het kan nog even duren, maar ook De 
Hunze/Van Starkenborgh moet van het 
gas af. De gemeente Groningen wil in 
2035 CO2-neutraal zijn. Tot die tijd wor-
den voor alle 138 buurten en dorpen 
plannen gemaakt om de woningen en 
gebouwen met duurzame bronnen te ver-
warmen. Voor al die stadsdelen zijn de 
meest voor de hand liggende opties al in 
kaart gebracht. De definitieve keuzes wor-
den gemaakt na overleg met de bewoners.

De woningen in De Hunze/Van Starkenborgh 
zouden volgens die eerste studie het best 
verwarmd kunnen worden met een elek-
trische warmtepomp. Zo’n apparaat haalt 
warmte uit de lucht of de bodem en ver-
spreidt die warmte via vloer- of wandver-
warming of speciale radiatoren. Het doet 
eigenlijk het omgekeerde van wat een koel-
kast doet. De warmtepomp heeft een voor-

raadvat voor warm water. De mate waarin 
extra isolatie nodig is, kan per woning 
verschillen.

Bodemenergie
Het is wellicht ook mogelijk om al dan niet 
samen met één of meerdere buurten een 
collectieve warmtevoorziening te realiseren, 
met een gezamenlijke (bodem)warmtepomp. 
De ondergrond van Groningen is volgens 
de gemeente zeer geschikt voor deze vorm 
van bodemenergie. Om geheel afscheid te 
nemen van het gas, is het ook nodig om elek-
trisch te gaan koken.
Met het afscheid van het gas en de introduc-
tie van de warmtepomp, stijgt uiteraard het 
elektriciteitsverbruik. Om die toename te 
beperken, is het van belang dat de woning 
goed wordt geïsoleerd. Hoe lager het elek-
triciteitsverbruik, hoe eerder de investerin-
gen in de woning worden terugverdiend. En 

natuurlijk moet die elektriciteit in een CO2-
neutrale gemeente duurzaam zijn opgewekt, 
bijvoorbeeld door de eigen zonnepanelen.

Zelf beginnen
Jan-Willem Brontsema van de gemeente Gro-
ningen zegt dat het nog wel even kan duren 
voordat De Hunze/Van Starkenborgh aan 
de beurt is voor de uitwerking van een plan. 
,,Maar juist als verwarming met elektriciteit 
voor de hand ligt, kunnen de bewoners zelf 
al met de verduurzaming van hun eigen huis 
beginnen”, zegt hij.

Hij wijst erop dat inwoners van Groningen, 
individueel of collectief, vanaf februari voor 
alle mogelijke adviezen terecht kunnen bij 
het Energieloket. Dat is een ‘vraagbaak’ die 
al op veel plaatsen in de provincie actief is 
en waar Groningen zich nu bij aansluit. Het 
loket is een samenwerkingsverband van 
Natuur- en Milieufederatie Groningen, archi-
tectenbureau KAW, SLIM Wonen met Energie, 
Bouwend Nederland en de branchevereni-
ging voor installatiebedrijven Uneto-VNI. Het 
werkt verder samen met Buurkracht en de 
Groninger Energie Koepel.

Oplossing
De warmtepomp is op dit moment de meest 
voor de hand liggende oplossing voor rela-
tief nieuwe wijken waar de woningen al 
redelijk tot goed zijn geïsoleerd. Groningen 
hanteert daarnaast twee andere methodes: 
een warmtenet en ‘hybride’ verwarming met 
afwisselend (groen) gas en (groene) elektrici-
teit als bron.

Bij een warmtenet wordt op een of enke-
le centrale plekken warmte opgewekt en 
getransporteerd naar een groot aantal 

woningen. Deze methode leent zich goed 
voor bijvoorbeeld flats met blokverwarming. 
In Groningen wordt zo’n systeem aangelegd 
voor onder meer Selwerd, Paddepoel-Noord 
en de Zernike Campus. De warmte zal wor-
den geleverd door onder meer een solarpark 
(dat met zonnewarmte water op tempera-
tuur brengt) en een centrale die afvalhout 
(biomassa) verbrandt. Het is de bedoeling 
dat genoemde stadsdelen al in 2030 van het 
gas af zijn.

Wijken waar een warmtenet niet haalbaar is 
en isolatie van woningen relatief (te) duur en 
ingewikkeld wordt, doorgaans vooral te vin-
den in oude binnensteden, krijgen een hybri-
de verwarmingssysteem; een combinatie 
van elektrische verwarming (luchtwarmte-
pompen) en een (kleine) cv-ketel op (groen) 
gas. Kan de warmtepomp door een te lage 
temperatuur de woning niet meer afdoen-
de verwarmen, dan neemt de cv-ketel het 
werk over. Daardoor is de drastische isolatie 
die nodig is bij het gebruik van een warmte-
pomp overbodig.

Groen gas
Vooralsnog werkt de cv-ketel bij deze metho-
de op aardgas, maar als het aan de Gasunie 
ligt wordt voor hybride systemen in de toe-
komst via de bestaande leidingen groen gas 
aangeleverd. Dat is gas dat wordt gemaakt 
door vergisting van organisch afval. In Gro-
ningen doet de Suikerunie dat bijvoorbeeld 
met suikerbietresten en afvalverwerker Atte-
ro met gft-afval. Samen zijn ze goed voor een 
productie van 15 tot 20 miljoen kuub groen 
gas per jaar. 

Voor elk van de drie duurzame verwarmings-
methodes heeft de gemeente een eerste 

Hoe gaat onze wijk van het gas af?
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wijk aangewezen; het hybride systeem voor 
de Noorderplantsoenbuurt, het warmtenet 
voor Paddepoel-Noord en ‘elektrisch’ voor 
Reitdiep.

Ervaring en kennis
Jan-Willem Brontsema van de gemeente Gro-
ningen: ,,Die laatste wijk is dus het best ver-
gelijkbaar met De Hunze/Van Starkenborgh. 
De ervaring en kennis die daar worden opge-
daan, kunnen ook interessant zijn voor jullie 
wijk.”

Voor deze collegeperiode (die loopt tot 2022) 
hebben BenW nog een tiental wijken gese-
lecteerd om een begin te maken met het 

verduurzamingsplan. Dat gaat om buur-
ten waarvoor al een vernieuwingsslag stond 
gepland, die min of meer parallel met de ver-
duurzaming ter hand kan worden genomen.
Overigens gaat de gemeente Groningen 
ervan uit dat nieuwe technieken en over-
leg met bewoners kunnen leiden tot nieuwe 
inzichten. In tal van laboratoria, zolderka-
mers en werkplaatsen wordt geknutseld aan 
nieuwe methodes om duurzaam energie en 
warmte te produceren.

www.energieloket-groningen.nl

John Geijp

Afgelopen december stond het Kastje 
van Sinterklaas voor het eerst in de wijk, 
nadat het acht jaar in de Rivierenbuurt had 
gestaan. Het Kastje kreeg na de verhuizing 
een ware metamorfose. Van een oud bruin 
kastje (dat naar de sloop ging) was het nieu-
we Kastje een lichtgevend cadeautje met la-
tjes van waaruit de cadeautjes nu geruild 
konden worden. 

Zaterdagavond stond alles klaar om dan zon-
dagochtend de eerste cadeautjes in de laatjes te 
stoppen. Een mevrouw, die geregeld een wan-
delingetje maakte, stopte al een pakje in het 
Kastje nét voordat de andere cadeautjes erin 
lagen. Ze vond het initiatief alleen al leuk. Daar-
na was het afwachten, zouden er mensen gaan 
ruilen... Geen idee. Eigenlijk was onze missie al 
geslaagd, de voorpret was groot.

Elke dag keken wij in het Kastje en elke dag 
wisselden er cadeautjes van eigenaar. Later 
bleek een cadeautje een paar keer te zijn terug-
gekeerd, een paardentas lag niet geheel in 
de smaak. Op het Kastje lag op een gegeven 
moment ook een mooie steen van nl.rocks. Hier-
bij leggen mensen zomaar ergens een mooie 
beschilderde steen neer. Deze mag je meene-
men, houden of weer doorgeven. Heel mooi 
initiatief! 
De media was ook ingelicht en op 5 december 
2019 belde Oog-tv. Of ze een interview moch-
ten afnemen bij het Kastje, terwijl je dan net op 
je werk staat. Na overleg mocht het interview 
plaatsvinden op het werk. 
Wij hopen dat mensen net zoveel plezier heb-
ben beleefdt als wij. Wat ons betreft staat het 
Kastje er volgend jaar weer.

Arnoud, Brian, Ivonne en Angélique

Wat een plezier! Het Kastje van 
Sinterklaas 
aan de 
Beijumerweg
Wat een feest, vijf dagen het Sinterklaas-
kastje in de straat. Elke dag zijn we zeker 
een keer heen gegaan, een cadeautje in 
het Kastje gestopt en er weer een uitge-
haald. Alle laatjes open en kijken welke 
we zullen pakken. Als het cadeautje niet 
leuk was dan pakten we het snel weer in 
en gingen we 
kijken of er 
nog een ander 
leuk cadeau-
tje was. Snel 
een pepernoot 
of een choco-
laatje en weer 
naar huis. Wat 
zou erin zit-
ten. We mochten van onszelf het cadeau-
tje niet uitpakken op straat en terwijl we 
terug liepen zaten we te bedenken wat 
erin zou zitten. We hadden thuis ook 
allerlei dingen die we niet meer gebruik-
ten, die hebben we ingepakt. Wel jammer 
dat het Kastje weer wegging. Wij verheu-
gen ons al op volgend jaar, als het Kastje 
er weer staat. De eerste cadeautjes daar-
voor liggen al klaar. Wat een geweldig ini-
tiatief is dit. En zoals Tara zegt: “ Ik mag 
mijn schoen niet meer zetten en dan is 
dit is wel een mooie opvolger daarvoor”.

Inge en Tara

Wanneer je een wandelingetje door onze 
wijken maakt kom je steeds vaker wijk-
genoten tegen die, met of zonder hond, 
hetzelfde doen. Wandelen heeft veel voor-
delen. Het ontspant, het versterkt je bot-
ten en spieren, het verbetert je nachtrust 
en zo zijn er nog meer voordelen tot aan 
het verlagen van het risico op diabetes 
toe. Een half uur per dag is genoeg.

Mocht je zin hebben in een loopje langs het 
Van Starkenborghkanaal (Ulgersmaweg) en 
daarna het Heerdenpad langs te wandelen 
dan stuit je op een verdwenen stoep. Je kunt 
nog wel rechtsaf naar de Gerrit Krolbrug. Wil 
je het modderige pad mijden, dan ben je 
genoodzaakt om over het fietspad te lopen. 

Foto: Gosse van der Velde

Stoep weg
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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

Op donderdag 27 februari 2020 is ieder-
een welkom bij de laatste bijeenkomst van 
dit seizoen van Kijken naar Kunst.

De kosten zijn € 7,50 incl. koffie en thee. 
(Gratis voor vaste deelnemers en vrienden 
van de Kunstkring).
De lezing wordt van 14.00 - 16.00 uur gege-
ven in de Hunzeborgh, Beijumerweg 10A

Gastspreker is André Tervoort.
André was tot 1 mei 2016 beheerder van 
kunst in de openbare ruimte van de gemeen-
te Groningen en hij verzorgt de laatste lezing 
van dit seizoen.

Het thema van de afgelopen lezingen was: 
“Levenstrap”. Het leven van geboorte tot 
dood, afgebeeld in de kunst. Maar ook kunst-
werken zelf kennen een soort van levenstrap; 
van het ontstaan/ontwerp tot het einde/
verdwijnen.

In deze lezing gaan we daar verder op in. En 
we blijven dichtbij huis, waarbij er verras-
sende en interessante aspecten aan de orde 
komen. Daarbij ligt de focus op kunstwer-
ken in de openbare ruimte in Groningen. Hoe 
komt een kunstwerk tot stand? Wat gebeurt 
er tijdens de levensduur van een kunstwerk 
en hoe komt het al dan niet aan z’n einde. 
We zullen zien dat er verrassend veel over-
eenkomsten bestaan tussen de levens van 
mensen en kunstwerken. 

Kunstkring de Hunzeborgh

BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE
Allround Klussenbedrijf 

Voor al uw: installatiewerk, badkamers, 
keukens en schilderwerkzaamheden

Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.
Tel: 06 203 23 186  • E-mail: tomboeijink@hetnet.nl  • www.boeijinkbouw.nl
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Op 4 december en 8 januari jl. is in de 
gemeentelijke Raadscommissie Beheer & 
Verkeer gesproken over de brief van het 
College van B&W: “ Op weg naar een nieuwe 
Mobiliteitsvisie”. In de brief, alsmede in de 
vergaderingen van de Raadscommissie, is 
ook aandacht besteed aan de plannen van 
Rijkswaterstaat en gemeente om de Ger-
rit Krolbrug te vervangen. Rijkswaterstaat 
is van plan om de beslissing over de ver-
vanging van de brug in de komende zomer 
te nemen. Dit zal betekenen dat dit besluit 
wordt genomen zonder dat er een beslis-
sing is genomen over hoe de nieuwe bus-
baanbrug eruit komt te zien. 

Uitwerken Mobiliteitsvisie
In 2016 is door de Gemeenteraad een Voor-
keursalternatief voor een nieuwe busbaanbrug 
vastgesteld met een multimodale ontslui-
ting, in casu een autoverbinding. Door deze 
nieuwe autoverbinding zal het autoverkeer 
via de Gerrit Krolbrug fors afnemen. Echter, 
tot ver over de zomer heen zal een brede dis-
cussie in de stad worden gevoerd over de uit-
werking van de nieuwe Mobiliteitsvisie. Het is 
volslagen onduidelijk of het in 2016 vastgestel-
de voorkeursalternatief voor de busbaanbrug 
overeind blijft of dat toch alle autoverkeer 
via de Gerrit Krolbrug zal moeten worden 
afgewikkeld. 

Wij hebben inmiddels ervaren dat een vastge-
steld voorkeursalternatief voor de Gerrit Krol-
brug zonder discussie van tafel is geveegd. 
Naar onze mening kunnen de besluiten over 

de vervanging van beide bruggen niet los van 
elkaar worden gezien. Inmiddels heeft wet-
houder Broeksma in de laatste vergadering 
van de raadsfractie aangegeven dat de plan-
nen voor de vervanging van beide bruggen 
integraal en in samenhang moeten worden 
bekeken. Tevens heeft hij benadrukt dat de 
gemeenteraad het besluit neemt over het defi-
nitief ontwerp van de nieuwe brug. Dat zijn de 
eerste winstpunten. 
Rijkswaterstaat heeft onlangs aangegeven 
inmiddels enige vertraging te hebben opge-
lopen maar wil in maart een plan van aanpak 
voor de variantenstudie ter vervanging van de 
Gerrit Krolbrug presenteren. De variantenstu-
die zal in maart 2020 starten en tot en met mei 
2020 lopen. In de zomer wil Rijkswaterstaat de 
keuze voorbereiden en in september 2020 wil-
len ze dan de voorkeursvariant presenteren. 
Deze ontwerpen/varianten zullen zijn geba-
seerd op een aantal uitgangspunten, die (nog) 
niet zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Ons uitgangspunt: veilige en 
comfortabele fietsverbinding
Deze uitgangspunten, vooral gebaseerd op 
het scheepvaartbelang, leiden naar onze 
mening niet tot een veilige en comfortabe-
le fietsverbinding. Het Gerrit Krolbrug Comité 
spant zich in, om onder andere via overleggen 
met de raadsfracties tot een degelijke set uit-
gangspunten te komen, die ook leiden tot een 
veilige en comfortabele fietsverbinding voor 
de bewoners van de wijken De Hunze/Van 
Starkenborgh en Beijum naar het stadscen-
trum en belangrijke werklocaties. 

Ontwikkelingen vervanging  
Gerrit Krolbrug

Deze verbinding is overigens ook van groot 
belang voor veel fietsers uit omliggende dor-
pen en fietsers van en naar Kardinge. In totaal 
maken meer dan 16.000 fietsers elke dag 
gebruik van deze brug. Als de gemeente Gro-
ningen haar profilering als fietsstad niet een 
forse imago deuk wil laten oplopen, zal zij 
samen met ons de plannen van Rijkswater-
staat fors om moeten buigen. Wij willen niet 
dat de fietsers en (vracht-)auto’s straks geza-
menlijk gebruik moeten maken van een smal-
le beweegbare brug zonder fietspaden van 54 
meter lang, op minimaal vier meter hoogte. En, 
als de brug gesloten is, een alternatief wordt 
geboden om gebruik te kunnen maken van 
fietsbruggen, waarvoor echter wel via trappen 
tot een hoogte van 9,10 meter moet worden 
geklommen.

Opmerkingen, vragen, ideeën?
Het Gerrit Krolbrug Comité heeft zitting in 
de door Rijkswaterstaat ingestelde partici-
patiegroep. Via onze inbreng daar zullen wij 
alles op alles zetten om via de Gerrit Krolbrug 
een veilige en comfortabele fietsverbinding 
te realiseren. We zullen jullie actief blijven 
informeren, maar we hopen vooral op jullie 
inbreng, betrokkenheid en ondersteuning. 
Alle op-, aanmerkingen, vragen, bijdragen en 
ideeën zijn van harte welkom. Schroom dus 
niet om contact met ons op te nemen, via 
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl.

Het Gerrit Krolbrug Comité

Vroeg in de middag op donderdag 16 
januari verzamelden elf deelnemers zich 
om te vertrekken richting Assen, voor een 
bezoek aan het Drents Museum. Een mooi 
initiatief van deze actieve groep, ooit 
opgestart door Ina Bos en Ynke Veenstra. 
De aanleiding was de expositie Barbizon 
van het Noorden – De ontdekking van het 
Drentse landschap 1850-1950. 

Een boeiende expositie, waarin verschillende 
stijlen en schildertechnieken in het Museum-
licht zijn geplaatst. Dit over een tijdsbestek 
van honderd jaar. Bekende beelden weerge-
geven door Vincent van Gogh en Hendrik Wil-
lem Mesdag, maar ook minder bekend werk 
zorgde voor een verrassende compilatie. Een 
grote verscheidenheid aan werk, waarbij ver-

schillende technieken zijn ingezet, maken het 
tot een spannende tentoonstelling. Van olie-
verf weergaven in realistische stijl tot meer 
impressionistisch werk, waarbij acrylverf de 
verbeelding kleurrijk weergaf. Zelfs middels 
digitale fotografie werd het Drentse landschap 
verrassend schilderachtig weergegeven.

Wij als deelnemers van de groep Kijken naar 
Kunst hebben genoten en weer veel inspira-
tie opgedaan voor het jaar 2020. Een goede 
start die werd afgesloten met een lekke-
re consumptie in het restaurant van het 
museum.
https://drentsmuseum.nl/nl/
tentoonstellingen/barbizon-van-het-noorden

Marian Asselman

Op stap met 
Kijken naar Kunst
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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. 

 
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
We kijken terug op een goed begin van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie van de BHS in ons 

buurtcentrum werd goed bezocht. Vele wijkgenoten wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar en 

toostten op gezondheid en geluk. Ook werd het nieuwe ontwerp van de omslag van dit wijkblad 

gepresenteerd door de reactie.

In het vorige wijkblad deden wij een oproep voor het schoonmaken van de Hunzeborgh. Inmid-

dels zijn de contacten gelegd en heeft een ondernemer uit de wijk een aanbod gedaan om dit 

voor ons uit te voeren. Voorheen werd het buurtcentrum schoongemaakt door werkstuden-

ten. Helaas was de wisseling van medewerkers erg groot. Wij zijn blij, dat wij nu de continuïteit 

van de schoonmaak hebben verbeterd en u ook in de toekomst van een schoon buurthuis kunt 

genieten. 

Inmiddels is er een nieuwe expositie in de kleine zaal. Bent u er al geweest? Na de fotoclub kunt 

u momenteel de kunstwerken van Angelique Boter bewonderen. De expositie blijft tot half april 

te bekijken, daarna komt er een expositie van Siebe Brandbergen. Ga gerust eens kijken als de 

Hunzeborgh open is tijdens activiteiten op maandag-, dinsdag- of woensdagochtend.

Menno Hartsema

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
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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.

De Hunze / Van StarkenborgH
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Zondag 5 april 2020 van 
13.30 - 15.30 uur in de HUNZEBORGH 

Voor € 20,- (incl. alle materialen) leer je van 
Ilse de Graaf van BLOEM2U technieken om 
een voorjaarsbloemstuk te maken. Geheim-
pjes van dit prachtige vak kom je tijdens deze 
workshop te weten.
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. bloembol-
letjes en/of bloemen en takken die in april 
voorhanden zijn.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en 
maximaal 15 personen.

Opgave voor 20 maart bij Janny de Waard
E-mailadres: je.de.waard@hetnet.nl. 
Tel.nr. 5418664

In verband met de inkoop van materialen 
graag het deelnemersbedrag ook voor 
20 maart overmaken op rek.nr. 
NL64 INGB 0005 2441 43 t.n.v. J.E. de Waard

Diverse woningen in De Hunze 
en Van Starkenborgh waren 
rond de kerst versierd met een 
deurkrans. Hebt u ze gezien?

Waarschijnlijk gemaakt op zondag 
15 december 2019 in De Hunze-
borgh onder enthousiaste begelei-
ding van Ilse de Graaf.
Met veel plezier is er het afgelopen 
jaar drie keer een les bloemschik-
ken georganiseerd.
Onder andere een voorjaarsbloem-
stuk met verse bloemen, een 
bloemstuk in Biedemeierstijl en 
het binden van een bos bloemen 
kwamen voorbij. 
Steeds was het weer verrassend 
hoe verschillend de bloemstukjes 
werden, terwijl iedereen dezelf-
de materialen en bloemen kon 
gebruiken.
Omdat veel bewoners enthousiast 
zijn over het bloemschikken gaan 
we er dit jaar weer mee door!

Zie hiernaast een aankondiging 
voor een Voorjaarsschikking op 
zondag 5 april a.s.

Er kunnen max. 15 personen mee-
doen. Wees op tijd met aanmel-
den, want vol is vol. 

Workshop bloemsierkunst voorjaar 
voor bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh

Kerstkrans maken 

Cursus Basale Reanimatie en AED op 
zaterdag 18 januari jongstleden in Buurt-
centrum Hunzeborgh door de Stichting 
Reanimatie Noord Nederland.

• Controleer bewustzijn van het slachtoffer
• Bel direct 112
• Controleer ademhaling
• Start met 30 borstcompressies
• Beadem 2 keer
• Gebruik de AED

Deze stappen kwamen uitgebreid aan de 
orde tijdens de cursus Basale Reanimatie 
en AED. Onder leiding van twee deskundi-
ge instructeurs werd in drie groepen flink 
geoefend om de techniek onder de knie te 
krijgen. Ook de stabiele zijligging en wat te 
doen bij verslikking en verstikking kwamen 
aan de orde. Kortom een leerzame en zinvol-
le ochtend en middag.
Aan het eind van de cursus kregen de deel-
nemers het diploma BLS en AED uitgereikt.

Het kunnen reani-
meren is belangrijk 
voor je huisgenoten 
en directe omgeving 
maar ook bijvoor-
beeld voor je wijk-
genoten. Het duurt 
soms 15 minuten voordat er een ambulance 
is, dat is kostbare tijd die niet verloren hoeft 
te gaan wanneer je zelf direct kunt helpen. 
Met het diploma op zak kan je je aanmelden 
als burgerhulpverlener. In dat geval word je 
opgeroepen wanneer er in de buurt een mel-
ding is van een hartstilstand.
Hoe meer mensen kunnen reanimeren hoe gro-
ter de kans op overleven bij een hartstilstand!!

Het is de bedoeling om deze cursus jaarlijks 
aan te bieden: zie hiervoor de aankondiging 
in het volgende Wijkblad.

Pieta Nijhuis

Wanneer elke seconde telt...
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Fitness voor ouderen m/v 

Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A

Het heeft veel voordelen om te sporten of goed te bewegen. Het helpt 
om prettig en vitaal ouder te worden. Van sporten krijg je energie, je 
conditie wordt beter, het is goed voor je brein en het verlaagt de kans 
op chronische ziektes. Je kunt dit alleen doen maar samen is het veel 
leuker. Bewegen in groepsverband maakt het makkelijker om vol te 
houden en is goed voor je sociale contacten.....

volg een gratis proefles!

Info en opgave bij:
Pieta Nijhuis - tel.5421396
pieta.nijhuis@home.nl

In Buurtcentrum Hunzeborgh zijn er twee groepen actief waar je terecht kunt voor 
volop beweging onder begeleiding en in een gezellige sfeer. Onderdelen die aan 
de orde komen zijn: warming-up, bewegen van gewrichten, versterken en rekken 
van de spieren, bewegen op muziek en aandacht voor houding en evenwicht.

De Gezondheidsraad heeft in 2019 beweegrichtlijnen opgesteld. Volgens die 
richtlijnen zouden volwassenen wekelijks 2,5 uur matig intensief moeten bewegen.  
Het gaat vooral om regelmaat. Hier geldt: hoe langer, vaker of intensiever de 
bewegingen zijn, hoe groter het voordeel voor je gezondheid. 

Fitness 50-plus
Deze groep wordt begeleid door Anita 
Visker. Anita geeft ‘pittige’ lessen en 
houdt daarbij rekening met jouw 
mogelijkheden.

De dagen en tijden zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag
9.15-10.15 uur en 10.45-11.45 uur

Vitaal ouder worden 
met Senioren Fitness
Deze groep wordt begeleid door Lia 
Elsinga. De lessen van Lia zijn bedoeld 
om de deelnemers meer energie te geven. 
Zij heeft een programma samengesteld 
speciaal voor jou als oudere deelnemer.

De dag en tijd is:
Maandag 13.00-14.00 uur

Ina Bos - tel. 06 44012276
bosuil4@gmail.com

Op zondag 22 maart 2020 wordt er in de 
Hunzeborgh een klankmeditatie met kris-
tallen klankschalen georganiseerd, bege-
leid door Rozanne Ebenau. De meditatie 
begint om 14:30 uur, inloop vanaf 14:15 
uur. De kosten zijn 15 euro per persoon. 
Het minimale aantal deelnemers is zeven. 
Inclusief inloop, inleiding en afsluiting 
duurt de meditatie ongeveer anderhalf 
uur. Na afloop is er de mogelijkheid om na 
te praten en samen koffie of thee te drin-
ken (voor eigen rekening).

De meditatie
Na een korte inleiding waarbij je lekker in je 
lijf kunt landen, kun je genieten van de hel-
dere klanken van kristallen klankschalen. De 
harmonieën maken dat je bij je gevoel kunt 
komen, waardoor je de verbinding met jezelf 
en met je omgeving kunt ervaren. Naast rust, 
ontspanning en heling, kun je ook inspiratie 
en inzichten opdoen tijdens de klankmedita-
tie. Een moment van stilte verdiept de erva-
ring, waarna we weer met klank de meditatie 
afsluiten. 

Praktisch
In de ruimte zijn stoelen aanwezig waar je op 
kunt zitten. Je mag ook je eigen matje, medi-
tatiekussen of deken meenemen, geef dit 
dan even aan als je je aanmeldt. Trek kleding 
aan die lekker zit en warm genoeg is. Geef als 
je je aanmeldt ook even aan of je ter plekke 
contant wilt betalen, of het geld van tevoren 
over wilt maken.

Je hoeft geen ervaring te hebben met medi-
tatie om mee te kunnen doen.

Wil je je aanmelden of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met  
Rozanne Ebenau via 0621765525 of  
rozanne@lichtbij.nl.

Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh,  
Beijumerweg 10A.
Aanmelden vóór 16 maart. Als het minimum 
van zeven deelnemers niet gehaald wordt, 
gaat de klankmeditatie niet door. 

Over Rozanne
Als intuïtief begeleider en psycholoog met 
een grote liefde voor muziek bied ik in mijn 
praktijk Lichtbij diverse activiteiten aan, die 
te maken hebben met muziek en bewust-
zijnsontwikkeling. Met behulp van klank en 
muziek bied ik mensen de ruimte om zichzelf 
en de wereld te ervaren vanuit hun hart. Dit 
geeft een gevoel van vrijheid, waardoor men-
sen los kunnen komen uit vaste patronen en 
vanuit verbinding nieuwe stappen kunnen 
zetten in hun leven.

Klankmeditatie met kristallen 
klankschalen
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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																																											 Ynke	Veenstra	(06)	273	337	87

ynkeveenstra@home.nl
20.00	-	23.00	uur Klaverjassen	

18	februari,	17	maart,	14	april
20.00	-	22.00	uur Koor	'Goed	gestemd'

iedere	dinsdagavond	uitgez.	de	klaverjasavonden

Woensdag 10.00	–	12.00	uur Woensdagmorgen	schildergroep Garm	van	der	Tuin	(06)	406	673	81
g.vandertuin@home.nl

19.30	-	20.30	uur Piloxing Ewa	Normann	-	info@moveindazity.nl
(050)	318	65	32	of	(06)	126	020	37

20.00	-	22.00	uur Fotoclub
elke	14	dagen:	19	februari,	4	maart,	18	maart,	
1	april,	15	april

20.45	-	21.40	uur Restorative	Yoga Ewa	Normann	-	info@moveindazity.nl
(050)	318	65	32	of	(06)	126	020	37

Donderdag 		9.15	-	10.15	uur Fitness-50-plus
10.45	-	11.45	uur Fitness-50-plus
13.00	-	17.00	uur Kijken	naar	Kunst

27	februari
Ynke	Veenstra	(06)	273	337	87
ynkeveenstra@home.nl

19.30	-	20.30	uur Zumba
20.30	-	21.30	uur Yoga/Pilates

Vrijdag

10.00	-	13.00	uur Schildercursus	‘Groen	als	Gras' Ina	Bos	-	bosuil@gmail.com
(06)	440	122	76

16.15	-	17.30	uur Jeugdschaakclub	SC	de	Paardensprong Ronald	van	Nimwegen	(050)	541	46	22
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

28	februari,	20	maart,	24	april,	22	mei

febr	-	14	april Expositie	Angelique	Boter
8	maart 15.00	-	17.00	uur Hunzeborghconcerten	-	Ierse	muziek
22	maart 14.30		uur Klankmeditatie	met	kristallen	klankschalen
15	april	-	juni Expositie	Siebe	Branbergen

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

Monique	Heemskerk
(06)	127	869	72

Ina	Bos	-	bosuil@gmail.com
(06)	440	122	76

Ina	Bos	-	bosuil@gmail.com
(06)	440	122	76

Jolanda	Ritsema	jolandaritsema@live.nl

Aleida	Bakker
leidabakker@gmail.com

Ina	Bos	-	bosuil@gmail.com
(06)	440	122	76

Ewa	Normann	-	info@moveindazity.nl
(050)	318	65	32	of	(06)	126	020	37

Riët	Visser	-	gravisser@gmail.com
(06)	812	714	72

8.45	-	9.45	uur Ladies	Gym Lia	Elsinga	-	l.ladiesgym@gmail.com	(06)	
305	038	02

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019-2020

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2020
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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.


