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Van de redactie
Eh… moet het zelfs in dit Wijkblad over 
corona gaan? We worden via tv, krant, 
websites, blogs en wat al niet, doorlo-
pend gebombardeerd met nieuws over 
dit geniepige virus. Je kunt geen winkel, 
bedrijf of instelling binnenlopen of je ziet 
mededelingen, waarschuwingen en afzet-
tingen. Bijna geen gesprek met vrienden, 
kennissen of mensen die je zo maar op 
straat spreekt gaat voorbij, zonder dat het 
c-woord valt. Dus moet ik er hier ook nog 
weer over beginnen?

Ik ontkom er niet aan. Terwijl ik dit schrijf, een 
paar dagen voor de deadline, merk ik dat een 
deel van de aangeleverde kopij al door de 
tijd is ingehaald. Plannen voor bijeenkom-
sten in de Hunzeborgh, wanneer dan? Ons 
buurtcentrum blijft noodgedwongen dicht 
en we weten nu nog niet voor hoe lang. Een 
afspraak maken bij de Voedselbank voor een 
artikel? Nu even niet. Ze hebben daar wel 
wat anders aan het hoofd.

Ik realiseer me dat de hele keten van schrij-
ven, corrigeren, opmaken, drukken en 

bezorgen best wel eens kwetsbaar kan  
blijken. Is de drukkerij straks nog wel in 
bedrijf? Mogen de bezorgers de straat niet 
op vanwege een totale lockdown? Zit ik dit 
misschien voor niets te schrijven? Mocht 
de keten worden verbroken, dan vinden 
we wel weer een oplossing via de website  
www.dehunzevanstarkenborgh.nl. Met een 
andere ‘Van de redactie’. 

Zelfs een relatief simpele activiteit als het 
maken van dit wijkblad maakt dus al pijn-
lijk duidelijk, dat bijna niets meer zeker is en 
dat het soms lastig is om meer dan een paar 
dagen vooruit te kijken. 

Eén ding is wel zeker: de natuur laat zich 
nergens door weerhouden. Op struiken en 
bomen ontwikkelen zich al kleine groene 
knoppen. De eerste hommels en vlinders van 
het jaar zijn gesignaleerd. Het voorjaar gaat 
weer los. Geniet er van!

Namens de redactie,
Hans van Leeuwen

We maken allemaal spannende tijden 
door. Een aantal weken terug leek het 
nog een ver van mijn bed show, maar nu 
wordt ook ons leven bepaald door alle 
voorschriften rond de uitbraak van het 
coronavirus. 

Dit heeft een grote impact op de samenle-
ving, onze wijken en de bewoners. Scholen 
gaan dicht en mensen werken thuis waar dat 
mogelijk is. Geen hectisch verkeer momen-
teel bij de Korrewegbrug en de Hunzeborgh 
heeft haar deuren gesloten. Voorschriften die 

Van de BHS voorzitter
Het is stil in de straat

uiteindelijk moeten gaan leiden tot beheer-
sing en hanteerbaarheid van wat op ons 
afkomt. Een situatie die zeker weken, zo niet 
maanden, ons leven en tevens het beleid 
vanuit ons wijkcentrum gaat bepalen.

Sluiting wijkcentrum
Door de noodzakelijke sluiting zijn er geen 
activiteiten en ook geen vergaderingen 
mogelijk in ons wijkcentrum. Vergaderingen 
zijn tot het minimum beperkt, zo nodig vindt 
er via e-mail, de app en skype overleg plaats.
Het laatste zondagmiddag concert was 8 
maart jl., verderop in het wijkblad hierover 
een verslag. Voor april is door bovenstaan-
de omstandigheden geen nieuw concert 
ingepland. 

ABV
De algemene bewonersvergadering, gepland 
voor 21 april a.s., wordt tot nader order uitge-
steld. We volgen de berichten rond het coro-
navirus op de voet en jullie worden op tijd op 
de hoogte gesteld over het vervolg en een 
mogelijke datum.

Sponsoring vanuit de BHS 
Het BHS bestuur heeft naar aanleiding van 
vele vragen over sponsoring en financiële 
ondersteuning een sponsorbeleid opgesteld. 
Het beleid is te vinden op de website van de 
BHS.

Afscheid voorzitter en 
penningmeester
Zowel de voorzitter als de secretaris zijn door 
omstandigheden of vanuit keuzes genood-
zaakt afscheid te nemen van het BHS bestuur. 
Dit betekent dat dit mijn laatste stukje als 
voorzitter is.
Het betekent tevens dat het bestuur drin-
gend op zoek is naar nieuwe bestuurders, 

mogelijk in de rol van voorzitter of secreta-
ris. Mocht je belangstelling hiervoor hebben, 
dan kun je contact op nemen met het BHS 
bestuur. Onder het genot van een kopje kof-
fie zal het een en ander worden toegelicht. 
De wijkbewoners hebben jullie hard nodig!

Hart onder de riem
Als mede-wijkbewoner wil ik jullie voor de 
komende periode veel sterkte toewensen. 
Persoonlijk vind ik het bijzonder te signale-
ren hoe betrokken wij ons tonen in onze wijk. 
Vanuit alle hoeken en straten in de wijk ont-
staan initiatieven om elkaar in deze periode 
te ondersteunen. Dat is de andere kant van 
de medaille en hoopgevend.

Laatste
Tijdens de nog te plannen ABV zal ik offi-
cieel afscheid nemen en uit mijn functie als 
voorzitter worden ontheven. Ik blijf mij ech-
ter actief inzetten in de wijk rond muziek, 
gezondheid en senioren.

Marian Asselman
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Hallo,
Ik ben Lilian Elting, ik ben 13 jaar en ik kom 

uit de wijk Van Starkenborgh. Ik zoek naar 

oppas werk. Ik heb wat ervaring, ik kom uit 

een gezin met twee broertjes en een zus. 

Nou heb ik vaker wel eens een keer voor 

mijn broertjes moeten oppassen en dat 

vind ik ook erg leuk om te doen. 

Heeft u interesse, neemt u dan contact 

op met mijn ouders : 06 1810 5468 of 

jwj.elting@gmail.com

Groetjes, Lilian Elting
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Het Gerrit Krolbrug Comité (GKC) van de 
bewonersorganisaties van De Hunze/
Van Starkenborgh, Beijum en de Korre-
wegwijk heeft een eigen plan gemaakt 
voor de nieuwe verbinding over het Van 
Starkenborghkanaal.

Het voorstel, de Bewonersvariant genoemd, 
voorziet in een nieuwe beweegbare brug, 
die net zo hoog, maar vooral breder is dan 
de huidige verbinding. De brug wordt vol-
gens het comité daardoor voor alle soor-
ten verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers)  
veilig en goed begaanbaar. De vertegen-
woordigers van de bewonersorganisaties 
willen dat hun voorstel net zo serieus wordt 
beoordeeld als de schetsen, die gemeente 
en Rijkswaterstaat (RWS) tot nu toe hebben 
bekeken.

De Bewonersvariant contrasteert sterk met 
die plannen. De opties van RWS en gemeen-
te gaan uit van een beweegbare brug met 
een doorvaarthoogte van 4 of 5,5 meter. 
Daarmee willen ze bewerkstelligen dat de 
nieuwe brug niet te vaak open hoeft, nu bin-
nenvaartschepen steeds groter worden. 

De hoogte die gemeente en RWS voor ogen 
hebben maakt de brug voor ruim 15.000 fiet-
sers die er dagelijks gebruik van maken tot 
een welhaast onneembare hobbel, aldus 
het comité, om maar niet te spreken van de 
gebruikers van een scootmobiel, rolstoel en 
dergelijke. Het comité zegt dat uit de sta-
tistieken blijkt, dat een ‘lage’ brug niet of 

nauwelijks vaker voor het scheepvaarver-
keer moet worden geopend dan de ‘hoge’.  
Ook vindt het zo’n hoge brug niet passen in 
de omgeving omdat daarvoor het talud fors 
moet worden verhoogd.

De bewonersorganisaties hebben zich aan-
vankelijk ingezet voor een lage autovrije 
Gerrit Krolbrug, die voor de fietsers ‘vei-
lig en comfortabel’ is. Het comité zegt zich 
nu te realiseren, dat een geheel autovrije 
verbinding ‘een brug te ver’ is. Dat heeft 
onder meer te maken met het feit dat de 
gemeente momenteel de gehele verkeers-
afwikkeling over het Van Starkenborgh- 
kanaal (daarin worden ook het Oosterhamrik-
tracé en de Oostersluis meegenomen) onder 
de loep neemt. Dat kan leiden tot een uit-
komst, waarbij autoverkeer over de Krolbrug 
mogelijk moet blijven, in elk geval voor de 
hulpdiensten.

Het comité heeft nu een plan gemaakt, 
waarin de beweegbare brug zo breed wordt  
(bijvoorbeeld 18 meter), dat er ruimte is 
voor rijbanen in beide richtingen voor auto’s 
en fietsers, alsmede een strook voor voet-
gangers. Het volhardt echter in de huidige  
doorvaarthoogte. Zo blijft, aldus de makers 
van het voorstel, de brug begaanbaar voor 
fietsers. De Bewonersvariant kan boven-
dien worden ingepast in elke totaaloplossing 
voor de verkeersafwikkeling over het kanaal.  
Ook als de gemeente definitief besluit  
om van de Korreweg een fietsstraat te 
maken. 

Naast de beweegbare brug komt in het voor-
stel een loop- en fietsbrug van 9,10 meter 
hoog, net zo hoog als de huidige fiets- en 
loopbruggen, die bedoeld zijn voor de 
momenten dat schepen de beweegbare 
brug passeren.

Het comité zegt, dat het zich er niet bij zal 
neerleggen als het alternatieve plan geen 
serieuze kans krijgt. ,,Wij stellen alles in het 
werk om te zorgen dat het bewonersplan 
op dezelfde manier wordt onderzocht als de 
andere twee varianten. Wij blijven ons inzet-
ten voor een optimale verbinding voor de 
vele Stadjers die dagelijks, met name op de 
fiets, van de brug gebruik maken. In onze 
ogen is dit de Bewonersvariant.”

De beslissing over de nieuwe brug, die bin-
nen vijf jaar in bedrijf moet zijn, komt snel 
dichterbij. Eerst worden de diverse varianten 
verder uitgewerkt. Ze worden daarna voorge-
legd aan de participatiegroep (met daarin de 
bewonersorganisaties). Vervolgens worden 
ze besproken in de overleggen van directeu-
ren en bestuurders van gemeente, provin-
cie en RWS. De wethouder, gedeputeerde en 
RWS moeten uiteindelijk hun voorkeur uit-
spreken in het zogeheten Bestuurlijk Voor-

keurs Alternatief (BVA). De planuitwerking 
dient aan het einde van de zomermaanden 
gereed te zijn. In het najaar nemen de minis-
ter van Infrastructuur & Waterstaat en de 
gemeenteraad dan een definitieve beslissing. 
Daarna kan de uitvoering ter hand worden 
genomen. Deze planning kan in verband met 
de coronacrisis mogelijk gaan veranderen.

Het comité voert intussen de druk op 
gemeente en RWS op. Het heeft beide  
partijen uitgenodigd een intentieverklaring 
te ondertekenen, waarin zij onder meer belo-
ven een ‘verkeersveilige en fietscomfortabe-
le brugverbinding’ na te streven, die een zo 
breed mogelijk draagvlak heeft. En daarnaast 
de bewonersvariant dus serieus uit te wer-
ken en mee te nemen in de besluitvorming. 
Bewonersorganisaties van alle omliggende 
buurten en dorpen steunen deze aanpak en 
verklaring ook.

Volgens Chris van Malkenhorst, namens het 
bestuur van de bewonersorganisatie De 
Hunze/Van Starkenborgh lid van het comi-
té, hebben RWS en de gemeente nog ‘een 
flinke hobbel’ te nemen voordat ze de ver-
klaring ondertekenen. “Maar de gesprekken 
zijn constructief en we rekenen erop dat we 
er samen uitkomen en dat alle opties vol-
doende aandacht, analyse en onderzoek krij-
gen. Ook rekenen we erop dat we niet met 
voldongen feiten worden geconfronteerd 
en dat de besluitvorming objectief en even-
wichtig plaats zal vinden. De gesprekken die 
we tot nu toe hebben gevoerd met RWS en 
gemeente geven ons dat vertrouwen. Moch-
ten wij er met RWS en de gemeente niet uit-
komen, dan hebben wij onze plannen en 
acties al klaar liggen”, aldus Van Malkenhorst.

John Geijp

Comité maakt plan voor lage,  
brede en veilige Gerrit Krolbrug 
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Enkele demonstranten probeerden tever-
geefs het provinciehuis binnen te dringen. 
Een van hen liep daarbij een verwonding op. 
De man met het bloedende voorhoofd is het 
middelpunt op de foto, waarmee Veenstra 
de eerste prijs won in de categorie ‘nieuws  
nationaal’ van de fotografiewedstrijd om de 
Zilveren Camera.

“Fantastisch”, noemt hij de erkenning. Hij 
legde het protest vast in opdracht van het 

persbureau ANP. Dat hij goed werk had ver-
richt, bleek de dag erna. Zijn foto stond in het 
Dagblad van het Noorden en in alle landelij-
ke kranten, veelal op de voorpagina.

“Het is gewoon een goede harde nieuwsfo-
to”, zegt de prijswinnaar, die net is verhuisd 
van de Crouwelstraat in De Hunze/Van Star-
kenborgh naar de wijk Zilvermeer. “Ze laat de 
chaos van dat moment zien.”

‘Nieuws nationaal’ geldt als een van de 
belangrijkste van de negen categorieën, 
waarvoor prijzen worden toegekend. De 
winnaars van de eerste prijzen dingen mee 
naar de hoogste onderscheiding: de Zilve-
ren Camera, die tijdens een feestelijke bijeen-
komst op 1 februari jl. werd uitgereikt. Die 
ging naar Veenstra’s collega Eddy van Wessel 
voor een foto van de oorlog in Syrië.

Veenstra: “Ik wist een paar dagen daarvoor 
dat ik de eerste prijs in de categorie had 
gewonnen. Ik dacht er geen moment aan dat 
ik ook de Zilveren Camera kon winnen. Toen 
veel mensen zeiden dat ik een goede kans 
maakte, werd ik toch wel zenuwachtig. Ik heb 
later gehoord dat ik bij de laatste drie zat.”

Ook in de categorie ‘documentair nationaal’ 
was Veenstra succesvol. Hij kreeg de twee-
de prijs voor een serie foto’s die hij voor het 
Financieel Dagblad maakte van de ontman-
teling van een boorplatform op de Noordzee 
door het immense hijskraanschip Thialf.

Veenstra: “Dat was misschien wel mijn leuk-
ste klus ooit. Ik moest eerst drie dagen in trai-
ning. We moesten veiligheidsregels leren die 
offshore gelden. En we werden getraind wat 
we moesten doen als de helikoper, die ons 
naar het boorplatform bracht, zou neerstor-
ten. We hebben vervolgens bijna drie dagen 
op het platform en het schip doorgebracht.”

Veenstra begon, na zijn opleiding in Drach-
ten en een stage bij Dagblad van het Noor-
den, in 2011 zijn carrière als freelance 
fotograaf. Hij won al drie keer eerder een 

prijs in de competitie om de Zilveren Camera: 
twee eerste prijzen (in de categorieën ‘kunst, 
cultuur en entertainment’ en ‘portret enkel’) 
en een derde prijs (‘sport enkel’).

“Maar dit vind ik toch wel de mooiste prijs”, 
zegt de fotograaf’. “Nieuwsfoto’s worden toch 
het meest gewaardeerd.”

John Geijp

Interview Siese Veenstra
Fotograaf Siese Veenstra (32) maakte de beste nieuwsfoto van 2019 in Nederland. Dat 
deed hij op 14 oktober 2019 op het Martinikerkhof dat toen vol stond met boeren die 
protesteerden tegen het stikstofbeleid. 

Beste nieuwsfoto van 2019

Siese Veenstra
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Dit wordt een ander artikel dan wat ik 
voor ogen had. Het zou ‘Rondwandeling 
kringloop – deel 2’ gaan heten. Een ver-
volg op het artikel in het vorige nummer 
omdat je de Voedselbank (Ulgersmaweg 
57) óók als een vorm van circulaire econo-
mie kunt zien. Ik had daarom voor dit ver-
volg een bezoek gepland, maar dat vind 
ik op dit moment niet gepast. Het corona-
virus zet momenteel het hele leven op z’n 
kop en ook dit artikel pakt dus anders uit. 
Daarom zoek ik per e-mail contact. Ulfert 
Molenhuis reageert. Sinds 2012 leidt 
Ulfert, zelf ook inwoner van De Hunze, 
Voedselbank Stad Groningen. Vanaf 2018 
is hij ook voorzitter is van het distribu-
tiecentrum. Ulfert doet hieronder zijn 
verhaal.

De VBSG
De Voedselbank in de stad Groningen 
bestaat sinds 2014 en is sinds 2018 ook dis-
tributiecentrum voor alle andere Voedsel-

banken in onze provincie. De VBSG was eerst 
gehuisvest in Noorddijk en verhuisde later 
naar de Oosterhamrikkade. Dat pand moest 
wijken voor nieuwbouw en in 2017 verhuisde 
de VBSG naar de Ulgersmaweg 57, nadat dit 
slooppand zeer ingrijpende verbouwd werd.

De effecten van het coronavirus voor 
de armen
Nu het coronavirus om zich heen grijpt heeft 
de Voedselbank snel haar bakens verzet. 
De preventieregels werden aangescherpt, 
medewerkers die tot de risicogroep behoor-
den bleven thuis en met ingang van 30 
maart 2020 worden de boodschappen bij de 
cliënten thuisbezorgd. Een gigantische ope-
ratie want ondertussen moet ook de voed-
selstroom op gang gehouden worden. Toen 
de crisis uitbrak ontstond er vrijwel meteen 

De Voedselbank in barre tijden
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een hamsterwoede. De VBSG is zes dagen 
open, rijdt dagelijks, behalve op zondagen, 
langs veertig supermarkten en bakkers om 
de overschotten op te halen. Maar als de 
schappen leeg zijn, zijn er simpelweg geen 
overschotten.

In het eerste hamsterweekend werd met-
een zaken gedaan met Het Feithhuis. Het res-
taurant moest dicht en de koks zaten thuis. 
De leveranciers aan restaurants en hotels 
zaten zonder inkomsten. Er volgde een deal 
dat ze voor een periode van acht weken 
32.000 warme maaltijden gingen maken 
die worden ingevroren. Dat werd korte tijd 
later opgeschroefd naar 48.000 maaltijden 
voor een periode van drie maanden. Kosten  
€ 120.000! 
De VBSG zette zich schrap en wist in een 
week tijd fondsen, gemeente, provincie, ker-
ken en particulieren te bewegen geld op 
tafel te brengen. Cliënten van de Voedsel-
bank, en dat zijn 800 huishoudens, hebben 
geen geld om te winkelen en zouden in de 
kou komen te staan. De VBSG heeft de voed-
selstroom weer op peil kunnen brengen, ook 
met hulp van de Vereniging Voedselbanken 
Nederland, waar alle 170 Voedselbanken in 
Nederland bij zijn aangesloten. Er is heel veel 
extra’s bij de VBSG binnengebracht en dan 
zie dat de Stadjers warmlopen voor arm.

De Voedselbankorganisatie in de 
gemeente Groningen
De doelstelling van Voedselbanken in Neder-
land is de allerarmsten te helpen met voedsel 
en non-food en het tegengaan van voed-
selverspilling. De VBSG gaat veel verder. Zij 
geeft meer eten om wat meer rust te geven, 
mensen mogen zelf een keuze maken wat 
ze mee willen nemen en met een Tienpun-

tenplan wil de VBSG de armoede in de kern 
aanpakken. Met het project Stadjers Hand in 
Hand worden arme gezinnen rechtstreeks 
gekoppeld aan onafhankelijke gezinnen die 
ze op weg helpen naar een onafhankelijk 
bestaan. Dit project verloopt heel succesvol 
en kent nu 25 koppels. Daarnaast ontwik-
kelde de VBSG naast ‘Toentje’ (in de Ooster-
parkwijk) nog drie grote voedseltuinen in de 
provincie die veel gezonde producten produ-
ceren. De VBSG levert alleen maar producten 
aan de cliënten af die voldoen aan de nieuwe 
Schijf van Vijf. Ander voedsel worden gele-
verd als bijproducten. 

De aanmeldingen verlopen via de eigen 
hulpverlener om de toegangsdrempel zo 
laag mogelijk te houden en de stille armoe-
de ook toegankelijker te maken. Dat kan 
ook via de WIJ-teams. Alle aanvragen komen 
elektronisch bij de VBSG binnen voor een 
eindbeoordeling.

In cijfers en partners
De eerste Voedselbank ontstond in 2002 in 
Rotterdam. Groningen volgde al snel in 2004. 
In Nederland leven bijna een miljoen men-
sen onder de armoedegrens. De VBSG/RDC 
werkt uitsluitend met vrijwilligers en dat zijn 
er 190, ook uit De Hunze en Van Starken-
borgh. De verkoopwaarde van het verstrekte 
voedsel is ongeveer € 2.500.000. Zeep, sham-
poo, luiers en andere non-food zijn jaarlijks 
ongeveer ruim 150.000 stuks. Sponsoren zijn 
de gemeente Groningen, fondsen waaron-
der de Riki-Stichting, kerken, bedrijven, ande-
re organisaties en veel particulieren. In het 
gebouw van de VBSG zijn ook gevestigd de 
Vakantiebank, de Stichting Present en deels 
ook Quiet. 

De VBSG werkt nauw samen met Kleding-
bank Maxima, die is gevestigd aan de Oos-
terhamriklaan. Alleen cliënten van de VBSG 
mogen daar (kinder-)kleding halen, die van 
een mooie kwaliteit is. Eenmaal per maand 
mogen ze drie gezinnen met kinderen een 
weekend naar kasteel de Burcht in Wedde 
brengen. Voor kinderen wordt een zeilweek 
in Friesland georganiseerd, ‘brugpiepers’ krij-
gen schoolspullen en een fiets zodat ze niet 
met een achterstand beginnen op de mid-
delbare school. 

Twee jaar geleden is de VBSG begonnen met 
het verstrekken van ontbijten omdat bleek 
dat 66% van de kinderen van de Voedselbank 
met een lege maag naar school ging. Brood, 
boter en broodbeleg is gratis en eieren en 

melk worden ingekocht. Het gaat hierbij om 
45.000 liter melken 250.000 eieren op jaar-
basis. Dit project kost de VBSG nu € 80.000 
dat bijeengebracht moet worden door spon-
soren. Zo levert de Voedselbank met uitslui-
tend vrijwilligers een grote bijdrage om de 
armoede in de stad te verlichten. Hier leven 
immers 5.000 kinderen in armoede en de 
stad Groningen behoort tot de drie armste 
steden van Nederland. Als u de Voedselbank 
wilt steunen in haar werk, maak dan een 
bedrag over naar Voedselbank stad Gronin-
gen NL53RAB0329449028 onder vermelding 
van “Ik loop warm voor arm”.

Hans van Leeuwen, 
met dank aan Ulfert Molenhuis

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
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Ze ziet zichzelf als de schakel tussen de 
wijken en de gemeente. Minetta Koornstra 
is ruim twee jaar gebiedsmanager van het 
Stadsdeel Oost, waartoe De Hunze/Van 
Starkenborgh met nog twaalf nabijgele-
gen buurten, wijken en dorpen behoort.

Haar taak? ,,Zorgen dat de wijken qua bebou-
wing, infrastructuur en bewoners vitaal blij-
ven; dat ze toekomstbestendig zijn”, vertelt 
ze. Dat kan om van alles gaan: de aanpak 
van een verkeersonveilige situatie, de scho-
ling van kansarme jeugd, de organisatie van 
een buurtevenement, de aanleg van een 
speeltuin, veiligheid, stedenbouwkundige 
kwesties... De leefbaarheid van de wijken is 
afhankelijk van een lange reeks aspecten.

In gang zetten
Koornstra: ,,Ik voer dat niet allemaal zelf 
uit. Het is aan mij om zaken te initiëren, in 
gang te zetten en te zorgen dat er iets wordt 
gedaan met wensen van bewoners, maar bij-
voorbeeld ook van ondernemers en scholen 
in de wijk. Ik overleg dat binnen de gemeen-
telijke organisatie met de verantwoorde-
lijke afdeling. Ik ben voor het stadsdeel 
dus een soort spin in het web. We behe-
ren als gebiedsteam bovendien een budget 
van twee ton, het wijkwethoudersbudget, 
voor de uitvoering van goede ideeën van 
bewoners.”

Voorbeelden van bewonersinitiatieven die 
met een financiële bijdrage werden beloond 
zijn de jaarlijkse driedaagse buurtcamping 

in Lewenborg, de opknapbeurt van een 
speelplek in Ruischerbrug en de aanstaande 
bouw van een onderkomen voor de vrijwilli-
gers, die Natuurmonumenten steunen bij het 
onderhoud van stadsdeel Oost. 

Aanpak
Naast Oost heeft de gemeente Groningen 
nog zes stadsdelen: Ten Boer, Haren, Cen-
trum, Oude Wijken, Zuid en West. Ze kennen 
naast een gebiedsmanager, een gebiedsteam 
en een politiek en bestuurlijk verantwoor-
delijke wethouder. Zij zorgen ervoor dat elk 
deel van de gemeente een aanpak krijgt, die 
rekening houdt met de specifieke aandachts-
punten en kenmerken van het gebied.

Koornstra: ,,In het gebiedsteam zitten alle-
maal mensen met een eigen deskundigheid, 
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, 
stadsontwikkeling en het sociaal domein. Dat 
vergadert eenmaal per maand. We maken 
jaarlijks een programma voor het gebied. Dat 
is voor een groot deel gebaseerd op allerlei 

analyses over het stadsdeel, maar ook op wat 
we ophalen bij het overleg in de wijken.”

‘Wijk redt zich prima’
De Hunze/Van Starkenborgh levert haar niet 
veel werk op, vertelt ze. ,,Ik heb er laatst nog 
overleg met bewoners gehad. Mijn beeld is 
dat de wijk een actieve bewonersorganisa-
tie heeft die zich prima redt. De bewoners 
hebben het erg goed naar hun zin en er zijn 
weinig vraagstukken. Als er wel problemen 
of wensen zijn, probeer ik mee te denken. 
De laatste dingen die ik me herinner is dat 
we eraan hebben meegewerkt dat er bij de 
tandartspraktijk en het tenniscomplex AED’s 
(voor hartreanimatie – red.) zijn opgehangen. 
En tijdens de bewonersvergadering waren 
er klachten over de geur en de geluidsover-
last van de dieselmotoren van boten die 
aanleggen in het Van Starkenborghkanaal. 
Dat heb ik in de gemeentelijke organisatie 
aangekaart.”

Veel meer aandacht vragen Beijum en 
Lewenborg. Koornstra: ,,Voor beide wijken 
geldt dat de bewoners er met plezier wonen 
en er oud willen worden. Maar er wonen ten 
opzichte van de rest van de stad meer men-
sen in armoede. De jeugd, die opgroeit in 
een achterstandssituatie is daar een punt van 
aandacht.” 

De gebiedsmanager ziet het dan ook als een 
taak om samen met andere organisaties te 
kijken of problemen door schulden, werk-
loosheid en gebrek aan opleiding kunnen 
worden aangepakt. Koornstra noemt bijvoor-
beeld het Wijkgildeproject (gezamenlijk pro-
ject van Werkpro, WIJ, ROC en gemeente) dat 
probeert om mensen die hun mbo-opleiding 
niet hebben afgerond alsnog aan een diplo-
ma te helpen.

Nieuwe generaties
De gebiedsmanager: ,,Je wilt voorkomen dat 
steeds nieuwe generaties weer in een achter-
standssituatie opgroeien. En we proberen te 
bereiken dat mensen, die in armoede leven 
weer wat perspectief krijgen. Ze hoeven niet 
allemaal een betaalde baan te krijgen, maar 
een zinvolle dagbesteding als vrijwilliger 
kan voor hen al een belangrijke verbetering 
betekenen.”
Niet alleen de bewoners, maar ook de 
bebouwing, inrichting en het verkeer in 
Beijum krijgen de komende jaren veel aan-
dacht. Voor de wijk, die in de jaren zeventig 
werd gebouwd, wordt in samenspraak met 
de bewoners en betrokken organisaties een 
ambitieus en veel omvattend vernieuwings-
plan gemaakt, dat de wijk weer up-to-date 
moet maken. Met name de bewoners van De 
Hunze/Van Starkenborgh, die er hun bood-
schappen doen, zullen het merken.

Koornstra: ,,In winkelcentrum Oost zijn veel 
winkels verdwenen. We kijken of we door een 
nieuwe inrichting van het plein en nieuwe 
functies, het winkelcentrum weer aantrek-
kelijk kunnen maken. Winkelcentrum West 
loopt heel goed. De wat ongelukkige huidige 
busroute en de verkeersafwikkeling rond de 
parkeerplaatsen vragen aandacht. Dat is een 
van de dingen waar we naar kijken.”

John Geijp

Minetta Koornstra, spin in het web 
voor Stadsdeel Oost

De wijken en buurten
Het stadsdeel Oost omvat de volgende wij-
ken, buurten en dorpen: De Hunze/Van 
Starkenborgh, Beijum, Drielanden, Engel-
bert, Lewenborg, Meerstad, Middelbert, 
Noorddijk, Noorderhoogebrug, Ooster-
hoogebrug, Ruischerbrug, Ruischerwaard 
en Ulgersmaborg.
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fort en op de Dom Helder Camara, Ilse en 
ik tennissen bij Van Starkenborgh en Eefke 
korfbalt bij ROG op Kardinge. Alleen een 
upgrade naar een huis met een garage zou 
nog wel fijn zijn, nu de fietsen van de dames 
steeds groter worden! Iemand toevallig nog 
verhuisplannen? 

Groetjes!
Joanneke Smeenk-Prenger

Ik geef de wisselpen door aan Maaike 
Blekman, met wie ik een aantal jaren 
geleden in het Hunze Oranje Comité zat. 
We hebben toen zo’n leuke tijd gehad 
met elkaar (tip: ze zoeken weer mensen!) 
dat we sindsdien samen met de ande-
re dames zijn doorgegaan als het enige 
echte (maar besloten) Hunze Rosé Comi-
té. Even gezellig! 

Regelmatig krijg ik verbaasde reacties 
als ik bij ontmoetingen met collega’s ver-
tel waar ik vandaan kom. “Woon jij hele-
maal in Groningen?! Echt?”. Toegegeven, 
het klinkt ook niet heel logisch: werken 
op kantoren in Enschede en Utrecht en 
incidenteel scholen bezoeken in bijvoor-
beeld Schijndel of Rijswijk… Maar wonen 
in Groningen is gewoon te leuk om op te 
geven voor een baan. Bovendien zouden 
echtgenoot Gerard en dochters Ilse (12) en 
Eefke (10) ook voor geen goud Stad willen 
verlaten. 

En dus is de kans groot dat je mij door de 
wijk ziet fietsen met mijn rolkoffertje vastge-
bonden op het kinderzitje (de enige reden 
dat ik die nog heb) van of naar station Gro-
ningen. Onderweg passeer ik mijn vorige 
werkplek: de Letterenfaculteit. Daar heb ik 
Nederlands gestudeerd en deed ik praktijk-
gericht onderzoek naar allerlei aspecten van 
het onderwijs in en rond het Nederlands. 
Ik zat daar prima op mijn plek, tot de afde-
ling dreigde te worden wegbezuinigd en 
ik gevraagd werd om te solliciteren bij 
SLO, het nationaal expertisecentrum voor 
leerplanontwikkeling. 

Aanvankelijk leek me dat niks: het contrast 
tussen met de trein naar Enschede of op het 
fietsje naar de RuG leek me te groot, maar 
toen die laatste optie dus weg leek te vallen, 
besloot ik het voor een jaartje te proberen. 
En inmiddels werk ik alweer zo’n 6 jaar als 

leerplanontwikkelaar Nederlands, gericht op 
het basisonderwijs. Ik denk mee over nieu-
we (kern)doelen voor het taalonderwijs, geef 
advies over het verbeteren van het begrij-
pend leesonderwijs, ondersteun leraren bij 
het volgen van de taalontwikkeling van hun 
leerlingen en praat met verschillende partij-
en over het onderwijsbeleid. Een geweldig 
leuke en afwisselende baan, die het reizen 
waard is! 

Natuurlijk is het wel eens door ons hoofd 
geschoten ‘een huis in Amersfoort zou mis-
schien praktischer zijn’, maar Groningen is 
heerlijk relaxed. We wonen alle vier met ple-
zier in de Hunze en zijn helemaal op het 
noorden van de stad gericht. De meiden heb-
ben het naar hun zin op het Wessel Gans-

Dag wijkgenoten! 

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

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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Groningen is een echte fietsstad en we 
zien dan ook regelmatig voor fietsers  
gunstige ontwikkelingen: ‘slimme routes’ 
door Stad, plannen voor het herinrichten 
van de Korreweg als fietsstraat, ‘Fietsrou-
tes Plus’ (een netwerk van veilige en brede 
‘fietssnelwegen’ tussen Stad en omlig-
gende kernen, in samenwerking met de  
provincie), enzovoort.

Toch zijn niet alle ontwikkelingen positief, 
ook al worden die ingezet met een goede 
intentie. Zo mogen fietsers niet langer onder 
het ringwegviaduct door tussen Cuypersweg 
en Amkemaheerd. En is het handige over-
steekje bij de sluis in het Boterdiep, ter hoog-
te van de Hornbach, ontoegankelijk gemaakt.

Mág ik hier wel fietsen?
“Gesloten voor fietsen en voor gehandicap-
tenvoertuigen zonder motor” vertelt ons 
model C14, ofwel het ronde verkeersbord 
met rode rand en een zwarte fiets in een wit 
vlak. Sinds enige tijd is aan beide zijden van 

het viaduct tussen Cuypersweg en Amkema-
heerd zo’n bord te vinden. Toegegeven, die 
enkele keer dat ik er zelf langs fiets voelt het 
wat vreemd; ergens verwacht ik zo’n verbod 
op die plek. Aan de andere kant: de weg is 
breed, dus wat is het probleem? 

Misschien wel juist die breedte. Ter plaatse 
geldt een maximumsnelheid van 50 km per 
uur. In de praktijk wordt er vaak (veel) har-
der gereden. En de manier waarop sommi-
ge automobilisten vanaf de afritten van de 
ringweg de weg op ‘knallen’ past ook niet 
helemaal in het plaatje van defensief rijden. 
Ik kan me niet herinneren dat er ooit aanrij-
dingen zijn geweest tussen fietsers en auto’s. 
Toch heeft de gemeente eind 2019 advies 
ingewonnen bij de politie en die heeft gead-
viseerd het verbod in te stellen. Bij de over-
wegingen speelde mee dat er alternatieven 
in de nabije omgeving zijn: het Zadelpad 
langs het Boterdiep en de Beijumerweg 
(fietstunnel), én het feit dat de weg geen rol 
van betekenis speelt in het fietsroutenetwerk 
in de wijken. Inderdaad, je ziet er niet vaak 
iemand fietsen. Het besluit is wel te begrij-

pen maar bewoners van de Van Eijkstraat die 
per fiets Winkelcentrum West in Beijum wil-
len bezoeken moeten nu omrijden.

De sluis is gehekt
Gehackt? Nee, de sluis (Boterdiep, bij de 
Hornbach) wordt niet door een cybervan-
daal op afstand bediend, gelukkig niet, maar 
het Waterschap Noorderzijlvest heeft beslo-
ten de sluis, of beter gezegd de ‘bruggetjes’ 
bovenop de sluisdeuren, met hekken af te 
sluiten. Tot voor kort was dit een door voet-
gangers en fietsers veel gebruikte oversteek. 
‘Volkomen idioot, zet mijn mening er maar 
bij!’ OK, beste boze meneer die ik ontmoette 
tijdens het nemen van de foto, staat geno-
teerd. En ik voel met u mee want ik ben er 
zelf ook niet blij mee. Tijdens die korte foto-
sessie zag ik nog drie andere mensen met 
oversteekplannen vertwijfeld naar de hekken 
staren. Degelijke hekken, met cilindersloten 
en voor de zekerheid is een dikke ketting met 
dito hangslot toegevoegd. Nou zeg, waarom 
dit opeens?

Enige tijd geleden is een fietsster in de sluis-
kolk gevallen. Het moet voor haar een nare 
ervaring zijn geweest maar gelukkig is ze niet 
ernstig gewond geraakt. Is de afsluiting niet 
wat erg rigoureus? Er gebeuren altijd en over-
al wel ongelukjes en ongelukken, moet dan 
alles meteen maar afgesloten worden? Naar 
verluidt is dit een tijdelijke maatregel. Kijkend 
naar de op maat gemaakte (en dus kostbare) 
hekken zet ik daar mijn vraagtekens bij. Je zal 
maar bij Hornbach werken en in Beijum of in 
het noordelijke deel van De Hunze wonen…

Er is contact tussen de BHS, de Beijumer bewo-
nersorganisatie BOB en het waterschap. Daar 
begrijpt men dat de afsluiting een domper 
is voor de vele passanten die nu een omweg 
moeten maken via de Boterdiepbrug (2,2 km 
extra) of de Nije Draai in Zuidwolde (3 km). Het 
waterschap onderzoekt de mogelijkheden voor 
een veilige oversteek. Duimen maar dat die 
spoedig wordt gevonden en uitgevoerd. 

Hans van Leeuwen

Afgesloten voor 
fietsers
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Vanaf Buurtcentrum Hunzeborgh is het 
tien minuten lopen naar een bijzonder 
bedrijf en een bijzonder paviljoen. 

Werken Metzorg
Het bedrijf heet Werken Metzorg en is een 
stichting die haar deelnemers stimuleert 
om aan het dagelijks leven deel te nemen 
en zinvol de dag door te komen. De deelne-
mers zijn mensen voor wie de afstand tot de 
arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook, te 
groot is. Werken Metzorg wil dat haar deelne-
mers de dag met een glimlach afsluiten. Een 
tevreden gevoel teruggeven dat is het doel 
van deze stichting. Of het nu gaat om werk, 
wonen, opleiding of vrije tijd.

Ontwikkelingen
Werken Metzorg ontwikkelt ook zichzelf. 
Dat wil zeggen, dat er een masterplan is 
gemaakt, waarin een grootschalige opknap-
beurt van het terrein is opgenomen. Er komt 
een nieuwe entree en de oude huisvesting 
wordt in één nieuw gebouw ondergebracht. 
Uiteraard blijft het Paviljoen gewoon staan. 

Onderdelen
Naast re-integratietrajecten voor het UWV 
heeft Werken Metzorg nog vier ‘pijlers’ waar 
deelnemers nuttig werk doen of zich kunnen 
ontwikkelen. Dat zijn:

• Klusbus
De Klusbus doet klussen in en om het huis bij 
mensen met een minimum inkomen tegen 
een gereduceerd tarief. Dat zijn klussen zoals 
het leggen van laminaat of een verhuizing. 
De klussers van de Klusbus komen bij veel 
mensen over de vloer en zien soms situaties 
zoals verwaarlozing en eenzaamheid. Werken 
Metzorg ziet het als haar taak om de betref-
fende instanties daarover in te lichten. 

• Creatief
Hier kunnen deelnemers aan de slag met 
metaal- en houtbewerking, kaarsen maken, 
schilderen maar ook fietsen repareren. Kort-
om het bedenken en uitvoeren van crea-
tieve ideeën. Zoek je een bijzonder cadeau: 
de werkstukken zijn te koop in een van de 
gebouwtjes op de locatie van Werken Met-
zorg. Regelmatig wordt daar ook een markt-
je georganiseerd waar de producten te koop 
worden aangeboden. Vorig jaar was er een 
drukbezochte Kerstmarkt en, als het corona-
virus het niet verhindert, is er 8 en 9 mei a.s. 
een Voorjaarsmarkt. Ook worden de kunst-
werkjes via Marktplaats verkocht.

• Tuinieren
Het terrein waar de tuinwerkzaamheden 
plaatsvinden is indrukwekkend groot. Een 
deel is al in bedrijf en een ander deel is nog 
in ontwikkeling. Nu al worden er groenten 

verbouwd die aan de Voedselbank worden 
geleverd en er is een kruidentuintje. Als het 
wat minder gaat waaien gaat het plastic over 
de kas en kan daar gekweekt worden. De bio-
logische producten worden ook aan parti-
culieren verkocht. Dat zal binnenkort in de 
eigen groentewinkel gebeuren. Andere plan-
nen zijn: het opzetten van een pluktuin en 
het houden van schapen. 

• Paviljoen
Het Paviljoen heet Starkenborgh Paviljoen en 
ligt aan een groot grasveld met bomen. Toen 
ik begin maart een kijkje kwam nemen was 
net de dakbedekking van het Paviljoen eraf 
gewaaid door de storm Ciara. Het gebouw en 
de inventaris hebben erg te lijden gehad van 
de wateroverlast. Nu waren de werkers van 
de Klusbus bezig een nieuwe bitumenlaag 
erop te plakken. Door een inzamelingsactie 
kon de stichting het materiaal deels bekos-

Starkenborgh Paviljoen (en meer) 
om de hoek

Het Paviljoen wordt opgeknapt

Het masterplan
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tigen. In mei zal alles er weer tiptop uitzien. 
De deelnemers in deze horecagelegenheid 
kunnen hier ervaring opdoen die zij voor een 
vervolgopleiding, en een baan, hard nodig 
hebben. Zo is het Paviljoen al een talentvolle 
deelnemer ‘kwijtgeraakt’ aan een bekend res-
taurant. Er is ook een samenwerking met de 
Culinaire Vakschool Groningen van oud-wijk-
bewoner Paul Rodenberg, die al jaren deze 
school op het Witte Lam bestiert.

Het Paviljoen is nieuw en tegelijkertijd ook 
weer niet. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw had het ook al de functie van pavil-
joen/theehuis. Terwijl het plebs op zon-
dagmiddagen in het Stadspark vertoefde, 
begaven de Groningse notabelen zich 
gehandschoend en getooid met chique hoe-
den per automobiel naar het Paviljoen bui-
ten de stad. Het pand is opgetrokken in late 
art deco stijl. Na de oorlogsjaren ging de oor-
spronkelijke functie verloren en werd de tuin 
gebruikt voor wetenschappelijke doelein-
den en biologie onderwijs. Met de aangren-
zende volkstuinen vormde het geheel een 
heemtuin waar de oorspronkelijke vegetatie 
werd bestudeerd. Ergens in de jaren zestig 
werden de tuinen door geldgebrek afgesto-
ten. Van de periode daarna is alleen bekend 

dat het gebouw gebruikt is door een geloofs-
gemeenschap en daarna door kunstenaars. 
Maar nu is het weer een plaats om eens lek-
ker te genieten van een kopje koffie of thee. 
Daarnaast kun je er terecht voor frisdrank, 
gebak, (warme) broodjes en soep. 

Wandel/fietsroute
We steken de Boterdiepbrug over en gaan 
rechtdoor, door de tunnel. We lopen via de 
Molenstreek om de molen heen. Aangeko-
men bij de Winsumerweg gaan we rechtsaf 
en na enkele stappen zien we aan de rech-
terhand de ingang van de volkstuinen en van 
Werken Metzorg.

Peter Imthorn 

(met dank aan Hans van Leeuwen voor de 
historische achtergrond en de wandelroute)

Foto’s: Harry Bulthuis

Werken Metzorg
Winsumerweg 1
9738 TC Groningen
www.werkenmetzorg.com
info@werkenmetzorg.com
050-8222676

Het gebeurt steeds vaker dat Buurtcen-
trum Hunzeborgh op een zondagmiddag 
gevuld is met wijkbewoners. Dat is te dan-
ken aan de culturele activiteiten die hier 
plaatsvinden. In de afgelopen maanden 
waren dat concerten en ook een interes-
sante lezing. 

Ons buurtcentrum deed vorig jaar de oproep 
om met ideeën te komen voor nieuwe acti-
viteiten. Die oproep viel in vruchtbare aarde 
bij een aantal wijkbewoners en zo zijn er nu 
al drie succesvolle concerten en een leerza-
me lezing geweest. Het blijkt een prima com-
binatie: wijkbewoners met goede initiatieven 

Culturele Commissie opgericht

en een buurtcentrum dat alle nodige ruimte 
en ondersteuning biedt. De belangstelling 
voor deze bijeenkomsten is zodanig groot, 
dat de wijkbewoners en het buurtcentrum 
de koppen bij elkaar hebben gestoken om 
samen nog meer van deze feestjes te orga-
niseren. Dat clubje noemt zich de Culturele 
Commissie en wil de culturele activiteiten, in 
de breedste zin van het woord, in onze wij-
ken bevorderen. 

De Culturele Commissie wil zich eerst gaan 
richten op activiteiten op de zondagmiddag. 
Voorlopig één keer per maand en wellicht 
uit te breiden naar tweemaal per maand. 
Dat kunnen klassieke concerten zijn maar 
ook andere muziekstijlen krijgen een plaats. 
Naast muziek denkt de Culturele Commis-
sie aan lezingen, filmvoorstellingen, culinaire 
middagen of een combinatie ervan. 

De Culturele Commissie is erg benieuwd 
naar reacties op dit initiatief en doet ook een 
oproep voor meer ideeën!

De Commissie bestaat uit: Ina Bos, Marian 
Asselman (aspirant), André Tervoort, Leida 
Bakker en Peter Imthorn.

Reacties zijn welkom op: 
bosuil4@gmail.com

Illustratie: Rijksstudio 

Dat er dit jaar geen Koningsdagfees-
telijkheden op de Hunzebrink zullen 
plaatsvinden had je waarschijnlijk al 
voelen aankomen. Maar ook zonder de 
perikelen rondom het coronavirus zou 
er geen feest zijn geweest. Reden: het 
Hunze Oranje Comité is onderbezet.

Laten we ervan uitgaan, dat in 2021 de 
belemmeringen voor een massaal feest zijn 

weggenomen. Het zou dan toch extreem 
jammer zijn als de Hunzebrink opnieuw 
leeg blijft. Geen inhaalslag omdat er nog 
steeds onvoldoende helpende handen zijn. 
Dat mag niet gebeuren toch? Ga naar  
https://hunzeoranje.jouwweb.nl en meld je 
alvast aan als vrijwilliger voor 2021.

Geen Koningsdag in De Hunze, 
om twee redenen
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Mag en durf je als kleine ondernemer 
rekenen op herstel van de economie? 
Door de coronacrisis komt bijna alles tot 
stilstand, maar als die voorbij is: trekt de 
boel dan weer aan en gaan we min of meer 
op de oude voet verder? Of moeten we 
vrezen dat heel veel ondernemingen de 
crisis niet gaan overleven?

In het laatste geval kan je de crisis zien als 
een bosbrand. Al het moois wat in vele jaren 
is gegroeid wordt dan in korte tijd vernie-
tigd. Toch schuilt daar wat hoopgevends 
achter. Na een bosbrand verschijnen tussen 
de zwarte resten binnen de kortste keren 
weer groene puntjes. Gewassen, soms jaren-
lang onzichtbaar geweest, ruiken hun kans 
en beginnen te groeien. Na verloop van tijd 
is de omgeving weer groen en zijn de spo-
ren van de bosbrand bijna niet meer te zien. 
Bij ondernemingen kan hetzelfde gebeuren; 
nieuwe kansen doen zich voor.

Juist nu
Of je de coronacrisis nu ziet als een heftige 
dip of als een bosbrand, het is in ieder geval 
goed je voor te bereiden op ‘daarna’. Een net-
werkgroep voor ondernemers zou kunnen 
ondersteunen. Ervaringen en kennis uitwis-
selen, elkaar inspireren en wijzen op nieuwe 
kansen. Samen staan we sterk.

Het idee:
• Netwerk binnen eigen wijk: korte lijnen, 

extra vertrouwen
• Deze netwerkgroep naast je bestaande 

netwerken: meer kansen
• Zelfsturend: geen bestuur, geen betaald 

lidmaatschap
• Bijeenkomsten bijvoorbeeld één avond 

per maand of per twee maanden

Dat we op korte termijn niet bij elkaar komen 
spreekt vanzelf. We gaan ons nog bezinnen 
op wat de slimste manier van communice-
ren is. Een logo hebben we al, met dank aan 
René Wolters.

Interesse? Meedoen? Meedenken? 
Stuur een e-mail naar netwerk@alfalinea.nl.

Hans van Leeuwen

Oproep Netwerkgroep 
voor Ondernemers

Voorstel logo netwerkgroep De Hunze Van Starkenborgh
c  da-mar, René Wolters 2020

Vroeger, je weet wel, toen alles beter was, 
waren nieuwe woonwijken ‘duidelijk’. Rij-
tjeshuizen, rechte straten, een stoep van 
twee meter breed en tussen die stoep en 
de rijbaan een parkeerstrook. Voor ieder 
huis een auto, soms geen en in uitzonder-
lijke gevallen twee. 

Stedenbouwkundigen en planologen wilden 
van die knellende en aangeharkte eenvor-
migheid af en bedachten de bloemkoolwijk. 
Zie Beijum. Een wirwar van vooral niet rech-
te straten waar alle verkeersdeelnemers 
gelijkwaardig gebruik maken van dezelf-
de stukken straat: het woonerf. Parkeervak-
ken waren net zo gelijkmatig over de ruimte 
verdeeld als pepernoten die een klaslokaal 
waren ingegooid: niet. Die geforceerde onre-
gelmatigheid bleek toch iets minder ideaal 
dan gedacht. De straten werden weer rechter 
en niet steevast doodlopend. Zie De Hunze 
en Van Starkenborgh. Alleen de vertrouw-
de twee meter brede stoep kwam niet over-
al terug.

Want in onze wijken is in sommige straten de 
stoep onnodig breed (bijvoorbeeld de Riet-
veldlaan), in andere straten zo smal (onder 
andere de De Bazelstraat, Klaas Buistlaan) dat 
je er amper met z’n tweeën naast elkaar kan 
lopen en voor een kinderwagen of rolstoel 
heb je de hele breedte nodig. Op de dagen 
dat de afvalcontainers aan de weg staan zijn 
die stoepen volledig versperd.

Dan maar op de rijbaan lopen, kan best. Ja, 
dat kan best maar dat is niet altijd even pret-

tig. Vooral niet als je met een klein kind in de 
kinderwagen of aan de hand loopt of slecht 
ter been bent. Of je bent op meer gevorder-
de leeftijd en hoort niet meer zo goed wat je 
achterop komt, het snel over je schouder kij-
ken is ook iets uit het verleden. Dan wil je vei-
lig van de stoep gebruik kunnen maken.

Aan die containers valt niet veel te doen, 
maar het is wel jammer dat de doorgang 
vaak wordt belemmerd door half op de stoep 
geparkeerde auto’s. Toegegeven, de parkeer-
druk is toegenomen doordat bij veel wonin-
gen die waren gepland met ‘parkeren op 
eigen erf’, dat erf in een voortuin is veranderd 
(op zich gunstig) en omdat het gemiddeld 
aantal auto’s per huishouden is toegenomen. 
Dat betekent dus dat het wat langer zoeken 
is naar een normale parkeerplek. Toch wil-
len we vragen rekening te houden met de 
minder behendige deelnemers en de stoep 
zoveel mogelijk auto vrij te houden.

Parkeren op de stoep
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volg kon krijgen. Fijn ook om weer wijkbe-
woners te ontmoeten, die nog niet bekend 
waren met ons wijkcentrum. Bij navraag hoe 
ze aan informatie over het concert zijn geko-
men werd het wijkblad genoemd, de web-
site en het interview met Aleida en mij in de 
Gezinsbode. 

Hierbij een link naar het recept van de Ierse 
lekkernij. Smullen maar zou ik zeggen!
https://www.ohmyfoodness.nl/omf-kookt/
dessert-omf-kookt/chester-cake-ierland/ 

Marian AsselmanDe voorbereidingen waren al leuk! Ierse 
lekkernijen vanuit eigen keuken. Ik zal 
deze review afsluiten met het recept.

Om 15.30 uur werd de deur geopend. Vanaf 
13.00 uur hadden Erik de Jong en Anne-
marie de Bie al uitgebreide geluidstesten 
gedaan. Ondertussen hadden Aleida, Ina en 
ik alles klaargezet voor ontvangst. Nog enke-
le tips gekregen van Annemarie de Bie over 
de opstelling. Tafels en stoelen werden in 
café stijl opgesteld met enige ruimte achterin 
voor het maken van een dansje.

Langzaamaan druppelde het publiek bin-
nen. Ook deze keer was de opkomst boven 
verwachting, zeker gezien het feit dat we 
intreegeld vroegen. De eerste keer in onze 
concertserie. Koffie, thee en lekkers stonden 
klaar. Dit bleek een prettige binnenkomer en 
werd enthousiast ontvangen.

Rond drie uur heb ik het concert met een 
korte introductie geopend. Daarna stelde 
Annemarie zichzelf voor en hield kort een 
inleiding over de achtergrond en de geschie-

denis van de Ierse muziek waarbij ook de ver-
binding met Schotland in beeld kwam. Een 
boeiend verhaal over vluchtelingen vanuit 
Ierland en meer.

Ballades en dansmuziek werden vervolgens 
ingezet. Het publiek werd in de gelegenheid 
gesteld de refreinen mee te zingen, vooraf 
waren hiervoor A4-tjes uitgedeeld. Tijdens 
het zingen werd er enthousiast meegedaan 
en geklapt.

In de pauze was er gelegenheid tot het con-
sumeren van een typisch Iers biertje: Guin-
ness. Na de pauze werd het vervolg ingezet 
met een mini workshop Ierse dans begeleid 
door Annemarie de Bie, muzikaal begeleid 
door Erik op de accordeon. Zelf heb ik hier 
ook aan deelgenomen. Er werd tijdens het 
dansen veel gelachen en geklapt. 

Het concert is zeer goed ontvangen. Na 
afloop kwamen er reacties of dit een ver-

Op zondagmiddag 8 maart jl. heb ik 
samen met Annemarie de Bie, als Kel-
tisch muziek duo ‘The Bee in the Box’, 
een optreden mogen verzorgen tijdens 
Muziek in de Wijk in De Hunzeborgh. Dat 
was voor ons echt heel erg leuk om te 
doen. De eerste contacten om dit te orga-
niseren gingen via Marian Asselman, die 
ik regelmatig accordeonles geef. Toen 
ze bezig ging met het organiseren van 
kleinschalige concertjes in het buurtcen-
trum, dacht ze dat dit voor mij en één 
van mijn muzikale acts ook leuk zou zijn. 
Daar was ik het helemaal mee eens.

Omdat de voorkeur ook uitging naar wat 
publieksparticipatie, stelde ik voor om met 
‘The Bee in the Box’ langs te komen. Dan 
zou ik namelijk Annemarie de Bie meene-
men, die erg goed is in het betrekken van 
het publiek, zowel met haar geestige com-
mentaar tussen de nummers door als met 
de mogelijkheid tot het geven van een 
korte dansworkshop. Ook de mogelijkheid 
tot meezingen mocht natuurlijk niet ont-
breken. We hadden dan ook op alle tafels 
A4-tjes neergelegd met de tekst van heel 
wat refreintjes van liedjes die we die mid-
dag zouden doen.

Altijd spannend bij dit soort middagcon-
certen is de opkomst. Er was gelukkig veel 
reclame voor gemaakt via verschillende 
media, zowel in drukwerk (wijkkrant, gezins-
bode) als op internet, en dat was ook te 
merken aan het mooie aantal bezoekers dat 
op ons concert afkwam. Daarnaast was het 
fantastisch zoals het allemaal geregeld was 
door de vrijwilligers van De Hunzeborgh, 
met gratis koffie en thee met wat zelfgebak-
ken lekkers voor de bezoekers en zelfs de 
mogelijkheid om voor een klein bedrag een 
Iers biertje te nuttigen. 
Het was al met al een zeer geslaagd con-
cert voor ons, met een erg leuk en enthou-
siast publiek. Veel werd er meegezongen 
en direct na de pauze hebben we 2x een 
korte Keltische groepsdans kunnen doen 
voor degene die dat wilde. Ook daar was 
dus genoeg animo voor. De leukste optre-
dens zijn altijd die waar je echt contact 
maakt met je publiek en dat was nu zeker 
het geval. We hopen dan ook op de moge-
lijkheid om nog een keer terug te kunnen 
komen bij De Hunzeborgh, met nieuwe 
Ierse/Schotse tunes & songs en een nieuw 
dansje.

Erik de Jong
www.thebeeinthebox.nl

Terugblik op het zondagmiddagconcert 
8 maart jl. met het Ierse duo The Bee in the Box

The Bee in the Box in De Hunzeborgh

Bijgaande schets 

is gemaakt door 

Angelique Boter. 

Zij exposeert in de 

Kleine Zaal van de 

Hunzeborgh.
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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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Van de voorzitter
Als ik een stukje schrijf voor het wijkblad dan kijk ik meestal een paar weken vooruit. Het contro-

leren, opmaken en drukken neemt een paar weken in beslag voordat u dit leest. Van de lente of 

de paasdagen weten we dat die gaan komen en dus zou ik daar over kunnen schrijven. Echter 

op dit moment durf ik niets te voorspellen over de activiteiten die jullie in april kunnen onderne-

men. Het doorgaan van Koningsdag is zelfs onzeker. Zoals we velen horen zeggen: het zijn onze-

kere tijden.

Op 12 maart jl. werden de eerste maatregelen verkondigd en besloot het bestuur om de ‘grote’ 

evenementen af te lassen. Met enige twijfel werd met de andere activiteiten, in kleine groepen, 

overlegd om deze nog door te laten gaan. Drie dagen later werden de maatregelen om socia-

le contacten te beperken verzwaard en sloten de scholen en de horeca. Ook het buurtcentrum 

staakte op 16 maart haar activiteiten en ging op slot. Een zekerheid was dat dit in ieder geval tot 

6 april a.s. zou duren. 

De enige zekerheid die ik nu kan opschrijven is dat we ons er samen doorheen zullen slaan. Er 

komt op enig moment een einde aan de afzondering en dan gaan we elkaar weer fysiek treffen 

in het buurtcentrum. Ik hoop dat als u dit leest, het inmiddels zover is. Mocht dat nog niet zo zijn, 

houdt dan in ieder geval onze website in de gaten voor de laatste informatie.

Tot ziens! 

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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Eindelijk was het dan zover. Men kon met 
pinpas betalen in de Hunzeborgh. Zie hier-
voor de bijbehorende foto waarop één van 
de bewoners van de Van Loghemstraat de 
“eerste” pinbetaling doet. De eer viel te 
beurt aan Garm van der Tuin, toevallig één 
van onze buurthuisklussers. Natuurlijk kan 
er ook nog steeds contant worden afgere-
kend. Graag zelfs, want ook een pinauto-
maat heeft wel eens kuren. 

De eerste digitale betaling was een histo-
risch moment tijdens het gezellige straatfeest 
van de Van Loghemstraat in de Hunzeborgh 
op 1 maart jongstleden. Men kon toen nog 
gewoon in de horeca en bij elkaar op visi-
te. Men kon elkaar nog een hand geven en 
omhelzen. Het woord hoestschaamte was nog 
niet uitgevonden en van corona was nog maar 
weinig bekend. Binnen twee weken was alles 
anders. Alle feesten moesten worden afge-
zegd, alle activiteiten gestopt. En nu maar 
afwachten hoe we er met z’n allen doorheen 
komen. Ik hoop dat, wanneer dit wijkblad ver-
schijnt, we een heel eind verder zijn in het 
coronagebeuren en dat er al een beschermen-
de immuniteit van de bevolking zal zijn opge-
treden. Ik hoop dat, als de Van Loghemstraat 
volgend jaar weer een straatfeest heeft, deze 
tijd alleen maar een vervelende herinnering 
zal zijn geworden, zonder al te veel slacht-
offers (en alsjeblieft geen slachtoffers uit De 
Hunze en Van Starkenborgh). 

Iedereen een goede gezondheid toege-
wenst en dat er nog maar vele (straat)feesten 
gevierd mogen worden in de Hunzeborgh. 

Aleida Bakker

Nu ook digitaal betalen mogelijk  
in de Hunzeborgh

Wij zingen niet zo veel bij de wandelclub. 
Wij wandelen, kletsen en we zien veel van 
onze directe omgeving. We zien nieuwe hui-
zen verschijnen, de Helix verrijzen en de eer-
ste narcissen in de natuur. Regelmatig wordt 
de wandeling onderbroken door een thee-
pauze, als we een leuke horecagelegenheid 
zien. Dan kunnen we even op adem komen 
en soms komt er een eetafspraak van. Kort-

om: de wandelclub is er niet alleen voor de 
conditie, maar ook voor de gezelligheid. We 
beleven of zien soms leuke dingen. Zoals een 
spontane rondleiding bij “Werken met Zorg”, 
aan de Winsumerweg nr. 1 te Groningen. 
Soms minder leuke dingen. Zoals gedumpt 
zwerfafval of vandalisme waarvan we dan 
melding van maken bij de gemeente. 

We verzamelen ons in princi-
pe dinsdags om 14.00 uur bij 
de Hunzeborgh en wande-
len dan ongeveer 1,5 uur. Als 
er een theepauze is, zijn we 
vaak 2 uur onderweg, mede 
afhankelijk van het weer. 
Als iemand eens wil mee-
wandelen is hij/zij van harte 
welkom. Wel graag even aan-
melden bij Ynke Veenstra 
(06-27333787). 

Aleida Bakker

De paden op, de la-ha-hanen in!
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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 



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

31     30     30   31   

De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

Zondagmiddag 9 februari jl. was het weer 
druk in Buurtcentrum Hunzeborgh. Er 
kwamen zo’n veertig belangstellenden 
af op een lezing over de historie van de 
rivier de Hunze. Die lezing werd gegeven 
door onderzoeker en publicist Jan van den 
Broek. 

Jan van den Broek nam ons mee in de 
geschiedenis van de rivieren die langs onze 
stad stroomden. Aan de ene kant de Drent-
sche Aa en aan de andere kant de Hunze. De 
aandacht in zijn verhaal lag voornamelijk bij 
de Hunze. Ooit een belangrijke rivier voor de 
stad en daarom heen. Het klooster Aduard 
gebruikte de rivier voor aanvoer van turf, die 
als brandstof voor hun steenfabriek diende. 
Jan maakte duidelijk dat de rivier ook voor 
de stad Groningen zeer belangrijk was. Dat is 
zelfs nog in het wapen van de stad terug te 
zien. Het schild bestaat uit twee witte banen 
die een groene baan begrenzen. De witte 

banen symboliseren de Drentsche Aa en de 
Hunze.

Hij vertelde over de problemen van de water-
afvoer, het beheer van de waterwegen, poli-
tieke beslissingen en de ingrepen door de 
mens gedurende de afgelopen eeuwen. Er 
kwamen veel aspecten aan de orde en tel-
kens kon Jan het heden aan het verleden 
koppelen en dat met duidelijke dia’s illustre-
ren. Het was een geslaagde middag en hope-
lijk komen er nog meer interessante lezingen 
in ons buurtcentrum.

De oude loop van de rivier is nog te zien in 
onze wijken, alleen jammer dat het de naam 
Selwerderdiepje heeft gekregen.

Foto: Leida Bakker 

Op woensdag 3 juni a.s. van 10.30 uur tot 
11.00 uur is er in de Hunzeborgh weer een 
demonstratie/uitleg van onze AED. Deze bij-
eenkomst geeft iedereen meer inzicht in het 
omgaan met een defibrillator.

Het is geen cursus reanimatie maar het kan 
wel helpen om te weten hoe je moet han-
delen bij een noodgeval. De demonstratie is 
voor iedereen vrij toegankelijk. 

Mooie lezing door Jan van den Broek

Demonstratie AED

Als de Hunzeborgh weer open gaat, is er 
weer een nieuwe expositie in de kleine 
zaal. De opening van de expositie wordt, 
als de omstandigheden rond de corona-
toestand het toelaten, wederom met een 
koffieochtend gecombineerd. 

Siebe is een buurtgenoot en hij schildert 
over het algemeen voornamelijk de stad: 

Grote Markt, Vismarkt etc. De schilderijen zijn 
meestal 60 cm bij 80 cm of 80 cm bij 80 cm. 
Iedereen die nieuwsgierig is moet maar goed 
de website van de Hunzeborgh en Facebook-
pagina van de wijk in de gaten houden. 

Voor meer info: Aleida Bakker

Expositie Siebe Branbergen
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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	

14	april,	12	mei,	9	juni
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	3720.00	-	22.00	uur Fotoclub

elke	14	dagen:	15	april,	29	april,	13	mei,	27	mei
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
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

24	april,	22	mei,	19	juni

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.

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

Vanaf	15	maart	heeft	het	bestuur	van	buurtcentrum	de	Hunzeborgh	ALLE	activiteiten	
gestaakt	en	het	buurtcentrum,	in	ieder	geval,	tot	en	met	maandag	28	april	gesloten.
Op	het	moment	van	opstellen	van	deze	agenda	was	nog	niets	bekend	over	de	periode	na	28	april.	

Bezoek	onze	website	voor	de	laatste	stand	van	zaken.	

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2019-2020

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2020

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
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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.


