WIJKBLAD
Wijkbewoners gekooid
door corona?
En verder o.a.:
- Poëzie in de wijk
- ABV, maar dan anders
- Meerkoeten en wilde bloemen

DE
HUNZE
VAN
STARKENBORGH
Jaargang 30 | nr. 3

juni 2020

D e H un z e / V a n S tar ke nb o r g h

advertentie
Juni 2020
Jaargang 30, nr. 3

COLOFON

Wijkblad De Hunze / Van Starkenborgh
is een tweemaandelijkse uitgave
van Bewonersorganisatie
De Hunze / Van Starkenborgh
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
www.dehunzevanstarkenborgh.nl
@Bewonersorg_BHS

DE HUNZEBORGH
www.dehunzeborgh.com

REDACTIE
Hans van Leeuwen
Peter Imthorn
John Geijp
We ontvangen graag zowel kopij als
reacties op de inhoud van het wijkblad.
Kopij moet betrekking hebben op de
wijk en directe omgeving. De redactie
beslist over plaatsing. Plaatsing houdt
niet in dat redactie of BHS het eens zijn
met de inhoud. Naam en adres van de
auteur moeten bij de redactie bekend zijn.
Mail uw bijdrage naar:
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl
Telefonisch is de redactie bereikbaar op
5417982 (Hans van Leeuwen).

KOPEN DOE
JE MET JE HART,
MAAR HOUD JE
HOOFD KOEL
gewoon groots geregeld!
Oeverkruid 8, 9738 AK Groningen • Tel. 050 82 00 944
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl

ADVERTENTIES
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!

Van de redactie ......................................................................................... 2
Van het BHS bestuur ............................................................................... 3
Groenplan gemeente Groningen ....................................................... 4
Poëzie in de wijk ....................................................................................... 5
Wijkbewoners in coronatijd ................................................................. 8
De Wisselpen; Maaike Blekman ......................................................... 11
Humanitas Groningen houdt contact ............................................ 12
Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders... ......................................... 13
Wilde bloemen langs de rand van het wijkpark ......................... 15
Eerste plantje voor de Voedselbank ................................................ 18
Nieuwe wijkwethouder ........................................................................ 19
‘Geen lage en brede Gerrit Krolbrug, dan actie’ .......................... 20
Alweer een corona artikel ................................................................... 22
Laatste tegenstelling tussen Stad en Ommeland verdwenen? ...... 23
Meerkoeten in het Hunzepark ........................................................... 24
De Hunzeborgh; van de voorzitter................................................... 27
Activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh ........................................ 28
Het volgende nummer zal op of rond 3 oktober verschijnen.
Kopij graag voor 5 september aanleveren.

het bestuur

adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

Marian Asselman
Voorzitter

Chris van Malkenhorst
Algemeen bestuurslid

PRODUCTIE EN VORMGEVING

Marjan Boonstra
Penningmeester

Edoardo Mentegazzi
Secretaris

Erik Tack

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

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

MELDPUNT STADSBEHEER

Tel. 14 050

MELDPUNT OVERLAST EN ZORG
BUURTAGENTEN:
JANNIE WOUDA en MENNO WIERINGA

Tel. 14 050
Tel. 0900-8844
1

D e H u nz e / V a n S tar ke nb o r g h

D e H un z e / V a n S tar ke nb o r g h

Van de redactie
Het zal u niet verbazen dat dit nummer van
het Wijkblad in het teken staat van de gevolgen van het coronavirus. Naast de coronaproblemen hebben wij in dit nummer veel
aandacht voor de flora en fauna in onze wijken: bloemen voor bijen, plantjes bij de
bomen, een groenplan en meerkoeten.
De redactie heeft een aantal wijkbewoners
gevraagd naar hun beleving en ervaringen in
dit corona tijdperk. Daarnaast zijn wij aangenaam verrast door een aantal wijkbewoners
die ons mooie verhalen stuurden.
Ook aandacht voor cultuur. In de Tonny van
Leeuwenlaan is heus poëziebos ontstaan en

heeft De Groninger Gezinsbode de primeur
daarvan voor de neus van het Wijkblad weggekaapt. Verder is er een vervolg op twee
artikelen in het vorige nummer: de stichting
Werken Metzorg en de Voedselbank.
De redactie wil alle wijkbewoners een hart
onder de riem steken en oproepen om
zoveel mogelijk gezond te blijven leven.
Bemoedigend is dat de fitnesslessen voor
50+ en de Senioren weer zijn begonnen. Wel
buiten en bij mooi weer.
Namens de redactie,
Peter Imthorn

Van het BHS bestuur
Corona of geen corona, het besturen van de wijken
gaat gewoon door
We zitten met zijn allen in een bijzondere periode. Corona en haar beheersmaatregelen hakken er enorm in. Het bestuur
leeft intens mee met de zieken, de familieleden, de personen die geen bezoek mogen
krijgen en allen die (even) geen werk meer
hebben. Daarnaast leven we mee met alle
bewoners en kinderen die aan huis gekluisterd waren, maar zich keurig hebben aangepast en gedragen. Als jullie dit voorwoord
lezen is het alweer eind juni en hopen we
dat er weer veel is genormaliseerd. We zullen deze periode nooit meer vergeten maar
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hopen er vooral sterker uit te komen. De
signalen zijn positief: meer saamhorigheid,
creatieve oplossingen voor het onderhouden van contacten en activiteiten en weinig negatieve signalen van excessen in onze
wijken. Laten we de zomer vooral gebruiken
om op adem te komen, te bouwen en ons op
een mooi najaar seizoen voorbereiden met
een levendige activiteiten in onze wijken en
buurtcentrum.
Ook het bestuur zit in een transitieperiode.
Marian Asselmans en Edoardo Mentegazzi

hadden al in het begin van dit jaar hun aftreden als bestuurslid aangekondigd en Peter
Altena had al sinds vorig najaar ons bestuur
als aspirant lid versterkt. Normaal hadden
we de bestuurswisseling via de ABV in april
afgerond, maar die is door de corona helaas
niet doorgegaan. Gelukkig werken Marian en
Edoardo nog steeds mee in het bestuur en
kunnen we de boel dus goed draaiende houden. Daar zijn we ze dankbaar voor.
We hebben nu wel besloten de ABV op
afstand te gaan organiseren en de formele
zaken netjes te gaan afronden. Dus ook het
aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden. Zie voor de ‘ABV op afstand’ het stuk
verderop in het wijkblad.
Vanuit het bestuur willen we alvast Marian
en Edoardo bedanken voor hun bijdrage en
inspanningen en willen we ze beiden succes wensen met hun andere zakelijke en privé-activiteiten. Van Marian zullen we zeker
blijven horen, want die gaat zich nog meer
richten op de culturele bijdrage aan onze
wijken. Zie ook het stukje Poëzie in de wijk
verderop in het wijkblad. Uiteraard zullen we
Marian en Edoardo, als de corona maatregelen dat allemaal toelaten, op gepaste wijze
persoonlijk bedanken.
Daarnaast spelen er diverse thema’s die
gewoon doorgaan: o.a. de vervanging Gerrit Krolbrug, samenwerking met andere wijken, de reconstructie van de Hunzeloop, de
energietransitie, een goede werk- en leefomgeving in onze wijken. Meer hierover in het
wijkblad of op de website.

Omdat we een van de grotere en meest aangename wijken in de stad Groningen zijn,
voelt het bestuur BHS de verantwoordelijkheid om dit zo te houden en te verbeteren. Maar daar hebben wij jullie, jullie kennis
en ervaring, jullie ideeën, maar vooral jullie actieve bijdrage als bewoner voor nodig.
Daarom nogmaals de oproep om eens langs
te komen en aan te schuiven bij het bestuur.
Onze vergaderdata staan op de website.
Samen willen we ontwikkelen en sterk staan
om alle uitdagingen aan te pakken! Tot gauw!
Rest ons te zeggen dat er weer een geweldig mooi en goed gevuld wijkblad voor ons
ligt. Onze complimenten aan de redactie en
adverteerders! Veel leesplezier.

Hallo,
13 jaar en ik kom
Ik ben Lilian Elting, ik ben
rgh. Ik zoek naar
nbo
rke
Sta
uit de wijk Van
ervaring, ik kom uit
oppas werk. Ik heb wat
ertjes en een zus.
bro
e
twe
een gezin met
eens een keer voor
Nou heb ik vaker wel
oppassen en dat
n
ete
mo
mijn broertjes
te doen.
vind ik ook erg leuk om
u dan contact
Heeft u interesse, neemt
0 5468 of
181
06
:
ers
op met mijn oud
m
il.co
ma
@g
ing
.elt
jwj
Groetjes, Lilian Elting
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Groenplan gemeente Groningen
De gemeente Groningen heeft onlangs
het concept groenplan ‘Vitamine G’ gepresenteerd. Het plan is een uitwerking
van de ambities uit het coalitieakkoord
‘Gezond, groen en gelukkig Groningen’.
Er moet meer, beter en bereikbaar groen
komen en dat wil het college onder andere bereiken door elk jaar 1.000 bomen te
planten en 30.000 vierkante meter groen
aan te leggen. “We leggen de lat hoog”, zegt
wethouder Glimina Chakor. “Naast bomen
zorgen planten, gras en parken voor aantrekkelijke wijken en dorpen en wordt de biodiversiteit versterkt.”

Snel aan de slag
Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een
aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van
een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen
en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar
uitwerken, zodat we ook na dit jaar kunnen
doorgaan met het groener maken van onze
gemeente.”

Start planuitwerking in 2020
Dit jaar nog start ook de planuitwerking
van diverse ambitieuze vergroeningsplannen voor de binnenstad (zoals de herinrichting van de Grote Markt, waar het planten
van bomen onderdeel van is) en voor de buitengebieden. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een
groenere omgeving van de Ruskenveense
4

planten samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet
alleen over het groen in de stad en dorpen,
maar ook over het landelijk gebied van de
gemeente.

Samenwerking met inwoners
Het groener maken doet het college niet
alleen. De samenwerking met inwoners,
ondernemers en andere maatschappelijke

plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen
van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is
er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene
inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e- eeuwse groene
diepenring.

Forse opgave
De vergroeningsopgave is fors en kan alleen
slagen in samenwerking met inwoners,
ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt
niet alleen plaats in de openbare ruimte,
maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het
groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen
voor schaduw en koelte tijdens zeer warme
dagen. De aanwezigheid van groen nodigt
inwoners uit om naar buiten te gaan en te
bewegen. Dat is goed voor de gezondheid.
En we willen divers groen zoals bijenlinten
en ecologische bermen. “We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo
creëren we een plek waar mensen, dieren en

organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener
maken van schoolpleinen van basisscholen.
Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze
voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes
is zo succesvol dat het project ook in 2020
doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer
dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere
projecten gaat het college bundelen in een
groenuitvoeringsplan.

Poëzie in de wijk
Pareltjes van verbinding in corona tijd
Op een ochtend in maart word ik wakker
met het idee een project rond poëzie te
starten in onze wijk. De aanleiding is dat
het wijkcentrum de Hunzeborgh gesloten
is en allerlei activiteiten daardoor stilliggen. Hoe mooi zou het zijn op deze wijze
toch enigszins de verbinding te gaan zoeken in straat en wijk.
Nog maar kort geleden heb ik via Facebook
ontdekt dat mijn naaste buurvrouw, Majanka Boddé, zich ook actief bezig houdt met
het schrijven van gedichten. Met haar deel
ik mijn plannen om de bomenrij op de middenberm in onze straat, de Tonny van Leeuwenlaan, op te leuken met poëzie. Een idee
waar ze gelijk enthousiast op reageert. Binnen een tijdsbestek van twee dagen hebben
we de gedichten geselecteerd voor een plekje op de 14 bomen die zich op de middenberm bevinden.
Al tijdens het ophangen van onze gedichten krijgen we leuke reacties van bewoners

uit de straat. Een buurvrouw komt naar buiten om een foto van ons te maken. Ik raak in
gesprek met buren waar eerder nauwelijks
contact mee was op een vriendelijke groet
na. Ook via Facebook, e-mail en vrienden
ontvangen wij beiden leuke reacties. Voor
ons lijkt de insteek, het maken van meer verbinding en in gesprek met elkaar komen al
geslaagd.
Als de gedichten er een week hangen en ik
tijdens het wandelen met ons hondje Lola
een paar gedichten recht hang die door weer
en wind waren gaan fladderen, loopt iemand
mij tegemoet die aandachtig enkele gedichten in zich op lijkt te nemen.
Hij spreekt mij aan en vraagt of ik deze
geschreven heb, waarop ik hem informeer
over het initiatief van mij en mijn buurvrouw
Majanka Boddé. Hij geeft aan dat hij het heel
mooi vindt om dit tijdens zijn wandeling
te lezen. Hij vertelt mij in de wijk te wonen
en ook regelmatig te schrijven. Ik heb hem
getipt mij op te zoeken op Facebook zodat
5
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Bomen over poëzie
Het zoemt rond in de wijk, al
zoveel mooie reacties gehad. Via
Facebook, whatsapp, Messenger
en email. Inmiddels heeft er een
artikel over ons poëzieproject in
de Gezinsbode gestaan.
Als het weerbestendig blijkt,
blijft het twee weken hangen. Velen nemen het mee in
hun wandelroute, en dat kan
want het is qua afstanden corona bestendig. De gedichten ga
ik nog apart vastleggen middels fotografie voor ons beider
archief.
De culturele commissie, die in
oprichting is, heeft een vervolg
op de agenda gezet. Dit in de
vorm van een gedichtenwedstrijd, met de mogelijkheid de
winnende en mooiste gedichten
te graveren in een kleitablet en
dit een plek in de wijk te geven.
In hoeverre dit uitvoerbaar is,
hangt van een aantal factoren af.
Ieder project start met een idee.

Tot slot
we contact kunnen houden en ook dat dat
ik heel benieuwd ben naar wat hij op papier
zet.
Verder vertel ik hem dat er morgen een journalist van de Gezinsbode, die belangstelling
heeft getoond voor ons project, langskomt
en dat er plannen zijn om een gedichtenwedstrijd uit te gaan schrijven zo gauw het
wijkcentrum weer toegankelijk is.
Dit is waar het ons om te doen was. Al die
leuke reacties die we mochten ontvangen
zijn het koesteren waard. Die momenten zijn
pareltjes in corona tijd.
6

Mede door dit project en andere initiatieven
in het wijkcentrum de Hunzeborgh komt er
meer talent uit de wijk in beeld en raken wij
ook vanuit ons vrijwilligerswerk vanuit het
wijkcentrum met mensen in gesprek die over
boeiende creatieve vaardigheden beschikken. Het zou mooi zijn als deze talenten nog
meer een plek krijgen binnen ons wijkcentrum in de vorm van podiumkunsten, muziek
en andere kunstuitingen voor jong en oud. Ik
kijk daar naar uit en met mij velen.
Marian Asselman
7
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Wijkbewoners in coronatijd
Hoe ervaren de inwoners van onze wijken de gevolgen van het coronavirus? De redactie heeft bij drie wijkbewoners de stemming gepeild. Bij hen zijn digitale mini-interviews
afgenomen. Zo blijft de redactie van het Wijkblad op meer dan gepaste afstand en komen
we toch te weten hoe het met een aantal medebewoners gaat.

Ina Bos
• Wat is er in je thuissituatie veranderd?
In mijn thuissituatie is niet veel veranderd,
behalve het nog meer handen wassen.
We ontvangen ook weinig bezoek en dan
meestal in de tuin.
• Gaat het aanpassen wel of niet gemakkelijk?
Ik merk dat het aanpassen al snel een routine geworden is.
• Kan je je werk blijven doen?
Mijn werk kan ik blijven doen met gepaste
afstand tot degenen die ik spreek.
• Denk je dat het blijvend is?
Of het blijvend is: dat is koffiedik kijken. Ik
denk er maar niet teveel over na.
• Vind je dat de maatregelen tekortschieten,
voldoende zijn of te ver gaan?
Ik vind dat de overheid erg z’n best doet
met passende maatregelen en daarbij lijkt
het me erg moeilijk om voor elke uitzondering een passende oplossing te vinden.
Achteraf is het makkelijk constateren dat er
fouten gemaakt zijn. Het weer loslaten van
de lockdown lijkt me ook erg moeilijk; ik
snap dat dat gefaseerd gebeurt en dat we
wat geduld moeten hebben.
• Maak je je zorgen en zo ja, waarover?
Waar ik me zorgen over maak is dat er
mensen in een kramp geschoten zijn. Nu
het blijkt dat er in onze gemeente al in
geen vier weken besmettingen bij gekomen zijn, denk ik dat we ook gebruik
moeten maken van de verruiming van de
8

maatregelen. Toch zijn er mensen die nauwelijks buiten komen en ook nog geen
boodschappen durven doen.
Het lijkt me juist goed om naar buiten te
gaan, te genieten van het mooie weer,
weerstand op te bouwen en te ontspannen. En natuurlijk weer meer bewegen; we
moeten zorgen dat we fit en gezond blijven. Mocht er dan een tweede golf komen
en de maatregelen worden weer aangescherpt, dan kun je er weer een beetje
tegen.

André Tervoort
• Wat is er in je thuissituatie veranderd?
In onze thuissituatie is niet zo veel veranderd.
Omdat we beiden met pensioen zijn is er geen
woon/werksituatie.
Wat wel erg anders is geworden is de dagindeling. Het is nu veel saaier geworden. Niet meer
naar het museum of de film kunnen. Geen terrasje tijdens een fietstocht en nauwelijks bezoeken
van familie en vrienden.
• Gaat het aanpassen wel of niet gemakkelijk?
De 1,5 meter maatschappij went wel redelijk
snel. Maar het is niet om vrolijk van te worden
als je met de bus moet reizen. Ook winkelen blijft
ongemakkelijk, vooral omdat je ook steeds op de
anderen moet letten. Ook het niet kunnen sporten en zwemmen is vervelend en de alternatieven hiervoor zijn toch minder leuk.
• Kan je je werk blijven doen?
Het vrijwilligerswerk kan eigenlijk alleen maar
via de pc of telefonisch en dat is soms best wel
lastig.
• Denk je dat het blijvend is?
Nee, er komt vast een vaccin tegen het virus,
maar de nasleep van de pandemie zal nog lang
blijven.
• Vind je dat de maatregelen tekortschieten, voldoende zijn of te ver gaan?
In het algemeen zijn de maatregelen voldoende.
Maar er mag best wat meer soepelheid zijn, bijvoorbeeld bij sportscholen en horeca. De richtlijnen zijn vaak erg onduidelijk en de sancties zijn
veel te overdreven. Niet direct een hoge boete,
maar veel meer waarschuwen en op eigen verantwoordelijkheid aanspreken.
• Maak je je zorgen en zo ja, waarover?
Jazeker. Vooral toch zorgen over het feit dat mensen zich nergens iets van aantrekken en hun
eigen gang denken te mogen gaan. Nog verdere individualisering dus. Ook zorgen over toenemende irritatie en weerstand bij het publiek als
de crisis te lang duurt of nog erger terugkomt.
9
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Leida Bakker
• Wat is er in je thuissituatie veranderd?
Mijn man en ik zijn prépensionado’s, dus
voor ons is er niet veel veranderd. Mijn kinderen zaten wel ineens thuis. Geen school
meer. Mijn jongste zit in de eindexamenklas Havo, dus dit is een uniek memorabel
jaar voor hem. Dit maak je toch niet vaak
mee.
Mijn oudste zou aan een nieuwe studie
beginnen, maar dat is ook opgeschort

•

•

•

•

•
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tot september. Gelukkig vervelen we ons
nooit. Er is altijd wel wat te doen.
Gaat het aanpassen wel of niet gemakkelijk?
Het aanpassen ging vrij gemakkelijk. Wel
had ik het in het begin druk met alles af
te zeggen m.b.t. de Hunzeborgh, alle feesten, concerten enz. gingen niet meer door,
dus dat moest allemaal gebeuren. Ook
de voorraden moesten nagekeken worden. Wat kon blijven en wat moest naar de
Voedselbank gebracht worden. Ook heeft
de Hunzeborgh in de beginfase een grondige schoonmaakbeurt gekregen. Alles
van zijn plek.
Kan je je werk blijven doen?
Mijn man en ik hebben geen werk meer,
maar doen veel vrijwilligerswerk en mantelzorg. Mijn vrijwilligerswerk is op dit
moment op een laag pitje gezet, maar mijn
man kon gewoon doorgaan.
Denk je dat het blijvend is?
Ik denk dat dit gedeeltelijk blijvend is.
Thuiswerken is nu voor sommige mensen
noodgedwongen “gewoon” geworden en
het is ook gebleken dat dit niet ten koste
van de productie gaat. Dus dit zal meer
plaatsvinden dan vóór de corona. Ook het
uitbundige (en vaak ook overbodige) zoenen zal wellicht in de toekomst wat minder
zijn. Verder hoop ik dat de werkomstandigheden van mensen beter worden, zoals
bijvoorbeeld de toestanden in de vleesverwerkende industrie. Men moet maar wat
meer gaan betalen voor vlees, want zoals
het nu gaat kan dus blijkbaar niet.
Vind je dat de maatregelen tekortschieten,
voldoende zijn of te ver gaan?
Ik vind de maatregelen wel genoeg zo. Ik
ben blij dat er weer wat versoepeling is.
Maak je je zorgen en zo ja, waarover?
Ik maak mij niet zoveel zorgen, want dat
heeft toch geen zin.

Hi, mede De Hunze/Van Starkenborgh bewoners!
De vroege vogels onder jullie hebben mij
wellicht wel eens rondjes zien rennen om
het speelveld rond 6.30 uur. Aangezien ik
mij heel goed kan voorstellen, dat dit misschien wat vraagtekens oproept, stel ik
mij graag even voor:
Maaike Blekman is de naam. Geboren en
getogen in Groningen met een uitstapje van
10 jaar gedurende mijn jeugd naar Nijmegen.

In het dagelijks leven ben ik fulltime leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs
in Winschoten. Ik sta voor de eindgroep van
onze school. Dat zijn jongens en meiden met
een licht verstandelijke beperking tussen de
16 en 19 jaar. Naast leerkracht ben ik ook stagecoördinator bij ons op school. Concreet
betekent dit dat ik geschikte stageplekken
zoek voor de leerlingen en ze begeleid op
hun stage en uiteindelijk naar hun uitstroom
arbeid/dagbesteding. Ik ga elke dag met veel

plezier naar mijn job, omdat het ontzettend
dankbaar werk is.
Mijn woning aan de Berlageweg deel ik met
mijn zoon Jorick (14 jaar), dochter Linde (10
jaar), hondje Pip en kat Binky. Jorick zit nu in
de 2e klas Atheneum+ van het Kamerlingh
Onnes en Linde zit in groep 7 van de Heerdstee in Beijum. Daarnaast is Jorick veel te
vinden op het speelveld om te voetballen.
Hij voetbalt bij een hele leuke, kleinschalige
voetbalvereniging (VV Noordwolde), waar
ook veel kids vanuit de Hunze en van Starkenborgh voetballen. Linde is een paardenmeisje en rijdt paard op de manege aan de
Blauwe Stad. Tevens zit zij op streetdance bij
Dance Vision.
Wij wonen met zijn drietjes met heel veel
plezier in de Hunze. Ondertussen woon ik
hier al een jaar of 17 en heb hier veel leuke
mensen leren kennen. In de eerste plaats
doordat ik een aantal jaren in het Hunze
Oranje Comité gezeten heb met een aantal
gezellige wijkgenootjes, die uiteindelijk hele
lieve vriendinnen van mij geworden zijn! Ik
weet nog goed dat ik (toen nog) Koninginnedag voor het eerst meemaakte in de wijk.
Wat vond ik dat gezellig! Het was dan ook
een enorme teleurstelling dat het wegens
gebrek aan vrijwilligers een jaar niet door
kon gaan. Ik heb mij toen gelijk aangemeld
als vrijwilliger en heb het jarenlang met veel
enthousiasme georganiseerd.
Daarnaast was ik een paar jaar geleden blij
verrast toen ik door het raam keek en op
11
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zaterdagochtend een bootcamptraining zag
op het veld! De week daarop deed ik ook
mee en sindsdien zijn er weinig trainingen,
die ik gemist heb! Naast de superleuke, laagdrempelige lessen is het altijd zo gezellig!
Een erg leuke manier om in contact te komen
met mensen uit de buurt. De lessen op zaterdag en woensdag zijn geschikt voor iedereen! Een echte aanrader!
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De lessen worden gegeven door mijn sportvriendinnetje Marijke Schuch. Ik geef haar de
pen voor het volgende wijkkrantje, zodat zij
nog wat meer kan vertellen!
Groetjes Maaike

Hulp bij boodschappen en vervoer

Humanitas Groningen houdt contact
Veel mensen hebben juist in deze moeilijke tijd extra behoefte aan contact,
zomaar een praatje, een luisterend oor of
iemand die met hen meedenkt. Ze kunnen
ook nu terecht bij Humanitas Groningen.
Het pand is gesloten, maar Humanitas
blijft bereikbaar en blijft hulp bieden. En
enthousiaste Belmaatjes willen graag in
gesprek met iedereen die daar behoefte
aan heeft.

12

De Hulpdienst van Humanitas biedt ook nu
gewoon hulp bij praktische zaken. Wie zelf
op dit moment beter niet naar de supermarkt
kan gaan, kan rekenen op de vrijwilligers

voor boodschappen. Ook helpen de vrijwilligers bij vervoer van en naar noodzakelijke
afspraken.

Bereikbaarheid
Humanitas is volop actief en goed bereikbaar
voor iedereen die hulp kan gebruiken of hulp
wil aanbieden. Dat kan via het Meld- en Informatiepunt (MIP), tijdens kantoortijden op
050-312 60 00 of mip.groningen@humanitas.
nl. Ook zijn de medewerkers bereikbaar via
e-mail en mobiele telefoon. Meer informatie
op website: www.humanitas.nl/groningen

Geen ABV, wél ABV. Maar dan anders...
ABV staat voor Algemene Bewoners Vergadering, maar dit jaar zou de A ook voor
‘Alternatieve’ of ‘Afstands’ kunnen staan.
Het gaat in ieder geval anders en gebeurt
ook later dan u gewend bent.

Belmaatjes houden contact
Contact is juist nu zo belangrijk. Denk maar
aan mensen die het huis niet uit kunnen of
alleen zijn. Normaal krijgen ze bijvoorbeeld
bezoek van een vrijwilliger of een maatje van
Humanitas. Nu ‘live’ contact niet mogelijk is,
is er een andere oplossing. Vrijwillige ‘Belmaatjes’ onderhouden contact, met mensen
van jong tot oud. Mensen zijn heel blij dat ze
wekelijks even contact hebben en een praatje kunnen maken, het wordt echt enorm op
prijs gesteld, vertelt Liesbeth Wachtmeester van het project Vriendschappelijk Huisbezoek. Ik had zelf niet verwacht dat zoiets
kleins als een telefoontje zoveel impact kan
hebben. Het helpt mensen om de tijd door te

en bekenden kunnen niet op bezoek komen.
Wij bellen zo veel mogelijk mantelzorgers
die bij ons bekend zijn. En al hebben we niet
altijd een oplossing, we merken dat mensen
het erg waarderen dat ze even hun verhaal
kwijt kunnen. Mantelzorgers die nog niet
bekend zijn bij het Steunpunt kunnen zich bij
ons aanmelden.”

komen en ook de vrijwilligers die bellen ervaren het als zinvol en zijn blij wat te kunnen
betekenen.

Mantelzorgers kunnen terecht bij
Steunpunt
Ook voor mantelzorgers is telefonisch contact heel belangrijk, weet Maaike Louwsma
van het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas. “Mantelzorgers ondervinden aan den
lijve hoe intens de gevolgen van de coronacrisis zijn. Voor mantelzorgers betekent het
dat de zorg nog meer op hun schouders
terecht komt. Dagbestedingen zijn gesloten,
vrijwilligers komen niet meer langs, familie

De Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh organiseert de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in
maart of april. Het bestuur doet verslag van
het afgelopen jaar, presenteert de plannen
voor het komende jaar en legt verantwoording af over de financiën. De aanwezige wijkbewoners stemmen over de (her)benoeming
van de bestuursleden. De BHS combineerde
de afgelopen jaren de vergaderingen met
interessante presentaties door bijvoorbeeld
de gemeente of het Groninger Landschap
over actuele ontwikkelingen die in en om de
wijk spelen.

Beperkingen en oplossing
Door de maatregelen rondom het coronavi-

rus was het de voorbije weken niet mogelijk
bijeenkomsten te organiseren. Een andere
optie dan de ABV uitstellen was er niet.
Mogelijk zijn dergelijke bijeenkomsten in de
nabije toekomst wel mogelijk maar schiet
daarvoor de ruimte in de Hunzeborgh tekort.
We moeten het op een andere manier organiseren zodat we toch aan de wettelijke verplichtingen van een vereniging kunnen
voldoen.

Informeren wijkbewoners
Voor eind juni 2020 zal het bestuur op
de website www.dehunzevanstarkenborgh.nl
de formele ‘stukken’ publiceren; dat zijn o.a.
de notulen van de vorige vergadering, een
jaarverslag, het financieel jaarverslag en
de begroting voor het komende jaar. Dat
gebeurde voorgaande jaren ook al, maar we
voegen er nog twee documenten aan toe: de
verklaring van de kascommissie en een voorstel voor (her)benoeming van de bestuursleden. Een agenda is er logischerwijs niet.
13
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Wilt u de documentatie liever op papier dan
kunt u dat via de mail aan het bestuur vragen of opvragen bij de secretaris Edoardo
Mentegazzi.

Vragen en antwoorden
Wijkbewoners hebben tot 15 juli 2020 de
mogelijkheid te reageren om vragen te stellen. Het bestuur verzamelt de vragen en
publiceert deze met de antwoorden op de
website, uiterlijk 1 augustus 2020. Mogelijk
neemt een van de bestuursleden persoonlijk
contact op om te voorkomen dat er vertraging ontstaat door vervolgvragen. Wat bij dat
contact wordt besproken voegen we toe aan
de publicatie van vragen en antwoorden. Als
er geen bezwaren of vragen (meer) zijn over
de financiën gaan we er van uit dat de ‘vergadering’ het bestuur decharge verleent.

Samenstelling bestuur
Bij de (her)benoeming van bestuursleden
gaan we er van uit dat de wijkbewoners met
het voorstel akkoord gaan. Mocht een wijkbewoner bezwaar hebben, dan moet hij of zij
dat voor 15 juli 2020 aan het bestuur kenbaar
maken onder vermelding van de reden van

•

lV

ys

het bezwaar en een naam van een tegenkandidaat. Omdat de documenten openbaar
zijn moet de bezwaarmaker aantonen in de
wijk te wonen en 18 jaar of ouder te zijn. Is
dat het geval, dan organiseert het bestuur zo
nodig een hoofdelijke stemming. Daarvoor
is het noodzakelijk dat bewoners die willen stemmen zich als lid registreren. Voorlopig gaan we er van uit dat dat niet nodig zal
zijn en vertrouwen we er op dat u zich in de
beschreven werkwijze kunt vinden.
Indien over de voornoemde procedure en
afhandeling van de ABV 2020 vragen zijn,
horen we dat graag. Gebruik hiervoor onderstaand e-mailadres.
We gaan ervan uit dat we volgend jaar weer
een normale ABV met een levendig thema in
onze mooie Hunzeborgh kunnen organiseren. Veel gezondheid en een zonnige zomer
toegewenst.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie
De Hunze/Van Starkenborgh
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

ANBOS

-·---

GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST

PROEFDIERVRIJE
COSMETICA

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

‘Een perfect idee’:
wilde bloemen langs
de rand van het wijkpark

Margriet Mulder
Het buurtpark krijgt, vanaf de Berlageweg gezien, mogelijk een geheel nieuwe
aanblik. De gemeente overweegt serieus
om een strook tussen de stoeprand en de
bomen in te zaaien met wilde bloemen.
Het idee daarvoor komt van Margriet Mulder,
die aan de Berlageweg woont. “Vroeger werd
ik altijd gewekt door zingende vogels”, zegt
zij. “Dat mis ik. Er zijn bijna geen vogels meer
in de wijk. Bovendien erger ik me vaak aan
dat hoge gras aan de rand van het parkje. Dat
wordt altijd pas eind juli gemaaid. Daarom
dacht ik: waarom geen wilde bloemen zaaien
in die strook? Dan komen de vogels, bijen en
insecten weer terug.”
Ze stuurde een email naar de gemeente. De
eerste reacties waren niet bemoedigend. Ze
zeiden: “Er staan al bloemen langs de rand”.
Maar dat is alleen in het voorjaar zo. Bovendien kreeg ik te horen dat het budget voor
2020 al was verdeeld.

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl
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Tot Margriets verrassing stond plotseling de
stadsecoloog voor de deur. Hij vertelde dat
het mogelijk was om tussen de stoeprand en
de bomen een strook van ruim een meter te
verticuteren en in te zaaien met wilde bloe-

Tussen de stoeprand en de bomen komt
mogelijk een strook met wilde bloemen.
men. Maar dan moest dat idee wel het commitment van de andere bewoners van de
Berlageweg hebben. “Die moeten er immers
ook tegenaan kijken.”
Margriet belde aan bij de nummers 12 tot
en met 50 in haar straat om te horen wat de
buren van het plan vinden. ,”Ik schat dat 90
procent thuis was. En iedereen vindt het een
perfect idee. Het geeft de wijk natuurlijk ook
een mooie en kleurrijke aanblik. En allicht
helpt het om weer meer vogels in de wijk te
krijgen.”
Ze hoopt bovendien dat het wijkbewoners
inspireert om ook in de eigen tuin de biodiversiteit een duwtje in de goede richting te
geven. “Iedereen moet zelf weten wat hij of
zij doet, maar het zou mooi zijn als er ook
een einde kwam aan het ‘verstenen’ van al
die voortuinen.”
LAATSTE NIEUWS: In een email aan Margriet
Mulder heeft stadsecoloog Hemmo Jager
laten weten dat hij voorbereidingen treft om
de werkzaamheden voor de aanleg van de
bloemenrand in het najaar te laten beginnen.
John Geijp
15
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Gezocht: nieuwe jeugdspelers
VV Noordwolde is een gezellige dorpsclub die dichtbij de wijken Beijum, de Hunze en Van
Starkenborg ligt. Wij zijn op zoek naar nieuwe jeugdspelers en speelsters (met name leeftijden basisschool). Doordat de club niet groot is kennen de ouders en spelers elkaar
en zijn de lijnen kort. Dat wordt door iederen als zeer prettig ervaren.
Bij ons kun je met plezier voetballen. Natuurlijk willen we graag winnen maar daar
leggen we geen druk op. Iedereen hoort erbij en het is belangrijk dat een ieder het
naar zijn heeft!

MUZIEKSCHOOL SHOEBIEDOEWAP (i.o.)
• MUZIKALE TEST KINDEREN
• INSTRUMENTALE ORIËNTATIE
(ukelele, drums, blokfluit, keyboard)
• PIANOLES 8-80 jaar OP EEN MOOIE VLEUGEL
• POP, JAZZ, KLASSIEK
• MUZIEKTHEORIE / SOLFEGE
(voorbereiding toelatingsexamen conservatorium)

We hebben ook een meidenteam mo13. Daarvoor zouden we ook graag versterking
krijgen. Ze spelen nu nog 8x8, maar ze willen graag naar een groot veld om met een
elftal te gaan spelen.

• ERVAREN EN VEELZIJDIGE MUZIEKDOCENT
• IN DE HUNZE

Ben je geïnteresseerd om volgend jaar te komen spelen
bij onze club of wil je wat extra informatie? Stuur dan
een mail naar jeugdcommissie.vvn@gmail.com We
zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
Natuurlijk kun je ook nu al een keer komen meetrainen.
Omdat we voor 17 juni de jeugdteams moeten inschrijven
bij de KNVB moeten we je aanmelding wel voor deze datum
ontvangen. Nieuwe leden ontvangen van ons een klein maar
leuk welkomstgeschenk.

VOOR MEER INFORMATIE:
elsgpmw@home.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

WIJ HEBBEN PASSIE VOOR AUTO’S
Onderhoud/reparatie Up to date diagnoseAltijd circa 60 occasions in
alle merken
en uitleesapparatuur
voorraad die altijd geleverd
worden met een geldige APK.

Vervangend vervoer
geen probleem

Wij kunnen u ieder merk
personen- of bedrijfsauto
leveren, nieuw of gebruikt.
U bent van harte welkom
16

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

Mw. J. Kok
Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
Fysiotherapie
9738 AB Groningen
Haptotherapie
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl

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
17
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Eerste plantje voor de Voedselbank

Nieuwe wijkwethouder
Stadsdeel Oost heeft een nieuwe wijkwethouder: de 54-jarige Isabelle Diks van
GroenLinks. Zij volgt Matthias Gijsbertsen op die als directeur van het landelijke
programma ‘Geweld hoort nergens thuis’
(GHNT) leiding gaat geven aan de aanpak
van huiselijk geweld.
Behalve met het stadsdeel Oost gaat Diks
zich bemoeien met de portefeuilles Zorg
& Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden en Verbinding sociaal domein. Ze is bovendien
locoburgemeester.

De grote voedseltuin

Het was een mooie lentemiddag de 19e mei.
Het zonnetje deed zijn best en gelukkig was
de wind gaan liggen. Onder deze weersomstandigheden werd op het terrein van Werken Metzorg om 15.00 uur een witte kool
plantje gepoot. Hiermee werd symbolisch
hun voedseltuin voor de Groningse Voedselbank geopend. Een flink aantal belangstellenden waren op de uitnodiging afgekomen.
Het gezelschap liep met gepaste anderhalve meter afstand naar het grote veld (35
bij 100 meter) om het poten van het eerste
plantje bij te wonen. Daarna is het voor Werken Metzorg hard werken om het grote veld
vol te poten met groenten. Er zal veel kool
de grond in gaan waaronder ook rode kool.
Werken Metzorg hoopt dat het ondanks de
droogte stevige kolen worden, zodat er na de
18

oogst lekker rode kool met appeltjes gegeten kan worden.
Werken Metzorg is een centrum voor dagbesteding en ambulante begeleiding en is te
vinden aan de Winsumerweg 1 op een kwartiertje lopen van onze wijken. Ga eens kijken
en laat je verrassen.
Peter Imthorn
Werken Metzorg
Winsumerweg 1
9738 TC Groningen
www.werkenmetzorg.com
info@werkenmetzorg.com
050-8222676

De GroenLinks-politica werd op 22 april
jongstleden in haar functie gekozen. “Met
Isabella Diks krijgt de stad Groningen er een
sterke bestuurder met kennis van de regio
bij”, zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver
over haar benoeming. Zij is inderdaad een
ervaren, maar niet onbesproken politica.
De in Heerlen geboren Diks was van 1994
tot 2002 lid van de gemeenteraad van Apeldoorn, waar zij de kost verdiende als ontwerper van bruidscouture en avondkleding.
Daarna was ze van 2003 tot 2006 lid van de
Provinciale Staten van Gelderland, daarna
diende ze GroenLinks twee jaar als lid van
het landelijk partijbestuur. In 2008 verving
ze drie maanden het toen zwangere Tweede
Kamerlid Mariko Peters.
Op dat moment woonde ze al twee jaar in
Leeuwarden waar ze een bed & breakfast
was begonnen. In de Friese hoofdstad was
zij vanaf 2008 achtenhalf jaar wethouder,
waarna zij in 2017 lid van de Tweede Kamer

werd. In maart van dit jaar maakte ze bekend
voor het wethouderschap van Groningen te
kiezen.
Diks kwam eind vorig jaar twee keer negatief in het nieuws. Eerst omdat ze als Kamerlid haar inkomen van 115.000 euro met 7000
euro wachtgeld jaarlijks liet aanvullen om
het salarisniveau te halen dat ze als wethouder van Leeuwarden had. Kort daarop bleek
dat ze bij de Tweede Kamer Leeuwarden als
woonplaats had opgegeven terwijl ze in Den
Haag woonde, waardoor ze 24000 euro verblijfskostenvergoeding kreeg in plaats van
8700.
In het eerste geval kreeg ze een uitbrander
van haar fractie. In de tweede kwestie oordeelde de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer dat Diks ‘naar eer en geweten’ had
gehandeld. Diks besloot alle genoemde regelingen stop te zetten en alle daarvoor ontvangen gelden terug te betalen.
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‘Geen lage en brede
Gerrit Krolbrug, dan actie’
Het Gerrit Krolbrug Comité (GKC) dat zich
inzet voor een veilige, brede en voor alle
verkeer goed begaanbare nieuwe brug
over het Van Starkenborghkanaal heeft
een voorlopig, klein succes geboekt.
Rijkswaterstaat (RWS) laat ingenieursbureau
Royal Haskoning DHV onderzoeken welke
delen van het alternatieve plan, dat het GKC
heeft gemaakt, de zogeheten Bewonersvariant, kans maken te worden opgenomen in
het uiteindelijke ontwerp. Het gaat om de
haalbaarheid van de financiële, nautische en
technische aspecten van het bewonersplan.
Het comité ziet echter nog lang geen reden
tot juichen. Het beraadt zich op acties voor
het geval de voorstellen van het GKC toch in
de prullenbak verdwijnen.
Chris van Malkenhorst, die Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh in het
comité vertegenwoordigt: “We zijn het geloof
in een veilige en comfortabele brug nog niet
kwijt. Maar we maken ons wel grote zorgen
over het verloop van het proces en de participatie van de bewonersorganisaties. We willen
ook weten wat de criteria zijn op grond waarvan de Bewonersvariant wordt beoordeeld.
Vragen daarover worden niet beantwoord. ”
De wijkkrant berichtte in het vorige nummer
over de Bewonersvariant van het GKC, waarin onder meer alle betrokken bewonersorganisaties zijn vertegenwoordigd. Het comité
verzet zich tegen het plan van RWS om een
nieuwe beweegbare brug te bouwen met
20

een hoogte van 4 of 5,5 meter hoog. Daarmee wordt volgens RWS voorkomen dat de
brug te vaak open hoeft, nu binnenvaartschepen steeds groter worden.
Volgens het GKC wordt de brug op die
manier veel te steil voor fietsers, scootmobiels en rolstoelers. De Bewonersvariant
voorziet in een beweegbare brug die net zo
hoog (2,18 meter) maar breder is dan de huidige verbinding, en met gescheiden stroken
voor auto’s, fietsers en voetgangers. De brug
wordt volgens het comité daardoor voor
alle soorten verkeer veilig en goed begaanbaar. Volgens het GKC hoeft de lage brug
nauwelijks vaker open dan de hoge brug
die RWS wenst. De Bewonersvariant voorziet
ook in een vaste, hoge brug voor fietsers en
voetgangers.
In januari van dit jaar sprak de gemeenteraad
in een motie zijn voorkeur uit voor een lage
brug, maar legde een limiet bij een hoogte
van toch nog vier meter. Ook pleitte de raad
voor vrij liggende fietspaden op de nieuwe
verbinding.
Volgens Van Malkenhorst laat RWS de studie
naar de Bewonersvariant verrichten onder
druk van de gemeente en de provincie. De
drie overheden vormen de stuurgroep die
uiteindelijk minister Cora van Nieuwenhuizen adviseert welk ontwerp voor de brug uitgevoerd moet worden.

Van Malkenhorst: “Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks – red.) en gedeputeerde
Fleur Gräper (D66 – red.) hebben ons verzekerd dat er serieus wordt gekeken naar het
plan van de bewonersorganisaties. Zij zien
ook wel dat die gezamenlijk 50.000 inwoners
van de stad Groningen vertegenwoordigen.
Dat is een groot aantal.”
Desondanks is het GKC-lid helemaal niet
gerust op de afloop. Eind juni komt het ingenieursbureau met zijn bevindingen. “Dat
duurt mij te lang”, zegt Van Malkenhorst. “Ik
wil eerder helderheid. Het is onduidelijk wanneer wij worden gehoord. Voor je het weet is
er een besluit genomen. De stuurgroep komt
17 augustus a.s. weer bij elkaar. Ik ben bang
voor een dooddoenertje. Dat Rijkswaterstaat straks zegt: “We hebben jullie plan heel

serieus bekeken, maar we maken toch een
andere keuze’.”
Het comité beraadt zich daarom al op plannen om het protest te organiseren wanneer de Bewonersvariant in de prullenbank
van RWS verdwijnt. Van Malkenhorst: “Van
de 50.000 Groningers die wij vertegenwoordigen, is misschien vijf procent echt op de
hoogte van wat er gaande is. Wij werken
daarom aan een communicatieplan. Wij gaan
de bewoners eerst informeren zodat ze zich
een oordeel kunnen vormen. En dan gaan
we de mensen mobiliseren. Facebook, Twitter, de pers… Daarvoor gaan we alle middelen inzetten.”
John Geijp
(tekst en foto)
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Alweer een corona artikel
In een nabij verleden was ik hoofdredacteur van dit wijkblad, maar merkte dat mijn
inspiratie begon op te drogen en ik raakte
wat over mijn houdbaarheidsdatum heen.
Mijn focus richtte zich meer op stad en
ommeland en daarbuiten. Zes jaar geleden
reisde ik voor het eerst alleen en toen maar
meteen ver weg: naar China. In de daaropvolgende jaren werd de ‘wanderlust’ steeds
erger: Vietnam, Costa Rica, Nepal, Indonesië en vorig jaar Zuid-Afrika. Ook in de tussenliggende vakantieweken bleef ik niet
thuis. Thuis is saai, thuis is De Hunze, te stil,
te gewoon. Bovendien was er dat rottige
empty nest gevoel, alle drie de kinderen
de deur uit. Alleen buiten Nederland lukte
het mij om los te komen van mijn werk en
het gedoe daaromheen. Eind februari ging
ik nog met de trein naar Berlijn. Ik verbaasde me toen over het gehalte mondkapjes:
angsthazen oordeelde ik.
Voor iedere lezer die denkt dat ik nu van mijn
geloof ben gevallen: ik vind het nog steeds
saai, stil. Toch: ik ontdekte wie er bij mij in de
buurt wonen, ging als een malle aan het tuinieren en kon eindelijk een lang gekoesterde wens uitvoeren: een boekenkastje voor
de deur. Bijkomend voordeel was dat ik mijn
eigen boekenkast moest uitmesten. Vanachter het raam keek ik vaak naar buiten om te
zien of er iemand een boek mee nam. Mijn
grootste triomf kwam toen er een ‘Thuisbezorger’ met zo’n knaloranje tas op zijn rug
stopte, nauwkeurig alle boeken bekeek en
daarna met een triomfantelijk gebaar – blijkbaar – dat ene boek vond wat hij al lang
zocht. Ook de boeken die door anderen in
het kastje werden neergelegd hadden mijn
interesse, waarbij ik het toch niet kon laten
om zelf af en toe iets mijn hol in te slepen.
Dank aan degene die het boek van Peter
Middendorp op het kastje legde!
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ting raadde aan om niet elke keer hetzelfde
ommetje te maken, want afwisseling is beter
voor je hersenen. Dus liep ik door straten
waar ik nog nooit was geweest, op tien minuten lopen van mijn eigen huis.

van mijn omgeving is overhoop gegooid en
dat is maar goed ook. Ik garandeer overigens
niet dat mijn wanderlust is ingedamd, het zit
in mijn genen.
Els Bijlholt

Moraal van dit verhaal: ik ben niet veranderd,
mijn omgeving ook niet, maar de perceptie

Is de laatste tegenstelling tussen Stad
en Ommeland verdwenen?
Ik moest thuiswerken, soms uren (stilletjes)
vloekend en tierend worstelend met online
vergaderingen die hopeloos in de soep liepen. De coronakilo’s vlogen aan mijn lijf: op
één dag bakte ik rustig twee pofferts en tien
gemberkoekjes en lang niet alles deelde ik
uit.
Mijn escape bleek het maken van een
‘ommetje’. Door middel van een app met
dezelfde naam werd ik ‘gedwongen’ in
elk geval twee keer per dag een rondje te
maken, soms met, soms zonder hond. Ik
kreeg extra punten als ik dat voor negen uur
’s morgens deed :-). Door die relatief korte
wandelingen ging ik mijn omgeving en de
mensen die er wonen met andere ogen
bekijken: Ik ontdekte dat twee huizen verderop een collega woonde, dat mijn overburen een prachtig bloemenperkje rondom
de boom hadden gecreëerd. Dat mijn buurkinderen prachtige mozaïeken op het trottoir hadden getekend, dat er echt heel veel
kikkers zitten in de sloten. In de Facebookgroep waarin wijkbewoners verzameld zijn,
las ik dat in Van Starkenborgh gedichten op
bomen hingen en verbaasde me over de
enorme vrachtschepen die aan de kade van
het Van Starkenborghkanaal lagen, met af en
toe een minuscuul klein bootje er tussenin.
De app die gemaakt is door de Hersenstich-

‘Stad en Ommeland’ zeggen we; de stad
Groningen en het gebied er om heen.
Tegenwoordig dragen onder andere een
makelaardij, een zorggroep en een crematorium die naam, teken van verbondenheid. Maar ooit was het Stad tégen
Ommeland. In de 14e eeuw viel het
Ommeland onder de Friese kustgewesten. De vlag leek ook sprekend op die
van Friesland, en er werd Fries gesproken
terwijl de taal in Stad Nedersaksisch of
Nederduits was. Er waren regelmatig conflicten, ook al hadden de partijen elkaar
nodig.
In de 16e eeuw sloot het Ommeland zich aan
bij de Unie van Utrecht, Stad bleef trouw aan
de Spanjaarden. Bij de Reductie van Groningen aan het eind van de eeuw werden Stad
en Ommeland samengevoegd tot een nieuwe provincie Stad en Lande. Dat betekende
echter niet dat het meteen koek en ei was,
de tegenstellingen bleven vaak nog jaren
bestaan.
Genoeg historie nu, ik maak een sprong naar
vorig jaar. Ook dan is er nog een tegenstelling. Want al is Groningen een heerlijke stad
met overwegend hele fijne inwoners, het
Ommeland heeft voor mij toch net dat beetje meer. Ik maak er dan ook graag wat lange-

re wandelingen, genietend van de ruimte, de
rust en de vriendelijke bewoners.
April 2019, ik wandel langs stille wegen. Nauwelijks een mens te zien. In de verte snort
een trekker de akker op en neer. Verkeersgeluiden zijn ver weg. In de tuin van een boerderij zie ik een vrouw bezig met schoffel en
hark. Ze merkt me op. We kennen elkaar niet
maar ze groet met opgestoken hand en een
vriendelijke lach. ‘Moi!’ Voor de rest geniet ik
van de vogelgeluiden en het ruisen van de
wind. Het is heerlijk in het Ommeland.
Dan steekt het kwaadaardige coronavirus de
kop op. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis en als je
wilt bewegen, wandel of fiets zoveel mogelijk in eigen omgeving’.
April 2020, ik wandel langs stille straten. Nauwelijks een mens te zien. In de verte snort
een schuurmachine het kozijn op en neer.
Verkeersgeluiden zijn ver weg. In de tuin van
een huis zie ik een vrouw bezig met schoffel
en hark. Ze merkt me op. We kennen elkaar
niet maar ze groet met opgestoken hand
en een vriendelijke lach. ‘Hoi!’ Voor de rest
geniet ik van de vogelgeluiden en het ruisen
van de wind. Het is heerlijk in Stad.
Hans van Leeuwen
23

D e H u nz e / V a n S tar ke nb o r g h

D e H un z e / V a n S tar ke nb o r g h

Meerkoeten in het Hunzepark

In deze Corona tijd vol angstige en onzekere mensen blijft het voorjaar in het
Hunzepark gewoon doorgaan. Bomen
bloesemen, wilgen strooien hun stuifmeel
en onstuitbaar dient het jonge leven in de
weilanden zich speels aan.
Op een rustig veilig plekje in de luwte van
de geluidswal van de rondweg is begin mei
al jong leven te vinden. In het vijvertje achter het tennisveld nestelt zich ieder jaar een
echtpaar meerkoet dat moedig hun nest
bouwt tussen een paar hoog opschietende rietstengels. Voldoende ver van de oever
zodat langskomende katten en ander jagend
gespuis niet bij het nest kunnen komen. Bij
de stal kijken een paar paarden nieuwsgierig naar wat zich daar beneden afspeelt. Het
echtpaar start met het aanslepen van stengeltjes waarvan iedere keer uitgezocht moet
worden hoe je die horizontale stengel tussen
de verticale rietstengels kunt manoeuvreren. Echt handig ziet het er niet uit, zoiets als
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“help mijn man is een klusser”. Maar met verwoede ijver krijgen ze het al samenwerkend
toch voor elkaar.
In het nest worden dan een 6-8 eieren
gelegd. Tot op heden nam ik aan dat moeder op de eieren zat en vader driftig en dreigend als een torpedo laag-zwemmend, de
eenden in de buurt ging wegjagen. Maar
dat ligt toch anders, zoals later zal blijken. Vol
vreugde zag ik het nestje met jonge meerkoetjes, zes in getal met rode snoetjes, door
het vijvertje zwemmen en beide ouders druk
bezig het piepende volkje van voer te voorzien. Prachtig is hun duikkunst om onder
water naar lekkere hapjes te zoeken. Even
met het kopje hoog voorover, dan met een
elegant sprongetje duiken ze onder en blijven al watertrappelend wel 50 seconden
onder water om met de bek vol viezige hapjes de ijverigste piepertjes vol te stoppen.
Een van de zes, de zwakste, bleef veel aan de
oever zitten en kwam meestal te laat om ook

wat te krijgen. Over die achterblijvende bangerik maakte ik mij wel wat zorgen. De familie meerkoet zwierf de hele sloot langs om
overal lekkere modderhapjes te verzamelen.
Op een zekere dag zag ik dat het echtpaar
alleen was, of nee, er was er nog eentje over.
De bangerik had het overleefd en hield zich
gedeisd tussen de rietstengels aan de oever.
Voorzichtigheid bleek nu een prima overlevingsstrategie. Ik had al een reiger zien staan
in een sloot verderop. Zou die misschien?....
Ook jonge reigertjes hebben honger.
Beide ouders zetten nu al hun inspanningen op deze nakomeling, die de hele week
veel te eten kreeg. Een week later bleek dat
er overleg was geweest tussen de vader en
de moeder, die met elkaar besloten hadden dat één kuikentje toch wel erg weinig was. Even later werd het oude nest weer
wat opgeknapt en al rap zat er weer een op
een nieuw stel eieren te broeden. Het resterende jong werd nog door vader verder verzorgd, plops duiken, hapjes gevend, achter
elkaar door. Even later kwam vader naar het
nest met een hapje voor moeder die op de
eieren zat. Helaas had hij het eten al op toen
hij bij het nest kwam. Dat werd niet gewaardeerd en kwam moeder van haar eieren af
om dan maar zelf haar eten bij elkaar te duiken. Nu klom vader op het nest en spreidde
zijn veren over de eieren.
Nu het nieuwe nestje goed op gang is, bleek
dat de zorg voor het overblijvende jong wel
bleef doorgaan. Hij of zij blijft regelmatig op
het nest logeren en wordt door de ouders
mee op avontuur genomen. Het jong ligt
meestal lekker knus aan de luwtekant van
moeder, om zich te beschermen tegen de
soms gure Noordenwind. Piepen om voedsel
blijft het jong wel doen, en men blijft ijverig

duiken om die halfverteerde smurrie aan te
reiken. Het jonge kuiken groeit daar goed op,
zijn rode snoetje is al grijs aan het worden.
Vandaag zag ik het jong voor het eerst zelf
een duikje nemen. Het nestje wordt steeds
bijgewerkt en is al ongeveer vijf centimeter
hoger geworden. Een paar dagen geleden
hadden ze een paar gele boterbloempjes op
de rand van het nest gelegd. Zouden meerkoeten gevoel voor schoonheid hebben?
Iedere dag vraag ik mij af, zijn de kuikentjes
er al? Ik word steeds ongeduldiger. Maar dan
zijn daar de eerste twee drijvende bolletjes
met rode toetjes. De brutaalste zwemt piepend achter vader aan, zo krijg je het meeste eten. Geen moment meer rust, duiken,
bek met smurrie naar het kleintje. Moeder
blijft lekker zitten, er zijn nog een paar eieren die nog uit moeten komen. De volgende
dag blijkt het oudere jong ook naar voedsel
te duiken en naar de kleintjes bij het nest te
brengen. Een harmonisch gezinnetje. Moeder blijft nog wat zitten, kennelijk zijn nog
niet alle jongkies uitgekomen.
Mijn ongeduld beloond. Wat is ongeduld
toch een rare en typisch menselijke eigenschap. Mensen kunnen helaas vooruit in de
toekomst kijken, wij weten dat “iets” gaat
gebeuren. Dat is als je moet broeden een
slechte eigenschap. Broeden is, leven in het
moment, het woord wachten is ook niet
goed. Wij hebben geen woorden voor een
tijdloze wereld. Koeten blijven op de eieren
zitten in een tijdloze rust.
Het is 2 juni, een nieuwe lente een nieuw
geluid.
Henk Kauffman
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advertentie

Van de voorzitter
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Er komt stap voor stap meer ruimte, ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Per 1 juni mogen de

Huiswerkbegeleiding bij u in de buurt

buurtcentra weer open, onder strikte voorwaarden. Zolang het coronavirus onder ons is, blijft

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!

afstand houden nog steeds de richtlijn en binnensporten blijven nog tot september niet toegeVan Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
050-5422667
info@fysiotherapiedehunze.nl

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.

Fysiotherapie
Rugscholing
Sportblessures
Kinderfysiotherapie
Fitkids/peuter-kleutergym
Bekkenklachten/bekkenbodemtraining

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

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
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facebook.com/fysiotherapiedehunze
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www.fysiotherapiedehunze.nl

staan. Voor onze zalen betekent de 1,5 meter richtlijn een beperkt aantal aanwezigen en is een
vrije looproute erg beperkt. Er zijn momenteel geen activiteiten die doorgang kunnen vinden.
Met de zomersluiting vanaf 1 juli gaan wij vóór de zomervakantie niet meer opstarten.
Daarom heeft het bestuur van buurtcentrum de Hunzeborgh besloten om ALLE activiteiten tot
1 september te staken en het buurtcentrum gesloten te houden. Wij zien op het moment te weinig mogelijkheden om op te starten. Wij houden u op de hoogte van eventuele maatregelen en
de situatie na 1 september via onze website en Facebookpagina. Ook de agenda in dit wijkblad is
voorlopig, totdat er meer duidelijkheid is wat wanneer weer mogelijk is.
Ik wens iedereen een hele fijne zomer en een goede gezondheid.

Tot ziens!
Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

Menno Hartsema

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!
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Contactpersonen Hunzeborgh:
Menno Hartsema
Joke Snijder
Marijke Oostingh
Aleida Bakker
Rineke Boonstra

voorzitter
tel. 06 288 85 238
penningmeester			
secretaris 			
incidentele verhuur
tel. 050 541 85 41
verhuur, activiteiten
tel. 050 542 57 21

hunzeborghfinancieel@gmail.com
mioostingh@gmail.com
dehunzeborgh@gmail.com
rineke.boonstra@home.nl

Website: www.dehunzeborgh.com E-mail: info@hunzeborgh.nl
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Het bestuur van buurtcentrum de Hunzeborgh heeft ALLE activiteiten t/m 1 september
gestaakt en het buurtcentrum is gesloten.
Op het moment van opstellen van deze agenda was nog niets bekend over de periode na 1 sept. Bezoek
onze website voor de laatste stand van zaken.

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2020-2021
Maandag

Dinsdag

9.15 - 10.15 uur
10.45 - 11.45 uur
13.00 - 14.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur

Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Senioren Fitness
Yoga
Yoga

9.15 - 10.15 uur
10.45 - 11.45 uur
14.00 - 15.00 uur

Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Wandelen

20.00 - 23.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Ina Bos - bosuil@gmail.com
(06) 440 122 76
Monique Heemskerk
(06) 127 869 72

Ina Bos - bosuil@gmail.com
(06) 440 122 76
Ynke Veenstra (06) 273 337 87
ynkeveenstra@home.nl
Jolanda Ritsema
Klaverjassen
jolandaritsema@live.nl
planning volgt - zie website
Aleida Bakker
Koor 'Goed gestemd'
iedere dinsdagavond uitgez. de klaverjasavonden leidabakker@gmail.com

10.00 – 12.00 uur

Woensdagmorgen schildergroep

19.30 - 20.30 uur

Piloxing

20.00 - 22.00 uur
20.45 - 21.40 uur

Fotoclub
planning volgt - zie website
Restorative Yoga

Donderdag

9.15 - 10.15 uur
10.45 - 11.45 uur
19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Zumba
Yoga/Pilates

Ina Bos - bosuil@gmail.com
(06) 440 122 76
Ewa Normann - info@moveindazity.nl
(050) 318 65 32 of (06) 126 020 37

Vrijdag

8.45 - 9.45 uur

Ladies Gym

10.00 - 13.00 uur

Schildercursus ‘Groen als Gras'

16.15 - 17.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.45 - 21.00 uur

Jeugdschaakclub SC de Paardensprong
Kinderdisco 4 t/m 8 jaar
Bingo met aansluitend kinderdisco 8 t/m 12 jaar
planning volgt - zie website

Lia Elsinga - l.ladiesgym@gmail.com
(06) 305 038 02
Ina Bos - bosuil@gmail.com
(06) 440 122 76
Ronald van Nimwegen (050) 541 46 22

Woensdag

winkels
afhaallocaties

Garm van der Tuin (06) 406 673 81
g.vandertuin@home.nl
Ewa Normann - info@moveindazity.nl
(050) 318 65 32 of (06) 126 020 37
Riët Visser - gravisser@gmail.com
(06) 812 714 72
Ewa Normann - info@moveindazity.nl
(050) 318 65 32 of (06) 126 020 37

bezorgservice

Ekoplaza dir
ect

PostNL

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2020
n.t.b.

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
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tijk is
In onze prak
oor
nog ruimte v
nten
nieuwe patië

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.
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