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Starkenborgh! Heeft u 
vragen over de aankoop, 
verkoop of taxatie van uw 
woning?  Bel of mail voor 
een vrijblijvende afspraak!

gewoon groots geregeld!

 KOPEN DOE 
JE MET JE HART, 
MAAR HOUD JE 
HOOFD KOEL
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Van de redactie
Kent u de website beijumnieuws.blogspot.
com? Blogger Johan Fehrmann schrijft 
vrijwel dagelijks over grote en kleine 
gebeurtenissen in onze buurwijk. Johan 
is Beijumer in hart en nieren maar toch 
kan hij het niet laten regelmatig bij ons 
te komen buurten. Dat bewijst wel de 
rubriek ‘Ondertussen in De Hunze’: op 
het moment dat ik dit schrijf is net afleve-
ring 188(!) verschenen. Johan typeert De 
Hunze en Van Starkenborgh vaak als ‘een 
rustig wijkje’.

Maar er gebeurt hier wel degelijk wat! Bij het 
samenstellen van een editie van dit blad valt 
soms op dat een thema wel erg vaak terug-
komt. De afgelopen twee nummers was 
dat, hoe kan het ook anders, het effect van 
het coronavirus op het dagelijks leven. In 
dit nummer zijn dat bewonersinitiatieven. 
Aanvragen voor bloemenstroken, boom-
tuinen, basketbaldoelen, het opzetten van 
een boekenruilkast, in gesprek gaan met 
het waterschap over de sluisovergang bij de 
Hornbach, plannen voor nieuwe activitei-
ten in de Hunzeborgh en niet te vergeten de 
voortgaande strijd rond de ‘bewonersvariant’ 
door de Gerrit Krolbrug commissie. Wat je 
noemt een levendige wijk!

De redactie werd aangeklampt door een 
bewoner die een vervelend gevoel had over-
gehouden aan een gebeurtenis in de wijk. Of 
we daar iets over konden schrijven. Hoewel 
we begrip hebben voor de zorgen naar aan-
leiding van die gebeurtenis schrijven we in 
principe niet over individuele aangelegenhe-
den. De BHS behartigt de belangen van álle 
wijkbewoners en op grond daarvan neemt 

het Wijkblad (officieel orgaan van de bewo-
nersorganisatie) geen standpunten in. Wijk-
bewoners kunnen tegengestelde belangen 
hebben of ze verschillen van mening. 

Een voorbeeld? Stel, een bewoner vindt dat 
de bussluis bij de Boterdiepbrug er uit kan, 
de wijk moet volgens hem ook daar een vol-
waardige toegang voor alle autoverkeer 
krijgen. Daarover neemt de redactie geen 
standpunt in want er zullen andere bewoners 
zijn die dat helemaal niet zien zitten. Wel kan 
die bewoner met een ingezonden brief zijn 
mening en argumenten in het Wijkblad ken-
baar maken.

Namens de redactie,
Hans van Leeuwen

Van het BHS bestuur
Als de zomerperiode aanbreekt denk je 
vaak in termen van ‘afronden wat loopt 
en afbouwen’, ‘lekker bijkomen en bijtan-
ken’, ‘nieuwe zaken tillen we wel over de 
vakantie heen’ en ‘na de vakantie star-
ten we weer rustig op’. Niets van dit alles 
dit jaar. Onderwerpen als ABV 2020, nieu-
we bestuursleden BHS, vervanging Gerrit 
Krolbrug, corona-ontwikkelingen hebben 
er voor het bestuur en het Gerrit Krol-
brug comité, een actieve vakantieperiode 
van gemaakt. Zie ook de website van BHS 
met alle sociale media waarmee we jul-
lie zoveel mogelijk hebben geïnformeerd. 
Met dank aan Rudy Timmerman, onze 
website- en sociale mediabeheerder die 
iedere keer weer voor ons klaar stond.

Met trots melden we dat de ABV 2020 is afge-
handeld en afgerond. En dat het bestuur 
formeel is uitgebreid met Peter Altena en 
aangevuld met Marga Hesseling en Bert 
Meijberg. In de eerstvolgende bestuursver-
gadering zullen we de bestuurstaken herver-
delen en via de website communiceren.

Daarnaast is er in de afgelopen maanden door 
het Gerrit Krolbrug comité, een samenwerking 
tussen de bewonersorganisaties De Hunze/
Van Starkenborgh, Beijum en het wijkover-
leg Korreweg, in zeer goede samenwerking 
met alle besturen een enorme inspanning ver-
richt. Onze ingediende bewonersvariant voor 
de vervanging van de Gerrit Krolbrug is tij-
dens de vakantieperiode in 4 zeer uitgebreide 
rapporten gepresenteerd, toegelicht en, zeer 
teleurstellend, in eerste instantie op voor ons 
onterechte redenen afgewezen. Daar heeft 
het comité het niet bij laten zitten. Alle com-

municatiemiddelen en -kanalen zijn uit de 
kast gehaald. En alle stakeholders en beslissers 
zijn benaderd. Dit heeft tot een eerste succes 
geleid: ‘Het besluit welke varianten verder wor-
den uitgewerkt is uitgesteld tot begin oktober’. 
We zijn dankbaar voor de inzet en de creati-
viteit van de leden van het comité en steunen 
hun vervolgacties. Later meer hierover.

Maar ook op het gebied van wijkactiviteiten 
staat het niet stil. Het volgende buurtvuur 
staat alweer gepland en de culturele com-
missie heeft een plan gemaakt voor diverse 
culturele activiteiten. Vanuit het bestuur jui-
chen we dat toe en zullen we hier ook finan-
cieel aan bijdragen. Vanuit het bestuur zijn 
we tevens bezig om in het najaar een the-
mabijeenkomst ‘Energietransitie’ te organi-
seren. Op welke wijze, wanneer en hoe deel 
te nemen wordt nader uitgewerkt. We zullen 
helaas nog steeds met alle coronamaatrege-
len rekening moeten houden. Blijf geïnfor-
meerd en houd dus onze website en de 
sociale media in de gaten.

Zelf nog ideeën, wensen of wil je actief bij-
dragen? Neem dan contact met ons op via 
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

Voor nu hopen we dat jullie allemaal de 
zomer goed, ontspannen en gezond zijn 
doorgekomen en kijken we ernaar uit om 
elkaar weer snel en verantwoord in de Hun-
zeborgh, ergens in de wijk of tijdens een van 
de activiteiten persoonlijk te ontmoeten. 

Bijles wiskunde en 
natuurkunde van een 
ervaren docent 

Heeft uw kind (of uzelf ) moeite met 

wiskunde en/of natuurkunde? Indivi-

duele en gerichte bijles kan datgene 

bieden wat school niet biedt. Niveau: 

van VMBO t/m VWO.  De  bijlessen 

kunnen bij u thuis gegeven worden. 

Referenties aanwezig. 

Bel of mail voor meer informatie: 

tel. 0634113170;  

johann.schelwald@ziggo.nl
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Voetreflexoloog en medisch 
pedicure Julia Sinn
Met de kennismaking met Julia Sinn, in 
maart gestart met haar praktijk in De 
Hunze, blazen we de rubriek ‘Ondernemer 
in de wijk’ weer nieuw leven in. Voor het 
volgende nummer hebben we al iemand 
op het oog. Bent u ondernemer en wilt 
u zich ook een keer presenteren in deze 
rubriek? Stuur een bericht naar wijkblad@
dehunzevanstarkenborgh.nl. 
En dan geven we nu het woord aan Julia.

Mijn naam is Julia Sinn. Ik ben erkend voe-
treflexoloog en medisch pedicure. Na 
persoonlijk hele goede ervaringen met voe-
treflexbehandelingen opgedaan te heb-
ben ben ik in 2015 en 2016 de opleiding 
voor voetreflexoloog gaan volgen bij de 
BER (Bond Europese Voetreflexologen) te 
Nunspeet.
Tijdens mijn opleiding viel mij op dat veel 
mensen voetreflex met iets zweverigs associ-

eren. Dat maakte dat ik aansluitend ter aan-
vulling de opleiding voor medisch pedicure 
ben gaan volgen; een degelijke medische 
opleiding. Die heb ik gevolgd van 2016 tot 
2018 bij de NNA (Noord Nederlandse Acade-
mie) in Groningen. In mijn werk ervaar ik dat 
ik hiervan geregeld profiteer omdat de oplei-
dingen elkaar heel mooi aanvullen.
 
Vanaf 2016 geef ik, met veel enthousiasme, 
voetbehandeling ik mijn praktijk FOLLOW 
YOUR FEET. In het begin deed ik dat in een 
behandelkamer bij mij thuis in de Korreweg-
wijk. Naarmate mijn ervaring toenam, ver-
grootte mijn klantenbestand. Daardoor werd 
het in maart 2020 mogelijk me met mijn 
praktijk te vestigen in het gebouw van Fysio-
therapie De Hunze.
 
Ik vind het, net als de wijk, een hele fijne 
plek om te zijn. In het gebouw werken ver-
scheidene disciplines: fysiotherapeuten, ook 
speciaal voor kinderen (www.fysiotherapie-
dehunze.nl) en een diëtiste (M. Westerman, 
www.dietcoach.nl). Er heerst een professio-
nele, ontspannen sfeer waar de bezoeker 
zich welkom voelt.

Op 1 maart heb ik er mijn deur mogen ope-
nen. Maar helaas was dat van korte duur. Op 
15 maart werd ik ziek, hoogstwaarschijnlijk 
corona. Het herstelproces duurde drie maan-
den. Sinds midden juni ben ik er weer voor 
mijn klanten. Door de lange stop en mijn 
nieuwe rooster heb ik jammer genoeg wat 
klanten verloren. Het positieve er aan is dat 
ik nu wel ruimte voor klanten uit de wijk heb. 

Met betrekking tot mijn werk omschrijf ik 
mijzelf in de rol van medische pedicure als: 
een pietje precies die graag aandacht en tijd 
aan klanten besteedt en hygiëne hoog in het 
vaandel heeft staan. Wat betreft de voetre-
flex als: iemand die het belangrijk vindt dat 
er een ontspannen, respectvolle sfeer heerst, 
waarin de klant zich op zijn gemak voelt.
 
Wat mij in de wijk opvalt: ik ken de wijk van 
wandelingen die ik er in het verleden regel-
matig maakte. Wat mij toen altijd al opviel is 
de prettige sfeer in de wijk en de ruimte voor 
kinderen om zorgeloos van hun kindertijd te 
kunnen genieten. Mede door de ruim aange-
legde speeltuin en de mogelijkheden om te 
sporten. En de rustige sfeer in de wijk door 
de verkeersplanning die ervoor zorgt dat 
hoofdzakelijk bestemmingsverkeer de wijk 
binnenrijdt. Al met al erg prettig. Elke keer als 
ik de wijk binnen rij/fiets/loop word ik er blij 
van dat mijn praktijk FOLLOW YOUR FEET er 
nu deel van uit mag maken.  
 
Vriendelijke groet,
Julia Sinn
 
Info: www.followyourfeet.nl
Contact: info@followyourfeet.nl 
of bel of app 06-29011063

Ondernemer in de wijk
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op twee manieren bevestigen: aan de rech-
ter stijl (zoals op de foto) of aan de linker 
stijl dan draai je het hekje om en gebruik je 
het andere scharnieroog. Helaas is het hekje 
niet echt stevig want vier dagen later is het 
gesneuveld.

Het sneuvelen van de twee plastic klaphek-
jes was voor het waterschap reden om op  
3 augustus de oversteek weer af te sluiten. 
Het waterschap laat in de Groninger Gezins-
bode weten dat als, na reparatie, de hekjes 
wéér gesloopt worden, de oversteek defi-
nitief afgesloten wordt. De reacties op de 
facebookpagina van onze wijken waren niet 
mals: we worden als kleuters aangesproken, 
logisch als je van die slappe hekjes gebruikt.
Een wijkbewoonster vraagt om een reactie 
van Noorderzijlvest. Na ruim een week is het 

antwoord van het waterschap dat de plastic 
klaphekjes niet voldoende stevig bleken en 
dat er nu gewacht wordt op nieuw (en stevi-
ger) materiaal. 

Hopelijk is de oversteek weer open als bij u 
dit wijkblad op de mat valt.

Peter Imthorn

UPDATE
O jee, de tijd heeft ons Wijkblad ingehaald; 
nog voor het ter perse gaan van dit nummer 
heeft het waterschap degelijke metalen draai-
hekken geplaatst die moeten voorkomen dat 
passanten al fietsend, brommend of tegen-
woordig ook zoemend over de sluis gaan. In 
ieder geval is ‘de overkant’ (van welke kant je 
het ook bekijkt) weer een stuk dichterbij.

Het (ondertussen niet meer) gele 
plastic klaphekje

Deelvoertuigen, hoe zijn de ervaringen?

Eind juli van dit jaar waren er heel wat 
mensen in een juichstemming. Om te 
beginnen het waterschap Noorderzijl-
vest. Dit waterschap was het gelukt om 
een veilige oversteek over het sluisje ‘Stad 
en Lande’ te maken. Dat was namelijk nog 
niet zo eenvoudig te realiseren. Ook de 
bewoners van Beijum en De Hunze waren 
blij. Het scheelde voor veel bewoners zo’n 
twee kilometer omlopen of omfietsen 
naar de Hornbach. Maar de vreugde was 
van korte duur.

Het begon allemaal in februari toen een fiet-
ser in het water bij de sluis viel. Volgens de 
Groninger Internet Courant bleef de fiet-
ser ongedeerd maar het was voor het water-
schap een goede reden om de oversteek af 
te sluiten. Het waterschap beloofde onder 
zoek te doen naar een veilige oversteek. 

Uw wijkblad besteedde in april aandacht 
aan deze kwestie en het leek er toen op dat 
de ‘bruggetjes’ voorgoed gesloten zouden 
blijven. Veel wijkbewoners waren daar, op 
z’n minst, zeer teleurgesteld over. In mei zijn 
de bewonersorganisaties van Beijum en De 
Hunze/Van Starkenborgh (BOB en BHS) én 
de Fietsersbond verhaal gaan halen bij het 
waterschap en half juni kwam er een posi-
tieve reactie.  Er moest veel onderzocht en 
overlegd worden en zes weken later kon dan 
de vlag uit. De oversteek gaat weer open! 
Een sluisdeur was gereed gemaakt voor een 
veilige overtocht. De sluisdeur kreeg geel/

zwarte markeringen, 
leuningen, waarschu-
wingsborden én gele 
plastic klaphekjes.

Dat gele plastic klap-
hekje (zie foto) heet 
een Double Safety 
Gate en is voor zo’n 
300 euro te koop. 
Het feit dat het hekje 
met maar één schar-
nier vastzit heeft te 
maken met het type 
hekje. Je kunt het 

Sinds mei dit jaar lopen we regelmatig 
tegen de e-scooters van GO Sharing en 
Felyx aan. Letterlijk soms want ze worden 
na gebruik niet altijd even handig gepar-
keerd. In Groningen zijn deze deelscooters 
(vinden, van slot halen en betalen gebeurt 
met een app) vooralsnog een proef tot 
eind dit jaar. In aanloop naar een wat uit-
gebreider artikel in het volgende num-
mer hoor ik graag wat de ervaringen zijn. 
Maakt u er wel eens gebruik van, juicht  
u het concept toe of storen de steeds  
weer op andere plekken geparkeerde 
scooters u?

En hoe is het met de deelauto’s in de wijk?  
Er was een particulier initiatief maar die auto 
heb ik al een tijdje niet meer gezien en ook 

de Smart Forfour van Witkar is niet meer op 
z’n (vaste?) stek aan de Berlageweg te vin-
den. Ik kreeg de indruk dat hij nooit gebruikt 
werd maar misschien is die waarneming 
onjuist. Weet u meer, heeft u er ervaringen 
mee of vindt u er iets van? Laat het weten via 
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl.

Hans van Leeuwen

Foto Marianne Huizinga

Foto: Hans van Leeuwen
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Laadpalen in De Hunze
Bewoners met een elektrische auto en 
geen eigen parkeergelegenheid kunnen 
straks sneller een laadpaal bij hen in de 
buurt krijgen. Het blijkt dat er voor onze 
wijk Van Starkenborgh geen openba-
re laadpalen gepland staan. In deze wijk 
(en ook het westelijke deel van De Hunze) 
hebben de bewoners een eigen oprit. Die 
zorgen dus voor hun eigen ‘oplaadpaal’.

De gemeente Groningen krijgt er de komen-
de drie jaar vierhonderd openbare laadpalen 
bij. Daarmee kunnen straks 800 elektrische 
auto’s tegelijk opgeladen worden. “Elektrisch 
rijden draagt bij aan een betere luchtkwali-
teit”, aldus wethouder Philip Broeksma. De 
gemeente wil de overstap naar elektrisch rij-
den op deze manier versnellen en faciliteren. 
“Daar horen ook laadmogelijkheden dicht-
bij huis bij”, verduidelijkt Broeksma. Auto’s en 
vrachtwagens zijn volgens Broeksma verant-
woordelijk voor zo’n 23 procent van de CO2-
uitstoot. “Wij stimuleren energievriendelijke 
vervoersmiddelen en daar hoort voldoen-
de openbare gelegenheid bij om elektrische 
auto’s op te laden”. Naar verwachting rijden 
er in 2025 ruim 16.000 elektrische auto’s in de 
gemeente Groningen. Ongeveer tweederde 
van de autobezitters heeft geen eigen oprit. 
“We willen voorkomen dat deze mensen bij 
gebrek aan oplaadmogelijkheden uiteinde-
lijk toch kiezen voor een auto op brandstof”.

Openbare- en strategische laadpalen
De gemeente Groningen wil daarom een 
dekkend netwerk van elektrische laadpa-
len aanleggen. Er zijn op dit moment ruim 
200 openbare laadpalen. Daar komen er de 
komende drie jaar naar schatting 350 bij. 

Deze laadpalen komen er op aanvraag van 
bewoners. Een paal wordt pas geplaatst als 
een eigenaar van een elektrische auto een 
aanvraag indient. In sommige gevallen is de 
gemeente aanvrager van een paal. Dit noe-
men we strategische laadpalen. Strategische 
laadpalen komen bij bijvoorbeeld buurthui-
zen, winkelcentra en sportparken en in de 
dorpskernen. Deze laadpalen zijn bedoeld 
voor bezoekers, forenzen en ook om een 
dekkend netwerk te creëren. 

Toewijzing van de locaties
De gemeente heeft samen met het Amers-
foortse adviesbureau Over Morgen in kaart 
gebracht wat de meest geschikte locaties 
zijn. In een plankaart (Elektrische Voertui-
gen Prognose Atlas) staan ongeveer 1500 
geschikte locaties. Deze plekken voldoen aan 
diverse eisen zoals voldoende ruimte op de 
stoep voor rolstoelgebruikers en een accep-
tabele loopafstand voor de e-rijder. Hiermee 
is ook de verwachte vraag naar laadpalen 
tot 2025 in kaart gebracht. De palen zijn zo 
gepland dat die voor alle bewoners op loop-
afstand te bereiken zijn. Hierdoor staan er 
meer palen op de kaart dan in de komende 
vijf jaar geplaatst worden.

Reacties De Hunze/Van Starkenborgh
Ondertussen heeft al een aantal wijkbewo-
ners gereageerd op die plankaart. Een veel-
gehoorde reactie was dat er niemand in de 
buurt woont met een elektrische auto. Als 
dit zo blijft komt er ook geen laadpaal. Een 
laadpaal komt er alleen als deze wordt aan-
gevraagd door iemand met een elektrische 
auto zonder eigen parkeergelegenheid. Er 
zijn ook een aantal reacties 
binnen gekomen op de veel-
heid van het aantal geplan-
de laadpalen in het oostelijke 
deel van de wijk De Hunze. De 
reden daarvan is dat daar veel 
mensen wonen zonder eigen 
parkeergelegenheid.

En verder
De gemeente is nu bezig met 
het verzamelverkeersbesluit. 
Het college van B&W neemt in 
één keer een besluit over alle 
mogelijke locaties voor laad-
palen. Dit besluit regelt dat er, 

na een goedgekeurde aanvraag, een bord bij 
de parkeervakken komt, waardoor er alleen 
elektrische voertuigen mogen staan om te 
laden. De aanvragen voor een laadpaal lopen 
via het bedrijf Allego BV. Dit bedrijf heeft 
de concessie om voor drie jaar de openbare 
laadpalen te plaatsen en te exploiteren. Hoe-
veel palen het uiteindelijk worden is afhanke-
lijk van het aantal aanvragen. Zo’n aanvraag 
wordt alleen toegewezen als de aanvrager 
geen gelegenheid heeft om op eigen terrein 
te laden. De aanvrager heeft trouwens geen 
alleenrecht op de paal maar als uit de gege-
vens blijkt dat een bestaande laadpaal in de 
buurt te vaak bezet is wordt er laadpaal bij 
geplaatst. De plaatsing van een laadpaal is 
gebonden aan diverse voorwaarden. Bijvoor-
beeld niet voor een raam, niet bij een boom 
(wortels!) enzovoort. Dat is allemaal te lezen 
in de plaatsingsleidraad op de website van 
de gemeente Groningen. 

Meer informatie: 
https://gemeente.groningen.nl/laadpalen

Peter Imthorn (tekst en foto)

• 
lV ys 

ANBOS -·---
GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST PROEFDIERVRIJE 

COSMETICA 

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

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl 
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Wanneer komt er weer 
een Buurtvuur?

Culturele Commissie actief

Door de coronabeperkingen is het voorlo-
pig niet mogelijk een Buurtvuur te orga-
niseren maar de werkgroep Buurtvuur 
De Hunze/Van Starkenborgh heeft niet 
stilgezeten. 

Afgelopen 4 april zouden we weer een Buurt-
vuur aansteken maar op die datum woed-
de het coronavirus in volle hevigheid door 
ons land. Dus dat werd afgelast. Bij toepas-
sing van de anderhalve meter maatregel is er 
ruimte voor hooguit vier personen rond het 
vuur. 

Toch heeft de werkgroep Buurtvuur niet stil-
gezeten. Er waren tal van actiepunten die 
we hebben aangepakt. Zo zijn we weer in 

gesprek gegaan met het gemeentelijke 
stadsdeelbeheer Oost waar we nu concrete 
afspraken mee hebben gemaakt. We krijgen 
zand voor onze vuurplaats én het toegangs-
pad. We zijn nu op zoek naar een bedrijf dat 
de vuurplaats wil uitgraven 
en het zand wil storten. We 
hebben wel alvast een favo-
riete uitvoering van onze 
vuurplaats gekozen (zie de 
foto).

Om straks weer een goede 
start te kunnen maken is 
de werkgroep bezig om de 
nodige spulletjes te verzamelen. Zoals een 
uitklaptafel en bankjes, waxinelichthouders, 
thermoskannen, hout en dergelijke. Gelukkig 
kregen we een kleine gemeentelijke subsidie 
om dit te bekostigen en bood de Stichting 
Buurtvuur hulp bij de afwikkeling daarvan.

Wanneer het volgende Buurtvuur wordt 
gehouden is nog niet bekend. Dat is ook 
afhankelijk van een eventuele tweede coro-
nagolf. Aan de werkgroep Buurtvuur De 
Hunze/Van Starkenborgh zal het niet liggen.

Heb je vragen over het Buurtvuur of wil je 
je aanmelden voor de werkgroep mail dan: 
peter.imthorn@gmail.com

Voor meer informatie over buurtvuren kijk 
bij: https://buurtenrondhetvuur.nl/buurten-
rondhetvuur.nl/

Om de culturele activiteiten in onze wij-
ken te bevorderen is in februari van dit 
jaar de Culturele Commissie opgericht. 
Direct na de oprichting zijn de leden 
aan de slag gegaan.  Een van de resulta-
ten (een vioolconcert) was vorige week 
te beluisteren in ons Buurtcentrum De 
Hunzeborgh.   

Lezing 
Het volgende 
optreden is een 
lezing die door 
Henk Kauffman 
wordt gegeven. 
Henk is geboren op 
20 november 1939 
te Amsterdam. 
Na de opleiding 
MULO-B/HBS-B stu-
deert hij aan de Universiteit van Amsterdam, 
Wis- en Natuurkunde Faculteit, Scheikunde 
en Biochemie. Dat leidt in 1974 tot promotie 
tot dr. in de Natuurkunde. 
In dat jaar verhuist de familie naar de provin-
cie Groningen vanwege een aanstelling als 
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het 
AZG (nu UMCG) te Groningen. De aanstel-
ling betrof de afdeling longziekten met als 
opdracht het opzetten van een researchla-
boratorium voor fundamenteel onderzoek 
naar de oorzaken van longziekten zoals aller-
gie, astma en COPD. Na meerdere jaren het 
laboratorium geleid te hebben als Universi-
tair Hoofddocent (UHD, Associate professor) 
volgt een benoeming tot hoogleraar. 
Henk is na zijn pensionering als docent 
betrokken bij het onderwijs aan de Senioren 
Academie (HOVO). 

Na een aantal jaren in de provincie gewoond 
te hebben verhuist de familie in 1990 naar de 
huidige woonplaats in De Hunze.
Onderwerp: De rol van het doorzichtige 
glas in de transformatie van het denken in 
West-Europa.
De lezing gaat over het doorzichtige glas en 
zijn rol in de transformatie van het weten-
schappelijk denken in de 16e en 17e eeuw.  
In Venetië gaan van het doorzichtige glas 
eerst de vergrootglazen ontstaan en wat later 
de lees- en verziende brillen. De baanbreken-
de stap is de samenstelling van de lenzen tot 
de telescoop en microscoop. Het succes van 
het wetenschappelijk onderzoek leidt tot een 
groter vertrouwen in de kracht van de rede, 
het terugdringen van bijgeloof en dat later 
ook toegepast gaat worden op filosofische 
inzichten (Spinoza) en de politieke ordening 
(Locke) met grote gevolgen voor een heror-
dening van de cultuur en de maatschappij. 
Henk vertelt over dit interessante onderwerp 

Buurtvuur 2019 (foto: Simone Knaapen)
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met enthousiasme en humor en laat het ver-
band zien tussen de vroege ontdekkingen en 
het hedendaagse leven.  

De lezing is in Buurtcentrum De Hunzeborgh 

op 8 november 2020. Het begint om 14.00 
uur en eindigt om 16.30 uur. Toegang € 2,50.

Je moet je voor deze lezing wel van tevoren 
aanmelden bij Ina Bos. 

De Culturele Commissie doet een oproep 
aan wijkbewoners die een optreden of 
een lezing willen geven. De Commissie is 
ervan overtuigd dat er in onze wijken heel 
veel talent aanwezig is en hoopt dat die 
mensen zich melden bij de Commissie. De 
Commissie richt zich op muziek, lezingen, 

poëzie, film of een combinatie daarvan. 
Voorlopig heeft de Commissie één keer per 
maand op een zondagmiddag de beschik-
king over Buurtcentrum De Hunzeborgh. 
Geef je op! 
Reacties en vooraanmelding lezing: 
bosuil4@gmail.com

Oproep

Gedichtenwedstrijd
Corona heeft ons allemaal in een bijzon-
dere modus gebracht en ons beperkt 
in het samenkomen. Ook het wijkcen-
trum heeft lange tijd zijn deuren geslo-
ten gehouden, dit ter bescherming van 
ons allemaal. Bij mij is destijds het idee 
ontstaan om samen met een buurvrouw 
middels het ophangen van gedichten aan 
de bomen op de middenberm toch con-
tact met elkaar te maken met als resul-
taat ons poëzie project in de Tonny van 
Leeuwenlaan.

In het vorige wijkblad is onder het kopje 
‘Poëzie in de wijk, pareltjes van verbinding’ 
de mogelijkheid geopperd een gedichten-
wedstrijd uit te schrijven. Ook is in dit stukje 
genoemd dat er een Culturele Commissie in 
oprichting is. Inmiddels draait deze commis-
sie op volle toeren en zijn een aantal thema’s 
de revue gepasseerd. Ook het project ‘Poëzie 
in de wijk’ begint steeds meer vorm te krij-
gen. Hiervoor zijn wij als Culturele Commis-
sie druk doende een jury samen te stellen. 
Ook is een beeldend kunstenaar, keramiste 
in een nabijgelegen wijk benaderd om mee 

te denken over de vormgeving en eventueel 
uitvoering van een plan gekoppeld aan deze 
wedstrijd. 

Het plan is volgend voorjaar deze wedstrijd 
uit te schrijven. Graag willen wij onze wijk-
bewoners en zeker ook jongeren dan ook 
uitnodigen hun schrijftalenten en gevoe-
lens rond het afgelopen jaar om te gaan zet-
ten in dichtregels. De vorm is daarbij minder  
belangrijk dan de woorden die uiting geven 
aan emoties die het afgelopen jaar zijn 
gepasseerd. 

Het verzamelen van gedichten willen wij 
met veel zorg en aandacht oppakken. Een 
jury zal zich vervolgens over de ingezonden 
gedichten buigen. Om voldoende materiaal, 
gedichten te verzamelen hebben wij als Cul-
turele Commissie besloten bewoners in de 
gelegenheid te stellen vanaf het moment dat 
u dit leest uw gedichten in te sturen. 

U kunt u gedichten sturen naar: pamata@
ziggo.nl

Alle inwoners van Groningen van 18 jaar en 
ouder ontvangen in september een brief 
van de burgemeester met het verzoek deel 
te nemen aan het leefbaarheidsonderzoek 
van de gemeente. Vul deze zo snel moge-
lijk in!  De gemeente gebruikt de resultaten 
voor verbeteringsplannen voor de wijken.

In de brief staat een persoonlijke inlogco-
de, waarmee u de vragenlijst online kan 
invullen. Deelnemers maken kans op een 
sportcheque voor het zwembad of de ijs-
baan. Een mooie reden om mee te doen 
toch?

Doe mee met het leefbaarheidsonderzoek!

Nieuw asfalt Berlageweg
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Voor wilde bijen en vlinders is dat van groot 
belang. Honingbijen willen er ook wel op 
afkomen, maar die leven alleen bij bijenkas-
ten van imkers.’’

Tijdens de planmakerij voor de bloemen, 
stuitte de stadsecoloog op nog een wens die 
onder de bewoners leeft: bomen bij de speel-
plek in het park. Jager: “De zomers worden 

steeds warmer. Ouders die met hun kinde-
ren naar de speelplaats gaan, zitten daar in 
de zomer in de volle zon. Er is helemaal geen 
schaduw. Daarom willen mensen graag wat 
bomen hebben. Ook daar zijn we nu mee 
bezig.”

Op de foto op de voorgrond het dijkje met 
daarachter de speelplaats in de volle zon. 

Bloemen op het dijkje en bomen bij 
de speelplaats
De plannen zijn er, de uitvoering wacht 
nog op een fiat van de bewonersorganisa-
tie en de wijkpost. Maar als het aan stad-
secoloog Hemmo Jager ligt, ondergaat 
het wijkpark in de nabije toekomst twee 
veranderingen: er komen bloemen op 
het dijkje langs de Berlageweg en bomen 
rond de speelplaats.

“We moeten zeker weten dat er draagvlak is 
voor de plannen”, zegt hij over de gesprek-
ken die er nog moeten worden gevoerd. “Als 
iedereen het goede ideeën vindt, hoop ik 
nog in het najaar te kunnen beginnen met de 
uitvoering.”

Het begon met een voorstel van Margriet 
Mulder, bewoonster van de Berlageweg. Voor 
een fleuriger aanblik van het park en meer 
biodiversiteit in de wijk stelde zij de gemeen-
te voor om wilde bloemen in het dijkje in te 
zaaien. Het idee kreeg een positief onthaal 
bij Jager, maar ook bij andere omwonenden 
die zij raadpleegde. 

Aanvankelijk was het idee om een strook tus-
sen de weg en de buitenste bomenrij in te 
zaaien, maar in de nieuwste plannen wordt 
het hele dijkje bloemrijk, tot aan het achter 
gelegen asfaltpad. Jager: “Margriet heeft mij 
laten zien wat voor soort bloemen zij graag 
wilde. Dat kwam neer op akkerbloemen. 
Daarvoor moet je de grond vaak bewerken. 
We hebben nu gekozen voor een maaimeng-
sel van onder meer margrietjes, streepzaad, 
leeuwentand, rode klaver, madeliefjes, veld-

zuring. Die blijven redelijk laag, tien tot twin-
tig centimeter. Afhankelijk van de snelheid 
waarmee ze groeien, gaan we ze zo eens 
in de vier tot zes weken maaien op bloem-
hoogte. Dan heb je na twee dagen al weer 
bloemen.”

De stadsecoloog wil de rand langs de Ber-
lageweg overigens wat vaker laten maaien. 
“Daar worden nogal wat auto’s geparkeerd. 
Dan kunnen de mensen er altijd fatsoenlijk 
uitstappen”, aldus Jager.

Jager peilt nog de meningen over de moge-
lijkheid om een stuk gras om te ploegen om 
plukbloemen te zaaien, zoals de klaproos 
en de korenbloem. “Denk aan een strook 
van een meter of vijf, waar de bewoners ook 
bloemen kunnen plukken.”

De stadsecoloog verwacht dat niet alleen 
de bewoners gelukkig zijn met de kleurrij-
ke impuls aan de biodiversiteit. “Je hebt met 
dit mengsel een constant nectaraanbod. 

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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Boomtuin aan de Greinerstraat
Een deel van de bewoners van de Grei-
nerstraat ziet sinds kort op de Beiju-
merweg voortpeddelende fietsers 
nieuwsgierig naar de groenstrook achter 
de sloot kijken: ‘Goh, wat is dat nu weer 
dan?’ Voor wijkgenoten die zich hetzelf-
de afvragen: het is een boomtuin. Hoewel, 
eigenlijk ook weer niet helemaal. Waarom 
niet, dat komt straks aan de orde. 

Naar aanleiding van een bericht op de web-
site van de gemeente (zoek op ‘boomtuin’) 
namen de bewoners van twee huizen con-
tact op met de gemeente. De gemeente 
ondersteunt initiatieven om de biodiversiteit 
te vergroten. Stukken gras onder de bomen 
maken plaats voor meer gevarieerde flora. 
Hoe die is samengesteld bepalen de bewo-
ners zelf. Met een slimme keuze zorgt dat 
voor meer insecten en dat is weer gunstig 
voor de vogelstand.

Voordat er iets geplant mocht worden kwam 
een medewerker van de gemeente een kijk-
je nemen. Hij constateerde dat uitgerekend 
onder de bomen aan de Greinerstraat niet 
geplant kon worden; het zijn essen en die 
wortelen ondiep en breeduit. Een alternatief 
werd een paar meter verderop gevonden; 
een plek waar geen bomen staan. Gras er uit, 
bemeste grond er in en daarna de plantjes. 
Op dit moment profiteren ze volop van de 
nazomer, ze lopen al aardig uit. Met de pick-
nicktafel ernaast is het een leuke ontmoe-
tingsplek geworden voor buren die onder 
het genot van koffie of andere vloeistoffen 
willen bijkletsen of misschien zelfs weer nieu-
we initiatieven ontwikkelen.

De gemeente stimuleert behalve de aanleg 
van boomtuinen ook die van ‘geveltuinen’. De 
informatie staat op dezelfde pagina.

Hans van Leeuwen
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Strijd voor ‘lage’ Gerrit Krolbrug 
gaat door
Het plan van het Gerrit Krolbrug comi-
té  (GKc) voor een nieuwe verbinding met 
lage doorvaarthoogte over het Van Star-
kenborghkanaal is nog springlevend, 
ondanks dat ingenieursbureau Royal Has-
koningDHV deze zogeheten Bewonersva-
riant als onhaalbaar heeft beoordeeld.

Dat zegt wijkbewoner en comitélid Kees Vis-
ser. De stuurgroep van Rijkswaterstaat (RWS), 
gemeente en provincie die het ontwerp voor 
de nieuwe Gerrit Krolbrug moet vaststel-
len, heeft de Bewonersvariant ondanks het 
negatieve oordeel nog altijd in beraad, zo 
meldden ze op 4 september jongstleden. In 
oktober hebben ze een volgend overleg.

De strijd tegen de plannen van RWS om een 
nieuwe brug met een doorvaarthoogte van 
4 of 5,5 meter aan te leggen, gaat dan ook 
door. De Rijksdienst wil met die doorvaart-
hoogte het aantal keren dat de brug open 
moet beperken.

Het GKc, waarin de drie meest betrokken 
bewonersorganisaties zijn vertegenwoor-
digd, vindt dat de brug op die manier veel 
te hoog en steil wordt voor fietsers, rolstoe-
lers, scootmobielen en wandelaars. Door-
dat de wegen (waaronder de Korreweg) fors 
moeten worden verhoogd, zullen ook de 
omwonenden voortdurend hinder ondervin-
den van de hoge brug. Het GKc maakte een 
ontwerp voor een veilige, brede en voor alle 
verkeer goed begaanbare nieuwe brug over 
het Van Starkenborghkanaal met dezelfde 

doorvaarthoogte als de huidige verbinding 
(2.30 meter). Het ingenieursbureau beoor-
deelde op verzoek van de stuurgroep deze 
Bewonersvariant.

Opmerkelijk is dat Royal HaskoningDHV ook 
een conclusie trekt die pleit voor een lage 
doorvaarhoogte. Als de nieuwe brug net 
zo hoog wordt als de huidige, geldt voor de 
komende 30 jaar dat die niet vaker geopend 
hoeft te worden dan nu gebeurt. 

Visser: “De bedoeling van het Rijk is dat het 
Van Starkenborghkanaal een ‘snelweg’ voor 
de binnenvaart wordt. Dat het aantal brug-
openingen desondanks niet toeneemt, komt 
doordat de schepen groter worden. Natuur-
lijk gaat de brug nu ook best vaak open. Dat 
is vervelend, maar dat zijn we gewend.”

Het comité is ook nagegaan hoe vaak de op 
dezelfde vaarroute gelegen nieuwe hoge 
brug bij Dorkwerd en de Gerrit Krolbrug in 
tweeënhalve maand zijn geopend. Dat ver-
schil is marginaal: de hoge brug bij Dorkwerd 
2049 keer tegen de Gerrit Krolbrug 2097. Ook 
de Koninklijke Schippersvereniging Schut-
tevaer verwacht volgens het comité niet dat 
het aantal brugopeningen bij de bouw van 
een hoge brug zal dalen.

“Op dat punt hebben we echt wel een gat 
geschoten in het verhaal van Rijkswater-
staat”, zegt Visser. Hij heeft ook een goed 
gevoel overgehouden aan een gesprek met 
wethouder Philip Broeksma. ,,Hij heeft veel 

belangstelling voor het punt van het aan-
tal brugopeningen. En hij heeft gezegd dat 
gemeente en provincie op dit onderwerp 
met elkaar optrekken.”

Andere bezwaren tegen het plan van RWS 
zijn dat de aanliggende delen van het Heer-
denpad, de Ulgersmaweg en de Korreweg 
3,5 meter hoger komen te liggen. Bovendien 
wordt het brugdek veel smaller dan het GKc 
wenselijk vindt. “Wij stellen juist een brede 
brug voor, omdat dan de fietsers en auto-
mobilisten van elkaar gescheiden kunnen 
worden. Deze uitvoering is in 2016 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Vorig jaar kregen 
we echter de boodschap dat deze uitvoering 
niet maakbaar was.” Het comité krijgt steeds 
te horen dat daaraan niets kan worden ver-
anderd. Visser: “Het blijft onduidelijk waar-

om. We hebben via de Wet openbaarheid van 
bestuur stukken opgevraagd om daar meer 
duidelijkheid over te krijgen, maar ook daar 
zijn we niets wijzer van geworden. Daarom 
lijkt het erop dat de niet-maakbaarheid ner-
gens op is gebaseerd.”

Het GKc heeft overigens weinig goede woor-
den over voor het oordeel van HaskoningD-
HV dat de Bewonersvariant onhaalbaar is. 
‘’Volstrekt onevenwichtig”, zo noemt het 
comité het rapport. 

“In de vergelijking worden nadelen en twij-
fels bij de Bewonersvariant aangemerkt als 
onoverkomelijke bezwaren, terwijl bij de 
andere varianten de nadelen en twijfels wor-
den aangemerkt als ‘oplosbaar’ in de vervolg-
fase”, aldus het GKc.

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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Een aangeharkte wijk
Regelmatig fiets ik door andere wijken 
als de onze. Als ik terugkom realiseer ik 
me altijd weer hoe ontzettend netjes alles 
wordt bijgehouden. Als het gras in mijn 
tuin naar mijn mening nog best een week 
(of meer) kan wachten, dan is op het grote 
veld het gras dat even hoog is al gemaaid. 
Laatst zag ik zelfs dat de mannen en vrou-
wen van de gemeente het onkruid tussen 
de struiken eruit haalden. De bomen langs 
de straten zijn netjes gesnoeid en er han-
gen afvalbakken waar nodig. 

Waarom bekruipt mij dan af en toe een 
unheimisch gevoel? Toen wij hier 20 jaar (!) 
geleden kwamen wonen was het allemaal 
niet zo strak georganiseerd. Maar onze kinde-
ren bouwden hutten waar dat kon: toen de 
Ring Oost nog niet Ring Oost heette kon je 
daar aan de onderkant van het talud prach-
tige hutten bouwen en die bleven staan. Tot 
mijn grote vreugde trof ik tijdens een ’coro-
na-opsluiting onderbrekende wandeling’ 
een hut aan in bijna dezelfde omgeving, diep 
in de bosjes, zelfs met een soort disclaimer 
op een bord waarbij de naam en de huisre-
gels van de hut stonden. Enige weken later 
was de hut weg. Hetzelfde gebeurde toen 

ik wandelde  in het prachtige semi-parkje 
met bijpassende boom, ook langs de Ring, 
maar dan aan de noordkant. Enige tijd later 
was ook die hut verdwenen. Gelukkig zag ik 
deze week dat de hut uit de sloop was her-
rezen, maar toch. Ik weet dat er buurtbewo-
ners mij nu voor gek zullen verklaren, maar 
dat is het voordeel van zo’n wijkblad: je hoeft 
niet per se de mening van de hele wijk te 
verkondigen

Wat ik het meest vervelend vond: in het 
begin van het coronatijdperk had ik de gele-
genheid om een diepe wens in vervulling 
te laten gaan Een bibliotheekkastje voor de 
deur. Het begon met een klein kastje op wiel-
tjes. Dat liep al snel vol. Toen regelde mijn 
zoon een gratis vitrinekast via Marktplaats. 
We maakten er een waterdicht puntdak-

je op en ik vulde de kast met boeken. Boe-
ken die ik toch bij nader inzien minder leuk 
vond, boeken die ik van anderen kreeg, boe-
ken uit de mediatheek van mijn werkgever 
(een grote GBO-instelling in Groningen). Het 
was een succes: ik genoot van de positieve 
reacties van mensen, soms op bezoek bij de 
buren, of soms verderop wonend in de straat 
of wijk. Het mooiste compliment: een jongen 
op een Thuisbezorgd-fiets, die zorgvuldig 
alles bekeek en toen plotseling het boek zag 
wat hij wilde hebben: hij hield het met een 
triomfantelijk  gebaar omhoog. 

Tijdens de vakantieperiode moesten wij  
onverwacht een paar dagen weg, wegens 
ziekenhuisopname van oudste dochter. 
Zoonlief paste op de hond. Een dag nadat wij 
weg waren belde hij: er hadden twee men-

sen van de gemeente voor de deur gestaan 
die die hem hadden verteld dat het zo niet 
langer kon, met die boekenkast, want de kast 
stond op gemeentegrond. Dat de stoepen in 
de Rietveldlaan zo breed zijn dat je er twee 
boekenkasten op kunt zetten was geen argu-
ment. Daarop plaatste hij de volgende dag 
de boekenkast in de stukje voortuin waar-
bij twee buxusjes werden vernietigd. De kast 
staat nu op natte grond, waardoor een lang 
leven er niet in zit. 

Wat is nu de moraal van mijn verhaal? In het 
half Gronings: ’t ken soms wol ’n  beetje min-
der met de regelzucht’ Af en toe een beetje 
lucht en ruimte voor kinderen en ‘grote men-
sen’ maakt dat een wijk voor iedereen is. 

Els Bijlholt 

Basketballen op het Josse Danzveld
Onze wijk is voorzien van uiteenlopen-
de openbare speel- en sportvoorzienin-
gen. Speel- en klimtoestellen op diverse 
plekken, trimtoestellen bij de Hunzedijk, 
de met tegels uitgezette ‘Hunzemijl’ (een 
rondje over hetzelfde dijkje en langs het 
Van Starkenborghkanaal), pannakooien in 
verschillende groottes en, aan de rand van 
de wijk, twee tennisbanen. 

Maar een basketbalveld was er nog niet. 
Reden voor enkele wijkbewoners om bij de 
gemeente te informeren of het mogelijk was 
dat…? De reactie was positief. Bij de panna-
kooi op het Josse Danzveld, naast de Hunze-
borgh, heeft de gemeente basketbaldoelen 
geplaatst waardoor het veldje multifuncti-
oneel is geworden. En omdat niet iedereen 

daar dagelijks langskomt geven we er op 
deze plek wat extra ruchtbaarheid aan.
Weet iemand waar het ‘straatnaambord’ 
dat aan de kooi hing gebleven is? Zo ja, 
dan graag een berichtje naar redactie of 
BHS-bestuur.

Hans van Leeuwen
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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
Na een periode van thuiszitten en buitensporten, waarin het buurtcentrum gesloten was, 

zijn er sinds september weer activiteiten mogelijk. Helaas kan nog niet alles weer normaal, 

maar in kleine groepen met extra hygiëne en goede ventilatie is er toch het een en ander te 

doen. Alles blijft natuurlijk onder voorbehoud dat we niet weer een toename krijgen van 

de besmettingen. En ondertussen houden we hoop op een vaccin wat het ontmoeten en 

samenkomen weer mogelijk moet maken.

Per activiteit is het een en ander uitgezocht om de veiligheid en ieders gezondheid te bescher-

men. Opstellingen zijn geschetst, looproutes en zaalverdeling zijn bepaald. Soms zijn groepen 

gesplitst om te zorgen voor veilige afstanden. Voor het ventileren van de ruimte tijdens gebruik, 

maar ook na gebruik is een instructie gemaakt. En er wordt nog beter schoongemaakt. De vrijwil-

ligers zijn druk geweest om de activiteiten weer mogelijk te maken, waarvoor veel dank.

Ook cultureel gezien kunt u uw hart ophalen in de Hunzeborgh. De kleine zaal is weer gevuld 

met een prachtige expositie van Siebe Branbergen. Zie ook elders in dit wijkblad de uitnodiging 

om te gaan kijken. En de Culturele Commissie heeft ook weer zondagmiddag activiteiten op de 

rol staan. Natuurlijk in kleine groepjes, maar ik hoop toch goed bezocht.

Tot slot voor jullie allemaal, blijf gezond en geniet van wat er wel door kan gaan.

Groeten,

Menno Hartsema

Van Eesterenlaan 15 
9731 MZ Groningen
050-5422667
info@fysiotherapiedehunze.nl
www.fysiotherapiedehunze.nl
facebook.com/fysiotherapiedehunze 

               
- Fysiotherapie
- Rugscholing
- Behandeling nek en schouderklachten
- Behandeling van sportblessures
- Rug/bekken(bodem)klachten bij zwangerschap
- Individuele oefentherapie bij chronische klachten
- Revalidatie na een operatie
- Kinderfysiotherapie
- Fitkids/peuter-kleutergym
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Tango in de Hunzeborgh
Een mail ontvangen van Inez van Beu-
sekom met de vraag of De Hunzeborgh 
beschikbaar is op de vrijdagavond voor  
10x tangolessen. Ja, dat kan. Nadat de 
schaakclub klaar is, kunnen de tangoles-
sen beginnen. Voorlopig kunnen er toch 
geen feesten en partijen gegeven wor-
den, dus de dansers zijn welkom. Na een 
bezichtiging wordt De Hunzeborgh goed-
gekeurd om in te dansen. “Mooie vloer, 
perfect”. Ik krijg van Inez en haar part-
ner Rob, die meegekomen is, een kleine 
demonstratie. “Wat zal het een tijd kosten 
om zo te kunnen dansen” denk ik. 

We nemen de richtlijnen van het RIVM door 
en ik wil graag weten hoe ze het een en 
ander gaan aanpakken. Ze werken met vaste 
partners en iedereen zal een mondkapje dra-
gen. Ook moeten de dansers hun eigen drin-
ken meenemen en zullen tussendoor alle 
plekken die aangeraakt zijn ontsmet worden, 
voordat de volgende les begint.  

Op 31 augustus wil Inez nogmaals de zaal 
bekijken ter voorbereiding op de eerste les 
op 4 september. Samen met een vriendin 
gaat ze in de grote zaal op de grond vakken 
afplakken waarbinnen de dansers moeten 
blijven. Het is een vreemd gezicht. Maar iede-
re keer wordt alle tape weer weggehaald, 
zodat andere gebruikers van de zaal er geen 
last van hebben. We praten over ontsmet-
ten, kuchschermen, doekjes, gel en Inez is blij 
met de paal met ontsmettingsmiddel in de 
gang, die net is geplaatst door ons bestuurs-
lid Rineke. Kortom: het vergt nogal wat voor-
bereiding en veel meer werk eromheen dan 
vóór de corona. 

Op 4 september zijn de eerste lessen 
geweest. Het was voor Inez en Rob hard wer-
ken, maar het was te doen. 

Wie belangstelling heeft om ook tango les-
sen te gaan volgen kan contact opnemen 
met Inez van Beusekom: tango@rob-inez.
com of kijk eerst op hun website: rob-inez.
com. 

Expositie Schilderijen van 
Siebe Branbergen
In de kleine zaal van De Hunzeborgh is 
op dit moment een expositie te zien van 
schilderijen van Siebe Branbergen. Op 
afspraak kan in groepjes van maximaal 
6 mensen de expositie bekeken worden. 
Een opening gecombineerd met een kof-
fie-ochtend, zoals vóór de coronacrisis 
gebruikelijk was, kan voorlopig helaas 
niet. 

De schilderijen van Siebe zijn er echter niet 
minder mooi om! Het is een kleurrijk, “vrolijk” 
geheel met bekende stadsgezichten en het 
Groningse platteland als onderwerp. 

De Hunzeborgh gaat wel open, maar niet op 
volle kracht. We moeten ons aanpassen aan 
“het nieuwe normaal” en laten we hopen dat 
we met z`n allen goed door deze rare tijd 
heenkomen. 

Voor afspraken: Alei-
da Bakker, telefoon: 
050 5418541 of leida-
bakker@gmail.com 

Persoonlijk verhaal van Siebe
Mijn naam is Siebe Branbergen en ik woon 
in de wijk De Hunze in Groningen. Als kind 
mocht ik graag tekenen. Op mijn verjaar-
dag en met Sinterklaas vroeg ik altijd een 
schetsboek en potloden voor in de teken-
doos. Op latere leeftijd ben ik met schilde-
ren begonnen, ik schilderde alleen in de 
zomervakanties.
Sinds enkele jaren ben ik met pensioen, na 
bijna veertig jaar in het onderwijs gewerkt 
te hebben. Nu ik niet meer werk, schilder ik 
in mijn vrije tijd veel meer. Ik verbeeld graag 
de mooie plekjes van de stad Groningen en 
van het Groningse platteland, maar ook de 
Waddeneilanden. 

Regelmatig ga ik met mijn fototoestel op pad 
en maak meerdere foto’s van het onderwerp.
Mijn schilderstijl is vrij realistisch en ik 
gebruik vaak heldere kleuren. De uitdaging 
is, om minder precies, maar steeds “losser “ 
te schilderen. De stijl van de Groninger schil-
dersgroep De Ploeg spreekt mij aan. 

De doeken zijn soms vrij groot. Het is altijd 
leuk en spannend om op een groot wit 
schildersdoek een voorstelling te maken. Ik 
gebruik zowel het penseel als het paletmes 
en acrylverf. Ik heb enkele jaren in de avond 
schildercursussen gevolgd. 
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Buiten picknicken
Eduard Manet’s Déjeuner sur l’herbe (1863) 
wordt gezien als een van de werken die 
de ontwikkeling van de moderne kunst in 
gang hebben gezet. Waarom werd hij in 
zijn tijd verguisd en waarom wordt vanaf de 
20ste eeuw zijn schilderij als een mijlpaal 
beschouwd. Het is wel een vreemde voorstel-
ling: een karige picknickmand met fruit dat 
tegelijkertijd niet rijp is, een blote vrouw met 
twee heren die gekleed zijn in huiskleding 

Alleen maar verlangen…
Onze reiskoorts is getemperd en onze actie-
radius door de pandemie beperkt. Geen 
verre bestemmingen maar een staycation in 
je huis of in je tuin. Vanaf de 16e eeuw gin-
gen steeds meer kunstenaars op pad en 
vooral vanaf de 19e eeuw ook buiten Euro-
pa. Geen plezierreisjes maar werkvakanties 
om inspiratie op te doen! Een aantal reisdoe-
len: Rome in de 16e eeuw, Jacobus van Looy 
in Spanje, Marocco en Piet Mondriaan in New 
York. 

Niet alleen kunst biedt troost
Veel mensen hebben door het massale thuis-
zitten op dit moment, behoefte aan een 
‘troosthond’. Dierenasiels krijgen zoveel aan-
vragen voor honden dat ze mensen moeten 
teleurstellen en ook fokkers kunnen aan de 
vraag voor puppies niet voldoen. In de beel-
dende kunst hebben katten en honden een 
symbolische betekenis. Maar ze zijn ook de 
beste vrienden van kunstenaars en ze zijn in 
diverse kunstwerken vereeuwigd. 

Anna Keller, drs. Kunstgeschiedenis, verzorgt 
de eerste zeven lezingen.
Na de reeks lezingen van Anna zal de afslui-
tende lezing bestaan uit kunst in de openba-
re ruimte in de stad Groningen.

De wereld heeft al sinds mensenheugenis te 
maken gehad met periodes waarin alles op 
z’n kop staat. Denk aan pandemieën, natuur-
rampen en oorlogen. Van oorlogen, gewelds-
conflicten, onderdrukking e.d. zijn veel 
monumenten en herinneringsplekken ont-
staan. Niet alleen op begraafplaatsen, maar 
veelal op onverwachte plekken staan monu-
menten. Zo ook in Groningen en daarvan zal 
een groot aantal de revue passeren, waarbij 
een aantal bijzondere beelden van extra ach-
tergrondinformatie wordt voorzien.
Deze laatste lezing wordt verzorgd door 
André Tervoort.
André was tot 1 mei 2016 beheerder van 
kunst in de openbare ruimte van de gemeen-
te Groningen.

Kunstkring de Hunzeborgh 2020-2021

Kijken naar Kunst in coronatijd
Komend winterseizoen verzorgt Kunst-
kring de Hunzeborgh voor de negende 
keer. Kijken naar Kunst. Kijken naar Kunst 
bestaat uit een reeks van zeven lezin-
gen en een bijzondere afsluitende bijeen-
komst. U bent van harte uitgenodigd om 
deze middagen bij te wonen. We hebben 
weer een interessant thema gevonden, 
namelijk:

Schoonheid, loutering en troost
Sinds maart 2020 staat de hele wereld op 
zijn kop. Het coronavirus houdt ons in haar 
greep.  “Ze heft ons normale, veilige bestaan 
op, gooit al onze zekerheden overhoop, 
doorbreekt elke routine.” (Ramsey Nasr)
In deze serie laat ik mijn associaties botvie-
ren. De werken die ik behandel, verbeelden 
bepaalde aspecten van de coronacrisis en de 
pandemie. 
De volgende thema’s zullen aan bod komen: 
• angst;
• het overwinnen van de crisis;
• beperkingen van het sociale leven (sluiten 

van de kroegen, dus buiten picknicken; 
• druk op vriendschappen en relaties);   
• beperkte actieradius: (een ‘reisverbod’ 

geen verre bestemmingen maar “Schuur-
monnikoog” en “Tuinzania”); 

• niet alleen kunst als troost maar ook dieren 
( ‘troosthond’ en ‘troostkat’). 

Angst voor wat komen gaat
Eén van de overheersende emoties in deze 
bange dagen is de angst: voor ziekte, het 
verliezen van dierbaren en de angst voor wat 
de toekomst zal brengen. De schreeuw van 

Edward Munch is een tijdloze en krachtige 
weergave van deze gevoelens. Maar wat is 
de ontstaansgeschiedenis van dit werk, wat 
waren de voorbeelden van de schilder? 

De crisis en de pandemie overwinnen
De jonge herder David heeft alleen maar 
een slinger in zijn hand als hij de reus Goli-
ath tegenkomt. Eén van de mooiste weerga-
ven van de onverschrokken David is die van 
Michelangelo. Het werd het symbool van de 
prille republiek van Florence, van de strijd 
tegen de machtige Medici’s.
Velen ervaren als het zwaarste onderdeel van 
de lockdown: het beperken van het socia-
le leven. De eerste dagen jubelde men over 
thuiswerken, rust en tijd hebben voor de kin-
deren, maar langzamerhand veranderde dat 
in irritatie en verveling. Men ging collega’s 
en vrienden missen. Menig menselijke relatie 
wordt op de proef gesteld. 

Je echte vrienden leren kennen
Kunstenaars zijn grote individualisten, zij 
werken het liefst alleen. De vriendschappen 
slaan soms om in rivaliteit, zoals tussen Picas-
so en Matisse of Bacon en Freud. 

In de kroeg 
Eén van de ergste dingen was voor sommi-
ge Nederlanders tijdens de lockdown, het 
dichtgaan van de kroegen. De kroeg was een 
geliefd thema in de 17e-eeuwse schilder-
kunst. De taferelen zijn geen weergave van 
de vrolijke drinkgelagen, maar hebben een 
serieuze ondertoon. Wat vertellen ons deze 
werken?

Waar: Buurtcentrum De Hunzeborgh, 
Beijumerweg 10a Groningen 
Wanneer: donderdag 5 en 19 november, 
3 en 17 december 2020;
Donderdag 7 en 21 januari, 4 en 18 
februari 2021.
De tijden zijn van 14.00-15.00 uur of 
van 15.30-16.30 uur
De kosten zijn € 40,00 voor 8 lezingen 
incl. koffie/thee.
Door de coronamaatregelen 
kunnen maximaal 18 deelnemers in 
De Hunzeborgh.
Allen zullen op hun stoel moeten 
blijven zitten.

Voor meer informatie of opgave kunt u 
bellen of mailen met Ina Bos;
tel: 06-44012276, bosuil4@gmail.com of 
bellen of mailen met Ynke Veenstra; 
tel: 06-27333787, ynkeveenstra@home.nl
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winkels

afhaallocaties

Ekoplaza direct  

bezorgservice
PostNL

		Maandag 		9.15	-	9.55	uur Fitness-50-plus
10.10	-	10.50	uur Fitness-50-plus
11.05	-	11.45	uur Fitness-50-plus
13.00	-	14.00	uur Senioren	Fitness
18.00	-	19.00	uur Yoga
19.15	-	20.15	uur Yoga
20.30	-	21.30	uur Yoga

Dinsdag 		9.15	-	9.55	uur Fitness-50-plus
10.10	-	10.50	uur Fitness-50-plus
11.05	-	11.45	uur Fitness-50-plus
14.00	-	15.00	uur	 Wandelen																																											 Ynke	Veenstra	(06)	273	337	87

ynkeveenstra@home.nl
20.00	-	22.00	uur Koor	'Goed	gestemd'

iedere	dinsdagavond	uitgez.	de	klaverjasavonden

Woensdag

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

20.00	-	22.00	uur Fotoclub
planning	volgt	-	zie	website

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

Donderdag 		9.15	-	9.55	uur Fitness-50-plus
10.10	-	10.50	uur Fitness-50-plus
11.05	-	11.45	uur Fitness-50-plus
14.00	-	15.00	uur	of
15.30	-	16.30	uur

Kijken	naar	kunst
5	nov,	19	nov,	3	dec,	17	dec

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

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

Vrijdag

10.30	-	12.30	uur Schildercursus	‘Groen	als	Gras' Ina	Bos	-	bosuil4@gmail.com
(06)	440	122	76

16.15	-	17.30	uur Jeugdschaakclub	SC	de	Paardensprong Ronald	van	Nimwegen	(050)	541	46	22
18.30	-	22.00	uur Tango	dansen

2	okt,	9	okt,	30	okt,	6	nov,	13	nov,	20	nov

sept-nov Expositie	Siebe	Branbergen Kijken	op	afspraak:	Aleida	Bakker
leidabakker@gmail.com

zondag 15.00	-	16.30	uur Culturele	activiteiten
25	okt	muziek,	8	nov	lezing	glas,	29	nov	muziek zie	ook	website	/	facebook

Voor	meer	info	over	de	activiteiten,	kosten	en	aanmelden	ga	naar:	www.dehunzeborgh.nl
In	schoolvakanties	is	buurtcentrum	Hunzeborgh	gesloten,	tenzij	expliciet	anders	vermeld.

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

Aleida	Bakker
leidabakker@gmail.com

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

Ina	Bos	-	bosuil4@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

Het	buurtcentrum	is	met	beperkingen	geopend.
Informeer	bij	de	contactpersoon	of	activiteiten	plaatsvinden	-	tijden	kunnen	afwijken.

Bezoek	onze	website	voor	de	laatste	stand	van	zaken.	

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2020-2021

Garm	van	der	Tuin	(06)	406	673	81
g.vandertuin@home.nl

Schildergroep	'Sporrel'10.00	–	12.00	uur

Ina	Bos	-	bosuil4@gmail.com
(06)	440	122	76
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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.


