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Van de redactie

Van het BHS bestuur

In deze donkere dagen voor kerstmis
lonkt meer dan ooit tevoren het nieuwe
jaar. De vraag die ons allen bezig houdt, is
of in 2021 de bevrijding van het coronavirus en alle beperkende maatregelen zich
aandient.

Het is onzekerheid troef
Het komende jaar kent voor onze wijken ook
een aantal zekerheden, zo leert dit eindejaarsnummer van het wijkblad.
De wisseling van de wacht bij De Hunzepraktijk bijvoorbeeld. Huisarts Rianne Elling, die
daar al een poosje werkzaam is, neemt op
1 januari het praktijkhouderschap over van
dokter Johan Post. “Een prachtige nieuwe uitdaging!”, noemt ze dat in een verhaal waarin
ze zich voorstelt.
Ook zeker: een pracht aan bloemen siert
vanaf het voorjaar de rand van de Hunze-

•
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brink. De gemeente heeft daar het ‘insectenlint’ ingezaaid.
Nieuw is ook het Energieteam De Hunze-Van
Starkenborgh. Lees over het initiatief van drie
wijkbewoners om de verduurzaming van
onze wijken een duwtje in de goede richting
te geven.
Verder vertelt wijkagent Janny Wouda over
haar ervaringen en die van collega Menno
Wieringa in De Hunze-Van Starkenborgh en
vermelden we het laatste nieuws over de
Gerrit Krolbrug. De strijd voor een begaanbare en veilige verbinding over het Van Starkenborghkanaal verplaatst zich naar Den
Haag.
De redactie wenst u veel leesplezier, goede
kerstdagen en een fijne jaarwisseling.
John Geijp

ANBOS

-·---

GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST

PROEFDIERVRIJE
COSMETICA

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

Het is bijna kerst en oud en nieuw! Het
jaar is voorbijgevlogen. Voor de één is
2020 een dramajaar voor de ander een
keerpunt in het menselijk bestaan. Het
zou inderdaad goed zijn dat we leren
van wat ons in 2020 is overkomen en dat
we vanaf 2021 een andere koers inslaan.
Dichter bij huis is het mooi om te zien dat
we binnen de wijk zo actief zijn en waren.
Er zijn, ondanks de coronapandemie, mooie
dingen gebeurd. Zoals de culturele commissie, die meer muziek, straatdichten en optredens heeft verzorgd. Maar ook het Gerrit
Krolbrug comité dat uiteindelijk de gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders heeft overtuigd om de bewonersvariant in de MIRT-planuitwerking mee
te nemen. (Op het moment van schrijven
wachten we nog op de beslissing van de
minister van Infrastructuur en Waterstaat
over het opnemen van de bewonersvariant.
Als daar meer over bekend is zullen we dat
via Twitter, Facebook en onze website hebben gecommuniceerd.) Daarnaast zijn de vrijwilligers van de redactie van de wijkkrant,
de advertentieafdeling, de website, de wijkkrantbezorgers zeer actief bezig geweest
om ons weer te informeren, te verrassen
en de communicatie naar de bewoners op
een hoger niveau te brengen. Maar is ook al
gewerkt aan de energietransitie voor onze
wijken. Daarover meer in de wijkkrant.

Tevens hebben wij als bestuur de meerjarenthema’s en aandachtspunten op een rij gezet
en voor 2021 bepaald en verdeeld.
De belangrijkste thema’s voor 2021 zijn:
Energietransitie, Gerrit Krolbrug en de
Hunzevisie. Uiteraard zullen we aandacht
blijven houden voor de veiligheid, vergroening wijken, woongenot, eenzaamheid en
binding van de bewoners door activiteiten te
faciliteren. Daar zullen we tijdens onze ABV in
2021 verder op terugkomen.
Wij als bestuur beseffen dat wij niet zonder
de inbreng en inspanningen van onze vrijwilligers kunnen. En omdat wij zeer veel respect
hebben voor hun tijd en aandacht die ze aan
de wijk besteden, hebben wij hen weer op
gepaste wijze bedankt. Zonder deze vrijwilligers zijn wij vleugellam! Toppers bedankt!
Rest ons jullie allemaal zeer fijne feestdagen met zoveel mogelijk dierbaren toe te
wensen. En natuurlijk een mooi uiteinde en
vooral een gezond en weer een actief 2021
toegewenst.
Het bestuur bewonersorganisatie De Hunze /
Van Starkenborgh

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl
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Ook mogen wij ons als bestuur gelukkig prijzen dat we weer compleet zijn met actieve
en ervaren bestuurders. We hebben ondertussen de verschillende functies verdeeld die
op het 3e blad nogmaals zijn weergegeven.
3
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Wijkwebsite blijft groeien
In de voorbije maanden heeft het webmaster-duo Rudy en Guido flink gewerkt
aan de uitbreiding van www.dehunzevanstarkenborgh.nl. Nog nooit bezocht?
Dan moet je zeker even een kijkje nemen.
Met een wijkblad dat vijf keer per jaar verschijnt is het lastig actueel te zijn. De website is dat vrijwel altijd.
Onder de tab ‘BHS’ vind je nu alle belangrijke documentatie; statuten en huishoudelijk
reglement van de BHS en de ‘stukken’ van de
Algemene Bewonersvergadering (ABV) sinds
2010.
Nieuw is de tab ‘Wijkoverzicht’ met daaronder weer drie pagina’s ‘De Hunze’, ‘Van Starkenborgh’ en ‘Diversen’ met daarop foto’s en
beschrijvingen van bijna alles wat er in onze
wijken te vinden is.
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In het stuk van de redactie van het vorige
nummer van dit Wijkblad wees ik al op de
blogberichten van Beijumer Johan Fehrmann
over onze wijken. Alle berichten zijn nu te
vinden via de tab ‘Meer…’ en vervolgens
‘Hunzeblog’. Ook de roemruchte striphelden
Stark & Hunze van Hans Huisjes vinden we
terug onder ‘Meer…’. Daarnaast ook nuttige
zaken zoals ‘Wie, wat waar’.

Wat kunnen we nog meer verwachten?
Het lijkt Rudy en Guido leuk een rubriek
‘Uit de oude doos’ toe te voegen, met foto’s
uit de tijd dat de wijk in aanbouw was. Heb
je zelf nog foto’s van je huis toen het alleen
nog maar een fundament of casco was? Of
net opgeleverd met een kale oprit vol klusmaterialen? Digitale foto’s kun je sturen naar
webmasterbhs@dehunzevanstarkenborgh.nl,
afgedrukte foto’s kunnen ze voor je scannen.

5
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Dokterswissel in de Hunzepraktijk
Beste bewoners van De Hunze en Van Starkenborgh,
Velen van u weten inmiddels dat ik per 01-01-2021 de Hunzepraktijk van huisarts Johan
Post ga overnemen. Ik zou via deze weg mijzelf graag nog wat beter willen voorstellen.

Mijn naam is Rianne Elling en ik kom oorspronkelijk uit Emmen. Mijn geneeskunde
opleiding heb ik in Groningen gevolgd en
mijn laatste coschappen heb ik in Deventer
gedaan. Na het behalen van mijn artsendiploma, heb ik een jaar op de spoedeisende
hulp en de intensive care in Doetinchem
gewerkt, om ervaring op te doen. Ik wist toen
al dat mijn hart lag bij de huisartsgeneeskunde. Ik werd aangenomen voor de opleiding
in Groningen en mijn derde opleidingsjaar
deed ik bij Johan Post in De Hunze.
Een prachtig jaar, waarin voor mij duidelijk werd dat ik graag praktijkhouder zou
willen worden van een praktijk als deze.
Nadat mijn opleiding was afgerond, heb ik
een jaar als waarnemend huisarts gewerkt
in allerlei praktijken in Groningen, Drenthe en Friesland. Een mooie ervaring, maar
het bevestigde voor mij ook dat ik graag in
de Hunzepraktijk zou willen blijven werken.
Eén dag werken hebben we uitgebreid naar
tweeënhalve dag en vanaf januari dus de
stap naar praktijkhouder.
Een prachtige nieuwe uitdaging! Ik geniet
van het contact met mensen en vind het
fijn om samen een oplossing of passende
behandeling te vinden. Ik vind het belangrijk
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dat mensen geen drempel voelen om naar
de huisarts te gaan. Als praktijkhouder heb
je nog meer vrijheid om de zorg in te richten naar eigen visie. Naast de patiëntenzorg
brengt het praktijkhouderschap ook de verantwoordelijkheid voor een onderneming
met zich mee. Iets waar we niet voor worden
opgeleid, maar wel nog meer dynamiek toevoegt. Ik kijk er dan ook naar uit om dit deel
van het vak ook helemaal onder de knie te
krijgen. Gelukkig blijft Johan Post nog werkzaam in de praktijk, zodat hij mij ook deze
kwaliteiten kan leren.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn
vriend in de natuur en reizen we graag. Mijn
vader heeft nog een kleinschalig akkerbouwbedrijf waar ik ook graag mee help, en letterlijk even de handen uit de mouwen kan
steken ter ontspanning.
Ik kijk uit naar mijn werkzaamheden als praktijkhoudend huisarts in de Hunzepraktijk.
Wellicht tot ziens!
Hartelijke groet,
Rianne Elling
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Fleurig insectenlint in voorjaar

Wijkagenten

Het zaaiwerk is gedaan, het resultaat
wordt zichtbaar in het voorjaar. Dan
komen de bloemen op die kleur zullen
geven aan de rand van de Hunzebrink,
maar ook vlinders, bijen en andere insecten zullen lokken. Om die reden wordt
het dijkje nu ook wel het insectenlint
genoemd.

Beste wijkbewoners,

De gemeente heeft de bloemen vorige
maand ingezaaid nadat was gebleken dat
de wijkbewoners en de bewonersorganisatie
het idee voor de fleurige begroeiing steunen.
Het idee ervoor kwam van Margriet Mulder
die aan de Berlageweg woont.
“Het past mooi in de gedachte dat er meer
biodiversiteit en natuur in de wijken moet
komen”, zegt Ronald Rooijakkers, Stadsdeelbeheerder Oost en Ten Boer, over het
initiatief.

De Hunzebrink wacht volgend jaar nog een
verandering. De gemeente gaat in het wijkparkje een aantal bomen planten. Ook daar is
door wijkbewoners om gevraagd, in het bijzonder door ouders, opa’s en oma’s die hun
(klein)kinderen in de speeltuin laten spelen,
hebben er graag een schaduwrijk plekje vanwaar ze een oogje in het zeil kunnen houden.
Waar precies en hoeveel bomen er komen,
is nog niet duidelijk. “We gaan kijken wat
de meest logische plekken zijn”, aldus
Rooijakkers.

Als afsluiting van het jaar 2020 willen we
samen met u toch nog even terugblikken
op dit jaar. Het is natuurlijk voor iedereen
een bijzonder jaar geweest in verband met
de COVID-19 pandemie.
Qua politiewerk waren er wat kleine aanpassingen. De politie kreeg wat taken erbij in de
vorm van het handhaven van de noodwet (samenscholen, alcohol op straat na 20 uur, etc).
Voor iedereen was dat even wennen. Wat betreft uw wijk zijn er niet veel bijzondere situaties geweest. Uw wijk is over het algemeen rustig en veilig. Toch zijn er wel een paar opvallende zaken het melden waard.

John Geijp

Insluiper
In het voorjaar wordt het insectenlint zichtbaar. Op het grasveld zijn de contouren van
een nieuw plukveldje al wel te zien.

In september werd het plotseling duidelijk
dat er een dief/insluiper actief was in de wijk
Van Starkenborgh. Dankzij de vele camera’s
die er door bewoners ter beveiliging rondom
hun huizen zijn gehangen had de politie de
beschikking over duidelijke beelden van de
verdachte. De contacten met bewoners verliepen soepel en de politie heeft diverse middelen, waaronder lokmiddelen, ingezet om
de verdachte te kunnen opsporen. Op het
moment van het schrijven van dit artikel is
het onderzoek nog in volle gang. Wij hopen
dat als u dit leest, de verdachte inmiddels is
ingerekend. Dankzij oplettende en meewerkende bewoners kan de politie haar werk
goed uitvoeren. Zonder uw hulp als burger
kan de politie dit niet.

Overlast
In de wijk De Hunze is er sinds de zomer
sprake van meerdere incidenten van overlast,
veelal gepleegd door jeugdigen. Er komen
meldingen binnen van geluidsoverlast, maar
8

ook van het achterlaten van rommel. Soms
duurt de overlast tot laat in de nacht. Er is
sprake van verschillende groepjes jeugd met
verschillende samenstellingen. De politie
werkt veel samen met de jongerenwerkers
van WIJ-Beijum. Deze jongerenwerkers gaan
’s avonds de straat op. Zij maken een praatje en spreken jongeren aan op hun gedrag.
Gegevens betreffende deze jongeren worden onderling uitgewisseld. Politie en jongerenwerk houden elkaar op de hoogte. De
politie heeft ook meerdere avonden en nachten extra gesurveilleerd om zo excessen te
voorkomen. Als u overlast ervaart kunt u het
beste direct bellen met het algemene politienummer 0900-8844. U zou de overlast ook
kunnen melden bij de gemeente, bij Meldpunt Overlast 088-1670283. Blijft u het alstublieft doorgeven.

Jaarwisseling
Op het moment dat u dit artikel leest is het
bijna 2021, maar de jaarwisseling moet nog
komen. Oud en Nieuw is altijd spannend.
9
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Wat gaat er gebeuren met vuurwerk dit jaar?
Zoals het nu lijkt komt er een algeheel vuurwerkverbod. Dat zal voor iedereen even wennen zijn. Ook voor de politie.
Als u zich in verband met de jaarwisseling
ergens zorgen over maakt of u heeft een tip
voor de politie, geeft u dat dan alstublieft
door. Illegaal vuurwerk is niet alleen vervelend, maar ook zeer gevaarlijk. Ook situaties
als sloopauto’s, verwaarloosde panden of
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andere verdachte situaties kunt u doorgeven
aan de gemeente of aan de politie.
Met zijn allen kunnen wij Groningen veiliger
maken.
Rest ons u een gezond en veilig 2021 te wensen. Tot ziens in de wijk.
Met vriendelijke groet,
Menno Wieringa en Jannie Wouda

Minister beslist over hoge of
lage Gerrit Krolbrug
De strijd om de nieuwe Gerrit Krolbrug verlegt zich naar Den Haag. Ondanks dat het verzet
tegen een nieuwe brug met een veel hogere doorvaarthoogte steeds breder wordt, houdt
Rijkswaterstaat (RWS) vast aan dat plan.
De Rijksdienst heeft een belangrijke medestander: minister Cora van Nieuwenhuizen.
Zij heeft de gemeenteraad in een brief van
oktober 2020 laten weten dat de nieuwe verbinding een doorvaarthoogte moet krijgen
van minstens 5,7 meter. De raad wil maximaal 4 meter.

spreekt dat tegen. Het is niet voor niets dat
de bewindsvrouw B en W heeft aangeschreven. Gemeente- en provinciebestuur vinden dat uit twee ontwerpen gekozen moet
worden: een brug met een maximale doorvaarthoogte van 4 meter en de zogeheten
Bewonersvariant.

De betrokken bewonersorganisaties, verenigd in het Gerrit Krolbrug comité (GKc),
vinden het plan van RWS onacceptabel. De
hoge brug wordt een onneembare hobbel
voor fietsers, rolstoelers, scootmobiels en
wandelaars, vinden zij. Bovendien zullen de
hoge, lelijke opritten flatbewoners aan de
Korreweg het uitzicht ontnemen.

Dat is het ontwerp dat het GKc heeft
gemaakt voor de nieuwe verbinding. Dat
gaat uit van eenzelfde doorvaarthoogte als
de huidige verbinding (2.33 meter of iets
hoger als het niet anders kan) en een brug
die voldoende breed is voor gescheiden rijbanen voor auto’s, fietsers en voetgangers.
Het comité heeft zijn standpunt tijdens een
bijeenkomst in oktober in De Hunzeborgh
aan alle gemeenteraadsleden toegelicht.
De gemeenteraad heeft daarop zijn stand-

RWS zegt dat bij een lage doorvaarthoogte de brug te vaak open moet. Het GKc
10

punt vastgelegd in een motie met de naam
‘Voorkom Appels met Peren’. B en W hebben
vervolgens een brief met dezelfde strekking
aan Van Nieuwenhuizen gestuurd. De minister vindt dat de stads- en provinciebestuurders met hun verzet tegen het RWS-plan
valse verwachtingen wekken en de vervanging van de brug onnodig vertragen.
Gemeente en provincie vormen samen met
RWS de Stuurgroep die de minister over het
brugontwerp moet adviseren. Dat had al
lang moeten gebeuren. De vergadering van
de Stuurgroep over het advies is echter al
twee keer uitgesteld. Door de onenigheid
wacht de minister nog steeds op een officieel
standpunt van de Stuurgroep.
De gemeente en de provincie laten nu de
beslissing over aan de minister. Daarover
zouden zij op 26 november met haar praten tijdens het zogeheten BO-MIRT overleg Noord-Nederland. Deelnemers daaraan
zijn naast de minister de drie noordelijke
provincies en de vier grote gemeenten in
het Noorden (Groningen, Assen, Emmen en
Leeuwarden).
Ondertussen gaat RWS volgens het GKc door
met het ontwerpen van varianten voor een
hoge brug. Chris van Malkenhorst die de BHS
in het comité vertegenwoordigt en coördinator van het GKc is: De bestuurders hebben
gezegd: ‘Je moet nu voordat er een definitief besluit valt, de minister rechtstreeks aanschrijven.’ Dat hebben we ondertussen ook
gedaan. Op het moment dat jullie dit nu
lezen heeft de minister al een besluit genomen en we gaan ervan uit dat jullie via de
sociale media en onze website op de hoogte zijn gebracht van het besluit. Welke beslissing er ook valt, we blijven actie voeren. We

hebben nog altijd de Tweede Kamercommissie Verkeer en Vervoer. Ook die kunnen
we in stelling brengen. Of we moeten
actief meetekenen en meerekenen aan de
bewonersvariant.
We zijn al met het comité een lobby begonnen om steun van de Tweede Kamer te vragen. Daartoe zijn benaderd de noordelijke
Kamerleden en de vaste Kamercommissie
voor Verkeer en Vervoer.”
De betrokken bewonersorganisaties die in
het GKc zitten krijgen steeds meer steun,
recentelijk onder meer van het Wessel Gansfort College, basischool Het Karrepad en de
Sint Fransiscusschool. “Hoe komen kinderen
van zeven of acht tegen zo’n hoge brug op”?,
vraagt Van Malkenhorst zich af. “Daar moet je
toch niet aan denken. En hoe denken ze het
vrachtverkeer over de Gerrit Krolbrug met
het fietsverkeer te gaan ontmengen? We blijven strijden voor een veilige en comfortabele
brug!”
Gerrit Krolbrug comité
11
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te Groningen en de
energiecoöperatie
Grunneger Power,
die enthousiast op
het initiatief hebben
gereageerd.

Energieteam helpt De Hunze/
Van Starkenborgh vergroenen

Wijkbewoners die
suggesties voor de
activiteiten hebben
of die zich willen aansluiten bij het team,
kunnen via het
e-mailadres energieteambhs739@
gmail.com contact
opnemen met de
initiatiefnemers.

Oproep
Het Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh zoekt wijkbewoners, die het leuk vinden om andere bewoners te laten zien wat
ze aan energiebesparende maatregelen hebben gerealiseerd in
hun woning.
Het Energieteam (E-team) gaat een serie artikelen plaatsen in het
wijkblad over bewoners met goede en - ook leerzaam - slechte ervaringen met de verduurzaming van hun woning. Daarnaast wil het
E-team hier een aantal voorbeeldwoningen uit kiezen die onderdeel
worden van een E-tour door onze wijken. Uiteraard na overleg met de
bewoners.
Geef je op via het e-mailadres: energieteambhs739@gmail.com !

Het E-team hoopt op veel aanmeldingen

John Geijp

Het verduurzamen van je woning is leuk, kan een flinke kostenbesparing opleveren en is
bovendien een mooie bijdrage aan de bestrijding van de klimaatverandering. Vanuit die
gedachte hebben wijkbewoners Peter Altena, Leo Kuilman en John Geijp het Energieteam
De Hunze/Van Starkenborgh opgericht.
Ze hopen buurtgenoten enthousiast te
maken om individueel of met de straat hun
woningen te ‘vergroenen’. Bovendien wil het
team handvatten aanreiken om dat te doen.
De coronacrisis maakt het onmogelijk om nu
al activiteiten te organiseren, maar de ideeën om na de Covid-19-pandemie ‘los’ te gaan
zijn er al.

aan de slag willen gaan.

De inzet is onder meer dat buurtbewoners
tips, ervaringen, kennis en adviezen delen.
Immers, in de wijk zijn al veel zonnepanelen op daken en warmtepompen te zien. De
ervaringen daarmee kunnen van waarde zijn
voor de woningeigenaren die er nog mee

Het Energieteam wil volgend voorjaar een
enquête houden om de wensen en ideeën
van de wijkbewoners op een rijtje te krijgen.
De uitkomsten zijn dan weer de basis voor
nieuwe activiteiten. Het team weet zich verzekerd van de steun van de gemeen

12

Eén van de ideeën is een tour langs voorbeeldwoningen te houden. Ook komt er in
de wijkkrant een serie over bewoners met
goede en - ook leerzaam - slechte ervaringen
met de verduurzaming van hun woning (zie
de oproep elders in dit wijkblad).

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

Kweldergras 2 | Groningen | 050 5774177 | www.esbeautos.nl
13
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Deelvoertuigen - deel 2
In het vorige Wijkblad deed ik een omroep om ervaringen met de deelvoertuigen in onze
wijken te delen. Er kwamen niet veel reacties maar ze zijn nog altijd welkom voor deel 3 in
het volgende nummer.

Scooters
Wat betreft de e-scooters van Go Sharing
en Felyx kwam uit de reacties naar voren
dat ze vaak wel erg onhandig staan geparkeerd. Daarbij wordt de doorgang voor
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers volledig
geblokkeerd.

Volgend nummer wil ik wat verder ingaan op
de scooters, maar dan vanaf de kant van de
gemeente (het is nog steeds een proef ) en
de verhuurders.

Er zijn ook positieve geluiden. Els vindt de
e-scooters een ware aanwinst voor de wijk:
• Geruisloos en milieuvriendelijk: geen stinkende motoren
• Vrouwvriendelijk: makkelijk, licht in
gebruik, het zit perfect
• Voor iedereen toegankelijk, sociaal, ook
als gasten of kinderen komen en ze liever
niet met mondkapjes op in het openbare
vervoer zitten en toch de omgeving willen
zien.
• De mooie kleur: groen
• Lekker meegaand met de tijd, op elk
gewenst tijdstip te gebruiken
• Veilig; ze gaan maar net iets harder dan
een oud fietsje
• Ideaal ook voor mensen die minder mobiel
zijn

De Smart van witkar.nl die een tijdje aan de
Berlageweg stond lijkt definitief verdwenen.
Te weinig (of geen) klandizie? Daarover hebben Dora en Lars geen klagen. Hun zwarte Volkswagen Polo is aan de Van Tijenstraat
te vinden. Een eigen auto die ook te huur is
voor anderen.

Henry vraagt zich af of er niet een centrale plek kan worden gemaakt om de scooters te stallen terwijl Lidy zich verbaast over
de scooters die soms plompverloren in het
groen staan geparkeerd, zoals langs het Hunzedijkje. Haar zoon maakt wel eens gebruik
van een e-scooter als hij in het weekend thuis
komt; snel en voordelig van station naar huis.
14

Deelauto

Twee jaar geleden ging de auto die ze toen
bezaten kapot. Een vervanger kwam er niet
want ze gebruikten hem slechts een keer of
twee per maand voor bezoek aan familie en
vrienden. Hadden ze een auto nodig, dan
huurden ze er een via MyWheels of GreenWheels. Vorig jaar, met een kleintje op komst,
bleek het toch wel handig weer een auto
voor de deur te hebben. Een die ze dan zelf
via MyWheels zouden verhuren. Juli 2019
werd de Polo aangeschaft. Er werd een bakje
in het dashboard gemonteerd met daarin de
contactsleutel. Wie de auto wilde gebruiken
betaalde via het online platform en kon de
auto met zijn smartphone openen.
Grappig detail was dat ze hun eigen auto
moesten reserveren als ze hem zelf wilden
gebruiken. Toen de app op de mobiele tele-

foon even niet meewerkte was
dat wel even stressen… Helaas
besloot MyWheels afgelopen
december te stoppen met verhuur van particuliere auto’s.
Jammer want de auto werd regelmatig verhuurd, onder andere aan twee vaste huurders uit
Beijum. De inkomsten leverde
een mooi potje op voor de vaste
lasten en het onderhoud van de
auto.
Gelukkig wordt de Polo sinds
januari dit jaar verhuurd via
Snappcar.nl. Via dat platform is
er vaste huurster uit de wijk en
één van de huursters uit Beijum
is ook overgestapt naar Snappcarr. Zodat kon ze de vertrouwde
Polo blijven gebruiken. Er is geen
bakje meer in de auto, er moet nu
iemand thuis zijn voor de sleuteloverdracht. De verhuringen gaan
eigenlijk altijd wel goed. De auto
is dan all-risk verzekerd. Eén keer
werd de auto vol modder aan de
buitenkant teruggebracht maar
een andere keer had de huurster
de auto door de wasstraat gereden en stond er tot verrassing van
Dora en Lars een blinkende auto
voor de deur.
Ze vinden het leuk om een auto
te hebben die ze delen met de
buurt. Wie weet komen anderen
ook op het idee om hun auto te
delen of zelf een deelauto te gaan
gebruiken.
Hans van Leeuwen
15
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Schaakclub de Paardensprong
bestaat 15 jaar
In januari 2021 bestaat jeugdschaakclub
SC de Paardensprong 15 jaar. In de tweede week van januari 2006 begonnen Bram
Baptist en Ronald van Nimwegen (beiden
nog actief binnen de club) met het geven
van een schaakcursus in Buurtcentrum
Hunzeborgh. Dit was meteen een succes
dus werd in 2007 besloten om een heuse
schaakclub op te richten. De toeloop was
zo groot dat naast de dinsdagmiddag ook
op de maandagmiddag werd geschaakt.

Nationaal succes
In de beginjaren kwamen de clubleden vooral uit De Hunze en Van Starkenborgh, maar
naarmate de jaren vorderden kwamen ze uit
de hele stad Groningen en ver daarbuiten.
Op dit moment hebben we clubleden uit o.a.
Assen, Gieten, Muntendam, Delfzijl en Zuidbroek. In de 15 jaar werden vele successen
gevierd. Een aantal kinderen werd Nederlands kampioen maar absolute hoogtepunten bereikten we in 2012 met de nationale
titel teamschaken t/m 12 jaar. Zo ook in 2014
toen na drie speeldagen ons team t/m 14 jaar
op spectaculaire wijze Nederlands Kampioen
werd in Den Bosch.
16

Internationale toernooien
De club heeft ruim 10 jaar een eigen jeugdtoernooi, een van de grootste in Nederland.
In het Zernike College in Haren komen jaarlijks ruim 150 schakers uit Nederland en
Duitsland samen om te spelen in zeven leeftijd categorieën. De laatste jaren werken we,
samen met andere clubs, veel met de Noord
– Duitse bond. Regelmatig gaan we de grens
over om toernooien te bezoeken bij onze
Oosterburen. Drie jaar geleden resulteerde
de samenwerking in een jaarlijks toernooi
in vesting Bourtange tussen de Nederlandse en Duitse jeugd. Naast schaken vinden we
het clubgevoel heel belangrijk. Voornamelijk de contacten tussen kinderen, ouders en
trainers. In 2012 organiseerden we voor het
eerst het Paardensprong kampeerweekend.
Het was zo’n succes dat we inmiddels volgend jaar voor de 10e keer op kamp gaan.

Publiciteit
Bekend zijn we ook door ons gele clubshirt.
In 2011 introduceerden we als één van de
eerste clubs in Nederland het shirt met een
eigen logo. Dat logo is ontworpen door één
van de ouders en je kunt er via paarden-

Toenmalig burgemeester van Groningen op bezoek.
sprongen ons oprichtingsjaar ontdekken.
Voor ons 10 jarig bestaan besloten we een
boek te schrijven over de club. In de zomer
van 2016 waren we zeer vereerd dat de heer
Den Oudsten, destijds burgemeester van de
stad Groningen, in De Hunzeborgh het eerste
exemplaar in ontvangst nam.

we vanwege coronaregels lesgeven en schaken in twee groepen. Op dit moment hebben
we een ledenstop omdat we aan de maximumcapaciteit zitten qua ruimte in de beide
zalen en trainerscapaciteit. Nieuwe aanmeldingen komen eerst op de wachtlijst.

Ledenstop

Info

Het aantal leden van de club is de laatste
jaren constant gebleven tussen de 35 en
40 kinderen. Zij krijgen les in verschillende
groepjes, ingedeeld op leeftijd en niveau.
Naast de lessen spelen de kinderen competitie op hun eigen niveau. Er zijn negen trainers als vrijwilliger aan de club verbonden,
waaronder een aantal al langer dan 10 jaar.
Dit seizoen hebben we 42 leden en moeten

Jeugdschaakclub SC de Paardensprong
Clubmiddag: vrijdag van 16.15 uur tot
17.30 uur
Buurtcentrum Hunzeborgh,
Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen
Heb je interesse in onze club, vul het contactformulier in op het tabblad Over Ons op onze
website.
17
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Concerten in de Hunzeborgh
De organisatoren en musici van de afgelopen twee concerten in de Hunzeborgh vertellen
hoe zij die concerten hebben beleefd.

Terugblik op de laatste
zondagmiddagconcerten in de
Hunzeborgh

vioolklanken namen ons even mee naar een
andere wereld. Je kon tijdens de uitvoering
een speld horen vallen. Ook de toelichting
die gegeven werd over de componisten werd
erg gewaardeerd.

Op 27 september en 25 oktober hebben wij
als Culturele Commissie twee concerten kunnen organiseren. Door de huidige crisis rond
corona was het helaas voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. Belangstellenden
moesten zich deze keer ook aanmelden. De
afspraak was dat er maximaal 20 bezoekers
konden reserveren.

Het concert van Duo Rêverie op 25 oktober
heeft ons meegevoerd in de wereld van de
jazz. De combinatie saxofoon en gitaar creëerde een warme sfeer. De jazz bracht ons
als publiek van New York, naar Parijs, Spanje
en Berlijn. Na iedere uitvoering volgde een
enthousiast applaus. Na afloop was er een
moment om vragen te stellen aan de musici
waar rijkelijk gebruik van werd gemaakt.

Aleida Bakker, Ina Bos en ik hebben de zaterdag die voorafging aan het concert de ruimtes corona proof ingericht. Tafels dienden als
een bijna natuurlijke afscheiding om de 1,50
m afstand te garanderen. Aleida heeft er voor
gezorgd dat we de bezoekers een drankje
aan konden bieden met daarnaast een verpakte versnapering.
Beide concerten zijn goed bezocht en het
publiek was enthousiast over de uitvoering, de verzorging en we hebben veel complimenten mogen ontvangen over hoe het
georganiseerd was. Ook mooie reacties vanuit het publiek, dat men blij was dat het
onder deze omstandigheden nog mogelijk
bleek veilig een concert te verzorgen.
De uitvoering van Duo Felice, op 27 september, heeft ons verrast met hun enthousiaste performance. Vrolijke en soms droevige
18

het eerst weer een portie gezonde zenuwen.
Zodra we de eerste noten hadden gespeeld
verdwenen deze zenuwen. Er heerste een
fijne sfeer en er was ruimte om tussen het
spelen door de stukken toe te lichten. Ook
reageerde het publiek erg enthousiast. Het
was een goede ervaring en we kijken nog
steeds met veel plezier terug op dit concert.
Nikki, violiste Duo Felice.

Duo Rêverie

Namens de Culturele Commissie,
Marian Asselman

Duo Felice
Het was ontzettend fijn om weer eens een
echt concert voor publiek te kunnen spelen.
We waren uitgenodigd om de locatie van
tevoren te komen bezichtigen, erg attent.
Op de fiets zijn we richting de Hunzeborgh
gegaan, een prachtig gebouw middenin het
groen. We werden vriendelijk ontvangen
door Marian en collegae en hierdoor keken
we nog meer uit naar het concert.

Corona
Het afgelopen halfjaar hebben wij wegens
corona helaas weinig “echte” concerten kunnen geven. Dit hebben wij erg gemist, omdat
het fantastisch is om onze muziek te kunnen

delen met anderen. Ook de interactie met
het publiek hebben wij de afgelopen tijd erg
moeten missen. Daarom waren wij extra blij
dat de Hunzeborgh ons heeft uitgenodigd en
het mogelijk heeft gemaakt om, ondanks alle
coronaperikelen, toch een concert te kunnen
organiseren.

Ik heb met mijn collega Ivan Baryshnikov
(Rusland) in de Hunzeborgh mogen spelen
met ons akoestische duet Duo Rêverie. Duo
Rêverie is een akoestisch duo bestaand uit
gitaar (Tim van der Velden) en saxofoon (Ivan
Baryshnikov). Met ons duo experimenteren
wij met verschillende akoestische ruimtes
en zoeken wij naar alle akoestische, natuurlijke mogelijkheden en aspecten van onze
instrumenten. Elke ruimte heeft zijn eigen
akoestiek en daar spelen wij als duo op in,
daardoor varieert elk concert en brengt het
nieuwe creatieve ideeën met zich mee.

Samenspel

Wegens de coronamaatregelen was de ruimte zo ingericht dat iedereen op voldoende
afstand zat, maar door de aankleding was het
geheel erg sfeervol!

De gitaar en de tenorsaxofoon zijn twee
prachtige instrumenten die perfect met
elkaar overweg kunnen. Beide instrumenten
leveren een zee aan warme, volle klanken die
de ruimte doen vullen. Ons duo is een intiem
duo, maar zal het publiek zeker verwonderen
met rijke harmonieën en melodieën.

Goede ervaring

Corona

Doordat we al lange tijd niet meer gespeeld
hadden voor ‘live’ publiek, voelden we voor

De coronacrisis heeft veel impact op ons
gehad als muzikanten. Van vier optredens
19
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Corona in onze wijken
De redactie was benieuwd naar de omvang
van de coronapandemie in onze wijken.
Van de Hunzepraktijk kregen we te horen dat
het er wel is, maar dat het gelukkig niet tot
intensive care opnames heeft geleid tot nu
toe. De Hunzepraktijk heeft zelf ook maatregelen getroffen om het virus tegen te gaan.

Zij werken uiteraard met mondkapjes, houden zoveel mogelijk afstand en reguleren de
patiëntenstroom zodat er niet te veel mensen in de wachtkamer zitten. Verder geven zij
aan dat het belangrijk is dat de niet-corona
zorg ook zo veel mogelijk doorgaat. Schroom
dus niet om met klachten contact op te
nemen.

BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE
Allround Klussenbedrijf
per week naar misschien één of twee per
maand (of helemaal niets). Het overbrengen van een boodschap via je eigen muziek
naar je publiek is één van de mooiste dingen
die je kunt doen als muzikant. Het geeft het
maken van muziek een doel, een bestemming. Nu de live optredens weg zijn gevallen en de concertzalen leeg zijn, is het voor
muzikanten een stuk lastiger zo’n muzikale
boodschap over te brengen.

Live optredens
Natuurlijk, muzikanten kunnen optredens
geven via online livestreams en digitale platformen, maar dit geeft niet dezelfde belevenis als bij een ‘echt’ live optreden met ‘echt’
publiek. De manier waarop de muziek wordt
ervaren is anders, voor zowel de muzikant
als voor het publiek. Bij een ‘digitaal’ concert
is er namelijk geen directe vorm van interac20

tie met het publiek, en dat draagt toch altijd
veel bij aan een optreden. Samen spelen,
samen creëren en praten over muziek is een
heel stuk lastiger geworden sinds de coronacrisis. Vooral het samenspelen met medemuzikanten is iets wat Ivan en ik persoonlijk
erg missen. Tijdens het samenspelen met je
medemuzikanten creëer je nieuwe ideeën en
beïnvloedt je elkaar en dat geeft inspiratie.
Momenteel is dat nog lastig, maar er komt
een tijd dat de coronacrisis voorbij is en we
ons weer volledig kunnen uiten in wat wij
het liefst doen, muziek maken!
Tim van der Velden, gitarist Duo Rêverie.

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

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
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advertentie

Van de voorzitter
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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.

Huiswerkinstituut Back on Track
Drs. Arina de Visser - Groothuis
Crouwelstraat 42 | 9731ME Groningen
06-10901277
info@huiswerkinstituut-backontrack.com
www.huiswerkinstituut-backontrack.com
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Van Eesterenlaan 15
9731 MZGroningen
050-5422667
info@fysiotherapiedehunze.nl
www.fysiotherapiedehunze.nl
facebook.com/fysiotherapiedehunze

-Fysiotherapie
-Rugscholing
-Behandelingnekenschouderklachten
-Behandelingvansportblessures
-Rug/bekken(bodem)klachtenbij zwangerschap
-Individueleoefentherapiebij chronischeklachten
-Revalidatienaeenoperatie
-Kinderfysiotherapie
-Fitkids/peuter-kleutergym

Als ik dit schrijf zijn er net twee weken van sluiting voorbij. Normaal is het nog niet, maar een
groot deel van de activiteiten kan plaats vinden met enige aanpassingen. Terwijl het vaccin bijna gereed is, kunnen we zeker nog enige
tijd niet zoals vanouds elkaar ontmoeten in de
Hunzeborgh. Met de feestdagen voor de deur
wil iedereen elkaar graag weer ontmoeten,
maar dat zal zeker nog met enige voorzichtigheid moeten. De nieuwjaarsreceptie voor de

Een alternatieve eindejaarsknal

buurt die wij elk jaar samen met de BHS in de

in plaats van vuurwerk

Hunzeborgh organiseren zal niet door kunnen
gaan. Hoe wens je elkaar dan een goed 2021? Want dat kunnen we wel gebruiken na een enigszins ‘verloren’ 2020. Als het niet binnen kan gebeuren, dan moet het maar buiten. Loop langs
bij je buren en buurtgenoten en wens elkaar op afstand het beste voor het komende jaar. Een
voordeel van het vuurwerkverbod is misschien wel dat je om 24.00 uur een goed verstaanbaar
gesprek kunt houden op 1,5 meter, zonder knallen. Laat het een mooi 2021 worden in goede

Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

gezondheid en hopelijk met meer genegenheid en contact.

Fijne feestdagen!
Menno Hartsema

Rollen 12
9731 AG 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
verhuurhunzeborgh@gmail.com
rineke.boonstra@home.nl

Website: www.dehunzeborgh.com E-mail: info@hunzeborgh.nl
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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
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

9.15 - 9.55 uur
10.10 - 10.50 uur
11.05 - 11.45 uur
13.00 - 14.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.30 - 21.30 uur

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

9.15 - 9.55 uur
10.10 - 10.50 uur
11.05 - 11.45 uur
14.00 - 15.00 uur

Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Wandelen

10.00 – 12.00 uur

Schildergroep 'Sporrel'

19.30 - 20.30 uur

Piloxing

20.00 - 22.00 uur
20.45 - 21.40 uur

Fotoclub
planning volgt - zie website
Restorative Yoga

9.15 - 9.55 uur
10.10 - 10.50 uur
11.05 - 11.45 uur
14.00 - 15.00 uur of
15.30 - 16.30 uur
19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Fitness-50-plus
Kijken naar kunst
7 jan, 21 jan, 4 febr, 18 febr.
Zumba
Yoga/Pilates

8.45 - 9.45 uur

Ladies Gym

10.30 - 12.30 uur

Schildercursus ‘Groen als Gras'

16.15 - 17.30 uur

Jeugdschaakclub SC de Paardensprong

Ina Bos - bosuil4@gmail.com
(06) 440 122 76
Monique Heemskerk
(06) 127 869 72
Ina Bos - bosuil4@gmail.com
(06) 440 122 76

winkels
afhaallocaties

Ynke Veenstra (06) 273 337 87
ynkeveenstra@home.nl
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
Ina Bos - bosuil4@gmail.com
(06) 440 122 76
Ynke Veenstra (06) 273 337 87
ynkeveenstra@home.nl
Ewa Normann - info@moveindazity.nl
(050) 318 65 32 of (06) 126 020 37
Lia Elsinga - l.ladiesgym@gmail.com
(06) 305 038 02
Ina Bos - bosuil4@gmail.com
(06) 440 122 76
Ronald van Nimwegen (050) 541 46 22

bezorgservice

Ekoplaza dir
ect

PostNL

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2021
Zondag

15.00 - 16.30 uur

Culturele activiteiten
10 januari lezing van Henk Kauffman over glas
31 jan. muziek, 14 febr. film, 28 febr. 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.

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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