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REDACTIE

Penningmeester gezocht voor het bestuur

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

Van het BHS bestuur

Het jaar is begonnen met nieuwe, strengere
coronamaatregelen. Het resultaat: veel kinderen in de wijken door de gesloten scholen
en veel auto’s geparkeerd bij huis vanwege het thuiswerken. Daarbij is het culturele
leven in onze wijken ingestort. Alle activiteiten in het buurtcentrum De Hunzeborgh liggen stil. Het Buurtvuurcomité kan nog steeds
niets organiseren vanwege de anderhalvemeterregel en ook onze Culturele Commissie heeft alle geplande optredens geschrapt.
Het voordeel is wel dat de leden van deze
commissie extra tijd hebben gekregen bij de
voorbereiding op het culturele post-coronatijdperk. Een lichtpuntje is de expositie in de
Hunzepraktijk van kleurrijke aquarellen maar
daar loop je, zeker nu (corona!), niet zomaar
naar binnen.
De redactie van uw wijkblad heeft ook last
van de noodzakelijke coronamaatregelen.
De wijkbewoners bewegen zich in hun eigen
kleine kringetje, zodat je als redactie amper
nog mensen ‘live’ spreekt. Ook onze redactievergadering is via de digitale weg verlo-

•
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pen. Je mist toch de verhalen van de wijken
en daarmee een groot deel van de inspiratie.
In dit nummer een verslag van het Gerrit
Krolbrug comité dat een belangrijk succes
heeft geboekt in de landelijke politiek. Verder is de redactie blij met wijkbewoner Inge
Karg die voor ons een serie schrijft over kruiden in je eigen tuin. Elk seizoen een nieuw
kruid met een fraaie illustratie door Angélique Boter. Onder het motto: bewegen is
gezond lopen de leden van onze wandelclub
veel door de wijken en zien soms merkwaardige taferelen. Ditmaal een zeer platgereden
verkeersbord.
Peter Imthorn
Coverfoto: De gemeente is bezig met het ‘verzanden’ van de dijkjes langs de Hunzebrink
daar gedijen de kruidenzaadjes het best in. In
het voorjaar ontstaat hier een kleurrijke bloemenstrook waar allerlei nuttige insecten op
afkomen.

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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2021 van lockdown naar weer een actieve en bruisende wijk!
Allereerst willen we jullie allemaal een
gezond en sprankelend 2021 toewensen.
Een jaar waarin we wensen dat we onze
bewegingsvrijheid weer terugkrijgen en
de ruimte waarin we elkaar weer veelvuldig kunnen ontmoeten en samen onze
passies in de wijk kunnen delen.

ken, interesseren en vooral stimuleren om
te komen met ideeën over de wijkontwikkeling en -activiteiten. Zo zijn we gestart met
de werving van een nieuwe penningmeester,
omdat Marjan Boonstra’s termijn er bijna op
zit. Graag doen we hierbij een oproep voor
een nieuwe kandidaat-bestuurslid.

Of dat nu met of tijdens een muziekconcert,
een cultuur event, de Koningsdag, het buurtvuur of -BBQ, de sport of gewoon in de speeltuin gebeurt maakt niet uit, maar laten we
hopen dat we snel de oude draad kunnen
oppakken. Dat we weer een actieve en bruisende wijk mogen krijgen als ooit tevoren!
Terwijl we dit schrijven beseffen we dat we
geen nieuwjaarsbijeenkomst van onze wijk
hebben gehad. We hadden nog wel een digitale versie willen organiseren, maar helaas
was daar onvoldoende animo voor. Begrijpelijk. Ieder heeft zo zijn of haar prioriteiten in
deze tijd.

Een speciale dank en compliment willen wij
als bestuur uitbrengen aan het Gerrit Krolbrug comité. Door haar aanpak, volharding,
inzet en energie en vooral de inhoudelijk
goede afstemming met de gemeentelijke,
provinciale en landelijke politiek, heeft het
bereikt dat in december 2020 de Tweede
Kamer een motie heeft aangenomen om de
bewonersvariant (zo laag en veilig mogelijke brug) op te nemen in de planuitwerking
Vervanging Gerrit Krolbrug. Jullie hebben
ongetwijfeld via de (sociale) media de acties
en bijdragen van dit comité meegekregen.
We zijn trots dat we zo’n actieve club in onze
geledingen hebben. Verderop in de wijkkrant
leest u meer, want de demissionaire minister
van Infrastructuur & Waterstaat is namelijk
aan zet.

Als bestuur hebben we afgelopen periode
niet stil gezeten. We zijn volop bezig met de
thema’s vervanging Gerrit Krolbrug, de energietransitie, de aanloop voor de Hunzevisie
en groen in de wijk. Maar ook diverse andere bestuurlijke activiteiten hebben onze
aandacht gevraagd. Ondertussen zijn we al
begonnen met de voorbereidingen voor de
algemene bewonersvergadering (ABV) die
we weer in april willen gaan houden. Fysiek
of digitaal zal niet uitmaken, we willen graag
onze verantwoording over 2020 afleggen en
de plannen voor 2021 met jullie delen. Daarnaast willen we alle wijkbewoners betrek-

Rest ons jullie nogmaals een goed 2021 toe
te wensen en hopen we elkaar gauw bij een
van onze buurtactiviteiten te spreken.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie
De Hunze Van Starkenborgh
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schrijvers als Homerus (Ilias, Odyssee), Dante
Alighieri (La Divina Commedia), Gabriel García Márquez, Tolkien of door een eeuwenoud
Germaans geschrift als de Edda. Ze creëert
op deze manier een eigen wereld waarin elementen samensmelten van oude en nieuwe
culturen. Haar kunstenaarsmotto is: for me
art is travelling the mind.
Het is niet bekend hoelang deze kunstwerken in de Hunzepraktijk blijven hangen

want het werk is namelijk gewoon te koop.
Gelukkig is het de bedoeling van onze dokterspraktijk dat er altijd iets moois aan de
wanden hangt. Dat kan werk zijn van Toos óf
een andere kunstenaar.
Info Toos van Holstein:
- www.toosvanholstein.nl
- facebook.com/TOOSvanholstein
Peter Imthorn

De spreekkamer. foto: Rianne Elling

Kunst in de Hunzepraktijk

BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE

Je gaat meestal niet voor je plezier naar
de dokter. Een bezoek aan de huisarts is
toch omdat je ergens pijn hebt of dat je je
erg beroerd voelt. Nu hangen er sinds kort
prachtige kunstwerken in de wachtkamer
en de spreekkamers van de Hunzepraktijk
die je even je ellende doen vergeten.

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

Die kunstwerken zijn kleurrijke aquarellen
gemaakt door Toos van Holstein. Zij is een
gerenommeerd kunstenaar, die regelmatig
exposeert in galerieën door heel Nederland.
Ook in het buitenland is veel belangstelling
voor haar kunst. Haar werk was te zien in
tentoonstellingen in België, Frankrijk, Italië,
Engeland en de Verenigde Staten.

Toos van Holstein. foto: Peter Imthorn

Toos maakt geen figuratieve schilderstukken
in die zin dat je een duidelijk verhaal voorgeschoteld krijgt, altijd kan de vrije fantasie haar gang gaan. Zo kun je zittend in de
wachtkamer een heel verhaal bedenken bij
haar werk. Het hoofdthema in de schilderijen van Toos is het weergeven van menselijke
gedaanten in open of overkoepelde monu-

mentale ruimten, die onderdeel zijn van vaag
aangeduide architectonische bouwwerken.
In haar werk is de symbiose van allerlei culturen duidelijk herkenbaar. De vormen en verhalen komen van haar reizen naar landen in
Zuid-Europa, Midden-Amerika, het MiddenOosten en China. Daarnaast heeft zij een
grote belangstelling voor de Europese middeleeuwen. Ook laat ze zich inspireren door
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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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Ons (on)kruidentuintje
Vogelmuur (de vitaminebom tegen
voorjaarmoeheid)

Ons wijkblad heeft vanaf nu een eigen
kruidenhoek. Ik ben Inge Karg en heb
samen met mijn man Vision4Life. Een
gezondheidspraktijk gebaseerd op de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij
gebruiken wij vooral de westerse kruiden,
omdat we van mening zijn dat de kruiden die goed voor ons zijn te vinden zijn
in een straal van 100 km. De kruiden die
we nodig hebben groeien juist in je nabije
omgeving. Langs bosjes en struiken en in
onze eigen tuinen groeien waardevolle
planten. In deze rubriek nodig ik, samen
met Angelique Boter, jullie uit om te laten
zien wat voor prachtige (on)kruiden er in
onze buurt zijn. Kijk eens naar beneden of
juist omhoog. Zo zie je straks niet alleen
een plant, maar een aanvulling op je keukenvoorraad of je medicijnkastje.

6

Neem bijvoorbeeld het kruid vogelmuur.
Het is een prachtig plantje met mooie kleine
witte sterachtige bloemetjes met de Latijnse
naam Stellaria media. Dat betekent middelste ster. Het plantje wordt 3 tot 40 centimeter
hoog. Het groeit op stikstofrijke en humusrijke grond. Het zaad kan al ontkiemen bij vriestemperaturen, daarom zie je het nu al overal
bloeien vooral als de zon gaat schijnen. Dit
kruid groeit volop op dit moment op de kale
plekken in mijn tuin. De plant is het krachtigst in mei/juni, maar ook nu kun je het al
eten. Vanwege haar sterke ontgiftende werking is vogelmuur een perfect kruid voor een
voorjaarskuur.
Vogelmuur is niet uit te roeien. Daarom
wordt het door sommigen eerder als onkruid
bestempeld. In het onuitroeibare zit nu juist
de kracht van dit kleine bescheiden plantje. Als een plant moeilijk uit te roeien is, dan
zegt dat iets over de kwaliteit van de plant
en hoe het ons kan helpen. Vogelmuur verhoogt namelijk onze weerstand. Het lijkt heel
kwetsbaar, maar heeft een enorm genezende
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en versterkende werking en het zit bomvol
mineralen en vitaminen.

om regelmatig door je eten of op je boterham te doen.

Een andere naam voor vogelmuur is muurkruid, ganzekruid, eendedarm, hoenderbeet,
hoornkruid, mierzaad, stermuur, vogelsterrekruid en witte muur. De namen geven meteen aan dat vogels dit graag eten. Dus heb
je vogels in een hokje zitten geef ze gerust af
en toe vogelmuur. Daar worden ze heel blij
van.

Waarschuwing: bij serieuze medische klachten raad ik je wel aan om niet op eigen houtje te gaan experimenteren met vogelmuur
of een ander kruid. Doe dit in overleg met je
arts of een andere professional.

Vogelmuur heeft veel toepassingen. Op de
huid werkt het kruid tegen jeuk en irritatie. Pluk het kruid, kneus het en wrijf het op
de geïrriteerde huid of insectenbeet. Als je
er thee van zet, kan het je ondersteunen bij
long-, blaas- en nierziekten en kan het ook
helpen tegen inwendige jeuk. Een handvol
vogelmuur door de stamppot, salade, smoothie helpt je weerstand te verhogen. Zijn
je ogen geïrriteerd dan kun je een aftreksel
maken en met een watje je op je ogen leggen. Vogelmuur is een ontstekingsremmend
en bloedreinigend kruid. Dus een mooi kruid

In de supermarkt vind je nauwelijks groente
die op de volle grond is gekweekt. In je eigen
buurt halen planten de waardevolle mineralen rechtstreeks uit de Groningse aarde. Een
plant zoekt in de natuur een plek waar het
goed gedijt en kan rijpen. Het groen in onze
wijk is daarom als een verscholen kruidentuin, voor wie het wil zien. Let wel op waar je
plukt en was de planten uiteraard goed. Plekken waar honden of verkeer komen zijn niet
geschikt. En kijk vooral ook in je eigen tuin!
Veel plezier en geniet van de vogelmuur in je
tuin!
Inge Karg (tekst) en Angélique Boter (illustratie)

Kamer wil kans voor ‘lage’ Krolbrug,
besluit lijkt door val kabinet ver weg
Het Gerrit Krolbrug comité (GKc) heeft een
belangrijk succes geboekt in zijn acties voor
een goed toegankelijke, veilige en ‘lage’ nieuwe verbinding over het Van Starkenborghkanaal. Een definitief besluit over het ontwerp
laat mede door de val van het kabinet echter
mogelijk nog lang op zich wachten.
8

De Tweede Kamer nam in december vorig
jaar tegen de zin van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)
een motie van SP’er Cem Laçin aan, dat de
zogeheten Bewonersvariant voor de nieuwe burg moet worden uitgewerkt en serieus
moet worden genomen. Alleen 38 Kamerle-

Gerrit Krolbrug. foto: Peter Imthorn

den van VVD, SGP, Forum voor Democratie en
Henk Krol stemden tegen.
Daarmee is voor de VVD-bewindsvrouw een
lastige situatie ontstaan. Zij vindt met Rijkswaterstaat (RWS) dat de brug een doorvaarthoogte moet krijgen van minstens 4,5 meter.
Volgens het GKc wordt de nieuwe brug daarmee een onneembare ‘hobbel’ voor fietsers,
rolstoelers, scootmobiels en wandelaars.
Bovendien krijgt zo’n hoge brug onooglijke
lange en hoge opritten.
De schets die het GKc voor de nieuwe brug
heeft gemaakt, de Bewonersvariant, gaat uit
van eenzelfde doorvaarthoogte als de huidige brug: 2,33 meter. Het ontwerp van het
comité voorziet bovendien in een breedte
die gescheiden rijbanen voor auto’s, fietsers
en voetgangers mogelijk maakt.
“Het lijkt erop dat iedereen nu in de wachtstand staat”, zegt Chris van Malkenhorst,
voorzitter van het GKc en bewonersorganisatie De Hunze /Van Starkenborgh (BHS). Hij
doelt daarmee op de leden van de Stuurgroep die uiteindelijk de minister moet adviseren over het ontwerp. Die Stuurgroep
bestaat uit de gemeente en de provincie (die
het GKc steunen), alsmede RWS dat tot nu
toe volhardt in de hoge brug.
Van Malkenhorst: “Van de vijftien varianten
zijn er nu vijf overgebleven, maar die heb-

ben allemaal een doorvaarthoogte van 4,5
of 5,7 meter. Wat we nu doen is bij alle partijen druk uitoefenen dat die uitwerking van
de Bewonersvariant er snel komt, zoals de
Tweede Kamer wil. Verder eisen we in het
verdere traject van ‘Project Vervanging GKB’
veel betere communicatie met ons dan tot
nu toe en dat we als een volwaardige partner
mogen meerekenen- en tekenen. Bovendien
willen we dat de gemeenteraad een nieuwe
uitgangspuntennotitie vaststelt voor het ontwerp van die brug.”
De huidige gemeenteraad is inmiddels voorstander van ‘een zo laag mogelijk brug’. Er ligt
echter nog altijd een, in 2016 door haar aangenomen, notitie met uitgangspunten die
ruimte laat voor een hoge doorvaarthoogte.
Er is overigens een grote kans dat een definitief besluit over de brug door de val van het
kabinet nog lang op zich laat wachten. Het
huidige kabinet is nu demissionair. Dat betekent dat het in principe geen ‘controversiële’
besluiten neemt waarover het van mening
verschilt met de Tweede Kamer. Dat is dus
het geval met het ontwerp voor de Gerrit
Krolbrug sinds de Tweede Kamer de motie
van Cem Laçin aan nam. Het is dus wachten
op het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen wordt geformeerd.
John Geijp
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advertentie

Plat, platter, platst …..?
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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

Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

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!

Zelden een verkeersbord zo plat op de grond gezien
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

Je komt ook de gekste dingen tegen als je er met de wandelclub eropuittrekt. Een paar
weken geleden was het dus dit
platgereden (of omgetrokken?)
verkeersbord. Dit bord staat bij
de bussluis in De Hunze, vlakbij
de Boterdiepsbrug.
Er rijden vaak auto’s, busjes en
dergelijke over de bussluis om
zodoende een stukje af te snijden. En meestal gaat het ook
wel goed. Dit keer was blijkbaar
het bord de pineut. Soms krijg
je schade aan je auto. Dat is voor
rekening van de bestuurder, het
bord komt waarschijnlijk weer –
zoals gewoonlijk – voor rekening
van ons allemaal; wij als belastingbetaler bedoel ik dan. Tenminste, ik neem aan dat de dader
geen briefje achtergelaten heeft.
Als dit wel het geval is, dan zou
ik graag een reactie op dit stukje
willen zien. Het zou mooi zijn als
de schuldige zijn verantwoordelijkheid zou hebben genomen.
Gelukkig werd het bord weer
snel vervangen door een rechtopstaand
exemplaar.
Ben
benieuwd of het nog een keer
gebeurt………?
Namens de wandelclub,
Leida Bakker
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Zeer plat verkeersbord. foto: Leida Bakker
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Penningmeester gezocht
voor het bestuur van
de BHS
In onze wijken, De Hunze en Van Starkenborgh, is een bewonersvereniging actief. We laten de stem van de bewoners
klinken als dat nodig is. Zoals bijvoorbeeld nu bij de plannen voor een nieuwe brug. Wij zijn door de gemeente als
gesprekspartner erkend.

Het bestuur heeft binnenkort behoefte aan
een opvolger voor de huidige penningmeester. We zoeken iemand die als bestuurslid
meedenkt en meepraat over zaken die voor
onze wijken van belang zijn en daarnaast
specifiek de taak van de penningmeester kan
uitvoeren.
De onderwerpen waar het bestuur van de
BHS zich mee bezighoudt zijn divers. Het
betreft onder meer wijkontwikkeling, -vernieuwingen,
-activiteiten,
leefbaarheid,
verkeer en veiligheid in en om de wijk, energietransitie en groen in de wijk etc. Het
bestuur heeft o.a. commissies, een website,
sociale media en een wijkblad als officieel
orgaan om zo met en voor de bewoners en
met het gemeentelijk bestuur te werken en
communiceren.

Het bestuur bestaat NIET uit vergadertijgers en het wil graag praktisch aan de slag.
Dat wordt zoveel mogelijk in co-creatie met
andere bewoners uit onze wijken gedaan.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten,
dan nodigen we je graag uit om contact met
ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier op onze website of stuur een mail
naar bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
Wij maken dan een afspraak om kennis te
maken en toe te lichten wat het bestuurswerk en de taak van de penningmeester inhoudt. Je kunt na het gesprek zelf een
goede inschatting maken of het iets voor je
is.
Bestuur BHS

GESLOTEN, hopelijk tot gauw!

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

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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