WIJKBLAD
Waar blijft de tijd?
Het idee achter de Rietveldlaan
En verder o.a.:
- Algemene Bewonersvergadering
- Oproep Culturele Commissie
- Megafoon versus roeken

DE
HUNZE
VAN
STARKENBORGH
Jaargang 31 | nr. 2

april 2021

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

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

SCULPTING GRONINGEN
IEDEREEN EEN GOED FIGUUR

Wilt u zich beter in uw vel voelen?
Bij Sculpting Groningen kunt u terecht voor een goed figuur waar u zich prettig
bij voelt!
We kunnen u helpen met plaatselijk afvallen doormiddel van onze Body
Sculpting behandeling en kunnen ook ongewenste haar groei op bijvoorbeeld de
benen, oksels of in het gezicht definitief verwijderen!
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DE HUNZEBORGH
Body Sculpting:
Verlies 1 tot 2 kledingmaten!
Huidverstrakking
Behandelen cellulitis en striae
Hulpzaam bij nek, schouder en
arm klachten

Ice Diode laser:
Definitieve ontharing
Pijnloos
Effectief op blond haar
Alle huidtypes kunnen behandeld
worden

www.dehunzeborgh.com

REDACTIE
Hans van Leeuwen
Peter Imthorn
John Geijp
We ontvangen graag zowel kopij als
reacties op de inhoud van het wijkblad.
Kopij moet betrekking hebben op de
wijk en directe omgeving. De redactie
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5417982 (Hans van Leeuwen).

Welkoms actie!
Kennismakingsgesprek,
Intakegesprek en proefbehandeling
van 40 euro nu voor maar 29 euro!

ADVERTENTIES
adverteren@dehunzevanstarkenborgh.nl

PRODUCTIE EN VORMGEVING
Erik Tack

BEZORGING
Wilt u meer informatie ontvangen over
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Van de redactie

Van het BHS bestuur

Stilstand en beweging

Beste bewoners,

Corona: wat kijken we uit naar de tijd dat
dat woord niet veertien keer hoeft voor
te komen in de teksten van dit Wijkblad.
Maar het moet maar even.
Want waar dat virus alles tot stilstand leek te
brengen komt er tegelijk van alles in beweging. Zie de aanhoudende protesten tegen
de maatregelen her en der in het land en
recentelijk de commotie die ontstaat door
drukbezochte kerkdiensten. Gelukkig ook op
een mooie manier zoals het Belmaatjes-project voor telefonisch contact voor degenen
zie zich eenzaam voelen. Zie het oproepje
een paar pagina’s verderop.
Ook in onze wijken is er van alles gaande.
Valt het u ook op hoe druk het op straat is
aan het begin van de avond? Ongebruikelijk veel wandelaars, bezig met broodnodige
beweging. Het Gerrit Krolbrug comité blijkt

•
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zich niet zomaar te laten stoppen, het Energieteam komt op gang met een enquête. De
Hunzeborgh is nog gesloten maar er kwamen nog nooit zoveel bezoekers als op 17
maart van dit jaar. Dat waren kiezers die door
de 1,5 meter maatregel toch even moesten
stilstaan, soms tot ver buiten het gebouw.
En virus of niet, de BHS gaat door met de
Algemene Bewonersvergadering, zij het in
alternatieve vorm. De Culturele Commissie
zit evenmin stil. John Geijp gaat zelfs even in
z’n achteruit in de nieuwe rubriek ‘Waar blijft
de tijd?’. Dus eigenlijk valt het wel mee met
die stilstand. We wensen u veel plezier met
deze editie en vooral een aangenaam voorjaar waarin we de coronamisère beetje bij
beetje zien afnemen.
Hans van Leeuwen

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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We zijn alweer in het voorjaar van 2021
beland. De bomen, struiken, bloemen en
de tuinen staan alweer volop in bloei. We
hebben toch een mooie gevarieerde wijk
met leuke looproutes, speeltuinen, sportvelden, waterlopen, doorkruist door de
Hunzeloop. Als we weer eens onze coronakilo’s willen voorkomen en door de wijk
lopen, komt de trotsheid naar boven. Als
bestuur realiseer je je dan dat het mede
onze verantwoordelijkheid is om de leefbaarheid, veiligheid en vooral het woongenot te behouden.
Waar zijn we dan de afgelopen periode mee
bezig geweest? Allereerst de formele zaken
die we via de Algemene Bewonersvergadering 2021 zullen verantwoorden. We kiezen
er dit jaar weer voor om het via de elektronische weg te doen. Via de website van de BHS
kunnen jullie de onderwerpen en de stukken bekijken en beoordelen. Als het goed is
zijn we nu met de afronding bezig. We hopen
tevens dat we het nieuwe bestuur kunnen installeren en dat we een nieuwe penningmeester hebben. Indien we nog geen
nieuwe penningmeester hebben doen we
hierbij nogmaals een oproep. Zie ook de
wervingstekst.

in gesprek gegaan over onze variant en de
zorgen over de te hoge en te smalle onveilige
varianten van 5,7 en 4,5 meter. De gesprekken zijn nog gaande.
Ook de commissie Energietransitie is volop
bezig. Meer hierover verderop in de wijkkrant. Het Groninger Landschap en de
gemeente hebben een concept-Hunzevisie gemaakt en zijn deze maand met diverse
belanghebbenden in gesprek gegaan. Helaas
kunnen we hierover inhoudelijk nog niets in
dit wijkblad melden. Dat zal zeker in het volgende wijkblad gebeuren. Houd ook onze
website in de gaten.
We hopen dat de Culturele Commissie weer
snel muzikale en culturele binnen- en buitenactiviteiten kan en mag organiseren. Het zou
toch mooi zijn als het buurtvuur weer brandt.
Dat we kunnen genieten van de mooie concerten. En we weer straatbarbecues en eigen
buurtfeesten kunnen organiseren. We kijken
er naar uit dat het buiten weer bruist!
We wensen jullie allemaal een gezond, levendig en vooral een heerlijk voorjaar toe.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie
De Hunze/Van Starkenborgh

Het Gerrit Krolbrug comité gaat ook volop
door. Na het succes van de aangenomen
motie Lacin in de Tweede Kamer om onze
bewonersvariant uit te laten werken, was het
vanuit het project eerst stil geworden. Daarna zijn we op verzoek van de bestuurders van
de stuurgroep Groningse Bruggen met hen
3
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advertentie

Algemene Bewoners Vergadering
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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

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

ABV staat voor Algemene Bewoners Vergadering, maar net als vorig jaar zou de A
ook voor ‘Alternatieve’ of ‘Afstands’ kunnen staan want een fysieke bijeenkomst is
nog niet mogelijk. De Bewonersorganisatie
De Hunze/Van Starkenborgh organiseert
de ABV (eigenlijk Algemene Ledenvergadering geheten) jaarlijks in maart of april
maar ook nu weer loopt het anders.
Het bestuur doet verslag van het afgelopen
jaar, presenteert de plannen voor het komende jaar en legt verantwoording af over de
financiën. De normaliter in de Hunzeborgh
aanwezige wijkbewoners stemmen over de
(her)benoeming van de bestuursleden. Vanwege die (her)benoeming met af- en aantredende leden is uitstel tot een later tijdstip
niet wenselijk.

De ‘stukken’
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!
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Op de website www.dehunzevanstarkenborgh.nl treft u de formele stukken van de
ABV aan: dat zijn o.a. de notulen van de vorige vergadering, een jaarverslag, de resultatenrekening over 2020 en de begroting voor
2021. Dat gebeurde voorgaande jaren ook,
maar we voegen er vanwege de alternatieve
opzet nog twee documenten aan toe: de verklaring van de kascommissie en een voorstel
voor (her)benoeming van de bestuursleden.
Een agenda is er logischerwijs niet.
Wilt u de documentatie liever op papier dan
kunt u dat via de mail aan het bestuur vragen
(bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl).

Vragen en antwoorden
Wijkbewoners hebben tot 15 mei 2021 de
mogelijkheid te reageren of om vragen te

stellen. Het bestuur verzamelt de vragen en
publiceert deze met de antwoorden op de
website, uiterlijk 1 juni 2021. Mogelijk neemt
een van de bestuursleden persoonlijk contact op om te voorkomen dat er vertraging
ontstaat door vervolgvragen.
bij dat
conGerrit Krolbrug.Wat
foto: Peter
Imthorn
tact wordt besproken voegen we toe aan de
publicatie van vragen en antwoorden. Als er
geen bezwaren of vragen (meer) zijn over de
financiën gaan we er van uit dat de ‘vergadering’ het bestuur decharge verleent.

Samenstelling bestuur
Voor de (her)benoeming van bestuursleden
doet het bestuur een voorstel. Dat voorstel
treft u aan bij de stukken. Daarnaast kunnen wijkbewoners schriftelijk bestuursleden voordragen. Die voordracht moet door
ten minste 10 wijkbewoners worden ondersteund. Die voordracht moet binnen zijn voor
15 mei 2021 en gericht worden aan bestuur@
dehunzevanstarkenborgh.nl. Is dat het geval,
dan organiseert het bestuur een stemming.
Worden er geen andere bestuursleden voorgedragen, dan zijn de door het bestuur
voorgestelde bestuursleden automatisch
benoemd.
Indien over de voornoemde procedure en
afhandeling van de ABV 2021 vragen zijn,
horen we dat graag. Gebruik hiervoor onderstaand e-mailadres. We gaan ervan uit dat we
volgend jaar weer een normale ABV met een
levendig thema in onze mooie Hunzeborgh
kunnen organiseren. Veel gezondheid en een
zonnige zomer toegewenst.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie
De Hunze/Van Starkenborgh
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl
5
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Gerrit Krolbrug comité:
“Er wordt naar ons geluisterd, maar...”

te smal is voor een veilige doorgang van de
verkeersdeelnemers.
Het GKc heeft een alternatief plan gemaakt:
de Bewonersvariant. Die 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 gaat dus om het comfort
en de verkeersveiligheid voor de gebruikers,
alsmede om de inpasbaarheid van de nieuwe
brug in de omgeving.
Het GKc klaagt al tijden dat het met name bij
RWS geen serieus gehoor vindt. In december vorig jaar kreeg het comité steun van
de Tweede Kamer die in een motie van SP’er
Cem Laçin uitsprak dat de Bewonersvariant
serieus moet worden bekeken. De gemeenteraad van Groningen vindt dat de brug een
doorvaarthoogte van maximaal vier meter
moet krijgen.

Ze zetten zich al bijna twee jaar in voor
een veilige en goed toegankelijke nieuwe
Gerrit Krolbrug. En eindelijk is er sprake
van ‘een positieve wending’, zeggen Chris
van Malkenhorst, Kees Visser en Maria
Hintzbergen van het Gerrit Krolbrug comité (GKc).
Ze hadden op 26 maart jl. een gesprek met
de Stuurgroep die de minister adviseert
over de nieuwe verbinding over het Van
Starkenborghkanaal. “Voor het eerst is er
serieus geluisterd naar onze zorgen en wensen”, zegt Van Hintzbergen. “Maar of het iets
oplevert…?”
Het GKc heeft de strijd nog lang niet gewonnen. Dat is het drietal óók wel duidelijk
geworden uit het gesprek met de Stuurgroep
6

waarin Rijkswaterstaat (RWS), het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente en de provincie Groningen vertegenwoordigd zijn. Ondanks dat het overleg goed
verliep, zijn de comitéleden bepaald niet vrij
van scepsis over het resultaat.
Nog even de feiten op een rijtje. Rijkswaterstaat (RWS) vindt dat de nieuwe Gerrit Krolbrug een doorvaarthoogte moet krijgen van
minstens 4,5 meter, mogelijk zelfs 5,7 meter.
Volgens het GKc wordt de nieuwe brug
daarmee veel te steil voor fietsers, rolstoelers, scootmobiels en wandelaars. Bovendien krijgt zo’n hoge brug aan beide kanten
een zo lang en hoog talud, dat het de bewoners van de nabijgelegen appartementen aan de Korreweg het uitzicht ontneemt.
Daarnaast vreest het comité een brug die

Mogelijk mede door die druk heeft de Stuurgroep een heus communicatieplan gemaakt,
dat ertoe moet leiden dat het GKc nu serieus
betrokken wordt in de resterende procedure. “We hebben een mooi podium gekregen”,
zegt Kees Visser over het gesprek op 26
maart. Hij doelt op de stevige vertegenwoordiging die aanwezig was vanuit de gemeente
Groningen en RWS: wethouder Philip Broeksma, de directeur-generaal Maritieme Zaken
en de directeur van RWS Noord-Nederland.
Visser: “Ze waren heel benieuwd naar ons
verhaal. Eindelijk, want daar vragen we al
bijna twee jaar aandacht voor. Ze hebben
ons af en toe flink doorgezaagd. We hebben
op vrij gedetailleerd niveau en goed besproken wat er nu precies aan de hand is. Maar

ze hebben ons ook verbaasd met de mededeling dat de brug ook nog een doorvaarthoogte van 5,7 meter kan krijgen.”
RWS zegt dat de brug hoog moet worden
zodat die veel minder vaak open moet dan
de huidige Gerrit Krolbrug. Het GKc zegt
dat dat argument niet klopt. Het comité
heeft onderzocht of
drie bruggen op dezelfGerrit Krolbrug. foto: Peter Imthorn
de vaarroute (bij Dorkwerd, Aduard en Zuidhorn) die al 4,5 meter hoog zijn, inderdaad
veel minder vaak opengaan dat de Gerrit
Krolburg.
“Daar is geen duidelijk verschil tussen”, zegt
Visser. De gegevens zijn volgens de comitéleden terug te vinden op een vrij toegankelijke website van de overheid. “Maar in de
beleving van RWS kloppen onze cijfers niet.”
Het is een van de onderwerpen die geagendeerd staan voor een nieuw overleg half
april. Inmiddels is het aantal varianten waaruit de Stuurgroep kiest, teruggebracht van
vijftien naar vijf. Welke kans de Bewonersvariant krijgt, moet nog blijken. Dat moet onder
meer duidelijk worden uit de reactie op de
Kamermotie van de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora
van Nieuwenhuizen, die voor een hoge brug
was. En dan is het nog maar de vraag of zij
het definitieve besluit neemt of de nieuwe
minister.
De Stuurgroep wil in elk geval in juli het
advies klaar hebben. Valt de Bewonersvariant af, dan krijgt het GKc nog de gelegenheid
om te reageren op de laatste selectie varianten van RWS.
Van Malkenhorst: “Het is goed dat we nu met
elkaar praten. Maar vanwege de historie blijven we altijd een dubbel gevoel houden en
7
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blijven we op onze hoede. Het eindresultaat
moet uiteindelijk aantonen dat de bewoners
echt serieus zijn genomen.”
Visser: “Als de Stuurgroep een beslissing
neemt die voorbijgaat aan onze betrokkenheid en input, zullen we andere mogelijkheden zoeken om aandacht te krijgen voor
onze standpunten.”
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Dit gesprek vond plaats kort voor de deadline van deze wijkkrant. Het Gerrit Krolburg
comité en het bestuur van de BHS melden
nieuwe ontwikkelingen op www.dehunzevanstarkenborgh.nl
John Geijp

Penningmeester gezocht
In onze wijken, De Hunze en Van Starkenborgh, is een bewonersorganisatie 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.

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.

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 van de BHS

Het bestuur bestaat NIET uit vergadertijgers en het wil graag praktisch aan de slag.
8

Ons (on)kruidentuintje

Nieuwe ontwikkelingen

Planten die ons goed doen vind je langs
bosjes en struiken in onze eigen wijk. In
onze eigen tuinen groeien waardevolle planten. Deze rubriek nodigt je uit om
deze (on)kruiden te ontdekken in je eigen
buurt. Kijk eens naar beneden of juist
omhoog. Zo zie je straks niet zomaar een
plant, maar een aanvulling op je keukenvoorraad of je medicijnkastje.

Herderstasje
Een kruid voor vrouwen en mensen
die het druk hebben!
Lepeldief, wie heeft als kind dit plantje niet
bewonderd?. Haar hartvormige blaadjes die
als lepeltjes vastzitten aan een ranke stengel
spreken tot de verbeelding.
De groene hartvormige blaadjes zijn feitelijk zaaddoosjes. Ze lijken op de tassen
zoals herders die vroeger droegen. Daarom
is de officiële naam Capsella bursa pastoris: herderstasje. De witte bloemetjes en de
zaaddoosjes, die groene lepeltjes of tasjes,
bloeien tegelijk. Dat geeft aan dat het plantje enorme geneeskrachtige werking heeft.
Het laat namelijk het zaad en de bloem op
hetzelfde moment zien en dat is een hele
krachtige eigenschap. Herderstasje is een

Foto: Shizhao: eigen werk, CC BY-SA 3.0, GNU 1.2, commons.wikimedia.org

kruisbloemige en daarmee familie van onder
andere de broccoli, waterkers en boerenkool.
Ze heten zo omdat er een kruisje te zien is bij
het pas ontkiemde zaadje. Deze planten hebben glucosinolaat en indol-3. Deze stoffen
hebben een remmende werking op een aantal soorten tumoren. Ze zijn dus heel gezond
om regelmatig op het menu te zetten.
Het kruid wordt ook wel bloedkruid
genoemd vanwege de enorm krachtige
bloedstelpende werking. In de oorlog werd
dit kruid volop ingezet om bloed te stelpen. Ook bij heftige menstruatie helpt thee
van herderstasje. Het heeft een samentrekkende werking in de baarmoeder. Dus pas
op: je moet het absoluut niet gebruiken als
je zwanger bent. Het kruid heeft bovendien
een regulerende werking bij hoge en lage
bloeddruk.
Herderstasje zit boordevol vitaminen en
mineralen, in 100 gram herderstasje zit 100
9
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milligram vit C. Pluk de zaaddoosjes eraf en
voel je weer even kind. Rooster de zaaddoosjes en sprenkel ze op je brood of over de salade. De topjes smaken een beetje naar rucola.
De wortel heeft een gemberachtige smaak.
Gedroogde herderstasje heeft een mosterdachtige smaak. Het gehele kruid is lekker
door de salade of door de kruidenboter.
Ben je altijd druk en loop je jezelf voorbij?
Heb je moeite om naar je eigen lijf te luisteren? Ik raad je aan om regelmatig de tuin in
te lopen en een paar topjes van het herderstasje te plukken, zowel de bloem en de tasjes voor een heerlijke kop herderstasjes-thee.
Geniet ervan in alle rust.
Herderstasje is een prachtig hartekruid wat
gezond is voor het hart in alle opzichten en
daarnaast ook lekker en rustgevend is!

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

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!
Waarschuwing
Bij serieuze medische klachten: overleg altijd
met je arts of medische specialist. Ga niet op
eigen houtje experimenteren met kruiden.
Veel plezier en geniet van het herderstasje in
je tuin!
Inge Karg (kruidenvrouw) www.vision4life.nl
en Angelique Boter (illustratie)
www.angeliqueboter.nl

Buurtcentrum Hunzeborgh
als stemlokaal
Wat was het druk op 17 maart jl. Nog nooit
zo’n drukte van belang bij ons buurthuis
meegemaakt. Om kwart over 7 stonden er
al mensen klaar om te stemmen, maar de
iPad was genadeloos en er kon gewoon
niet eerder gestemd worden dan half acht,
omdat de iPad pas dan toestemming gaf.
Zo worden we toch maar weer mooi door het
digitale gebeuren aan banden gelegd. Maar
eerlijk is eerlijk, er werd nog druk geplakt
met stickers op de grond in verband met de
1,5 meter afstand en er moest nog van alles
worden klaargezet. Toen de iPad het uiteindelijk “deed” kon de lange dag beginnen.
10

Ondergetekende had de eer als eerste te
mogen stemmen. Ik maakte graag van de
gelegenheid gebruik, want het komt misschien nooit meer voor dat ik zo vroeg in
een stemlokaal aanwezig zal zijn. De voorzitter achter de stemtafels /stemschermen
genaamd “Bert” had voor vele stemmers een
persoonlijk woordje. Hij was blij dat er zoveel
jonge stemmers kwamen en hij grapte dat
veel mensen er zin in hadden om te stemmen, want ze kwamen bijna allemaal handenwrijvend binnen. Dit kwam natuurlijk
door de hygiënegel, maar dit terzijde.
Bijna de hele dag stonden er rijen mensen
(op gepaste afstand van elkaar) voor ons
buurtgebouw om naar binnen te mogen.
De stewards hadden het er maar druk mee
om alles in goede banen te leiden. Gelukkig
was het mooi weer, met een zonnetje erbij,
zodat het geen straf was om buiten te staan.
Het was bijna gezellig! Je zag elkaar weer
eens, en daar is een buurtgebouw ook voor
bedoeld, dus wat dat betreft was 17 maart
een geslaagde dag.
Op een gegeven moment was er een grote
prachtige brutale kat, die al die mensen bij
elkaar wel gezellig vond, want hij/zij wandelde
parmantig de Hunzeborgh binnen en liet zich
ook niet wegjagen. Hij/zij ging op een gegeven
moment, nadat het hele gebouw geïnspecteerd was, languit voor de stemmers liggen
(zie foto). Waarschijnlijk hoopte de kat nog wat
stemmen voor de Partij voor de Dieren te ronselen. Gelukkig was er een buurvrouw van de
kat aan het stemmen en die kon de kat, die luid
protesteerde, oppakken en meenemen. Ik vond
het in ieder geval een grappig voorval.
In de loop van de middag was de stembus vol, ondanks schudden en porren met

een lat (ijlings gebracht door onze gewaardeerde voorzitter Menno en zijn vrouw) en
moest er een tweede stembus gebracht worden. Ook moesten er extra rode potloodjes komen. Ik denk niet dat de potloodjes
veel zullen opbrengen op marktplaats, want
er zijn er zoveel van dat ze geen collecters
item kunnen worden (misschien over 100
jaar, als de pandemie iets uit lang vervlogen
tijd is en men in de geschiedenisboeken kan
lezen over de tijd waarin wij nu leven. Eigenlijk zoals wij over de pest en de Spaanse griep
van vroeger lezen).
Om negen uur ’s avonds waren de rijen mensen gelukkig opgelost en konden de laatste
drie (jonge) stemmers hun stem uitbrengen.
Het tellen van de stemmen ging nog tot
01.00 uur in de nacht door. Er zijn 1172 mensen gekomen, ongeveer tweemaal zoveel als
wat normaal is in de Hunzeborgh.
Aleida Bakker (tekst en foto’s)
11
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Megafoon versus roeken

nu nog wel een paar fladderen maar gelukkig
niet meer zoveel als vroeger. Gevraagd naar de
plek waar de roeken zich nú nestelen is het antwoord dat niemand dat precies weet. Vorig jaar
zag hij ze bij de Hornbach, het Floresplein en
het winkelcentrum Beijum West.
Els Bijlholt had een ontmoeting met zo’n
megafonist. Hieronder haar verhaal.

Mocht je weleens een roek (Corvus frugilegus) in levenden lijve hebben gezien, dan
zal je zijn opgevallen dat het een fraaie en
imponerende vogel is. De roek maakt ook
een imponerend geluid. Daar zal niemand
van wakker liggen behalve wanneer het er
tientallen zijn. Dan kan het je woonplezier
flink vergallen.
Daarover kunnen de bewoners die bij de tennisvelden en de Hunzedijk wonen meepraten. In 2019 zijn ze de overlast zat en komen
in actie. De gemeente geeft veel ondersteuning. Enerzijds door bij de provincie een ontheffing voor het verjagen van de roeken te
regelen en anderzijds door de nesten te verplaatsen en een paar speciale megafoons te
leen te geven. Die megafoons kunnen het
geluid van een kolonie concurrerende roeken produceren. Dat alles moet verhinderen
dat de roeken zich weer in onze woonwijken
gaan vestigen. Begin 2020 was er enige aandacht van de Groningse pers, RTL4 en het
heeft zelfs het Jeugdjournaal gehaald met
een grappig filmpje (nog te zien op Youtube).
12

Volgens Anna Schwab van de gemeente Groningen (Stadsbeheer) is in samenwerking
met een ecologisch adviesbureau het verjagen vorig jaar succesvol gebleken. Roeken zijn plaatstrouwe dieren en keren graag
terug naar hun oorspronkelijke kolonieplaats.
Het is daarom ook dit jaar en waarschijnlijk
komende jaren nodig om te blijven verjagen.
De roeken zijn al wel weer gesignaleerd dit
jaar. We hopen dat ze als gevolg van de verjaagacties niet tot broeden komen.
Een bewoner van het ‘getroffen’ gebied vertelt
dat deze vogels een naargeestig lawaai maken
en dat het zijn vrouw aan de Hitchcock film
‘The Birds’ doet denken. Hij vertelt dat bij de
tennisvereniging Van Starkenborgh, de tennisleraren amper boven het geluid van de vogels
uit konden komen. Zelf loopt hij één dag per
week met zo’n megafoon over de Hunzedijk.
Wil je het goed doen dan moet je dertig minuten voor zonsopkomst én dertig minuten na
zonsondergang het afschriklawaai laten horen.
Dit allemaal tot het broedseizoen is aangebroken, dan laten we vogels met rust. Hij ziet er

Wat is erger: de megafoon of het gekraai?
Het is min 8 Celsius als ik met de hond over
het ‘dijkje’ loop: de scheiding tussen De
Hunze en Van Starkenborgh. Ik hoor het
geluid dat ik al vele malen eerder hoorde: de
roep/kreet van vogels, maar dan heel luid en
zeer onaangenaam Al zo vaak heb ik rondgelopen om te ontdekken waar het geluid
vandaan komt en wie dat geluid maakt. Het
klinkt als de roep van een prehistorische
vogel: kraa, kraa maar dan nog veel luider. Op
het pad fietst een man met een soort megafoon in zijn handen. Die megafoon blijkt de
bron, dus dit is mijn kans om het mysterie
te ontrafelen. Ik spreek de man aan, in het
Nederlands. Hij schudt zijn hoofd en antwoordt in het Engels. OK, doen we dat.
Hij vertelt dat de ‘megafoon’ dit bizarre gekraai voortbrengt. Het is bedoeld om
de roeken te verjagen die in groten getale daar rondvliegen. Eind 2019 hebben een
aantal bewoners uit Van Starkenborgh een
brief ontvangen van de gemeente dat ze
deze ‘roekenwegjager’ kunnen gebruiken
om zodoende te voorkomen dat de roeken
de kleinere vogels wegjagen. De gemeente
voorziet vrijwilligers van de megafoons waarmee ze in wisseldiensten een paar keer per
dag de plaaggeesten kunnen verjagen. Het
lijkt te werken: het aantal roeken is duidelijk
minder geworden. Dat geeft ook straks de

Megafonist op fiets

(foto: Els Bijlholt)

andere vogelsoorten de kans om veilig het
broedseizoen in te gaan.
Een paar weken later word ik ingehaald door
de dagelijkse werkelijkheid: in de Facebookgroep van onze wijk (en) vraagt iemand zich
wanhopig af of het echt nodig is om 6:50 uur
in de ochtend de ‘anti-roeken’ - megafoon
aan te zetten. Daarop reageren meer wijkbewoners, waaronder enkele mensen met
aanvullingen omtrent het broedseizoen, in
relatie tot het al dan niet gebruiken van de
megafoon. Overigens staat er in de wet geen
vaste periode voor het broedseizoen: de
looptijd varieert per jaar en per soort vogel.
Dan moet je wel behoorlijk wat vogelkennis
hebben om te weten tot wanneer je ‘los’ mag
gaan met de lawaaimegafoon.
Zelfs dagblad Trouw blijkt er een artikel aan
te hebben gewijd, al in januari 2020. In dit
artikel wordt gesteld dat het gekraai van de
vogels als een echte plaag wordt gezien. Dat
wordt vogels spotten dit voorjaar...
Peter Imthorn
13
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Buurtvuur in actie!
Update

Voor al uw reis- en
vakantiewensen
Zonder extra kosten

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

Mw. J. Kok
Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
Fysiotherapie
9738 AB Groningen
Haptotherapie
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl
www.fysio4.nl
14

Beste buurtbewoners, de werkgroep Buurtvuur De Hunze/Van Starkenborgh kan nog
even geen buurtvuur organiseren. Dat is erg
jammer maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. We hebben ondertussen een vaste
plek toegewezen gekregen voor onze vuurplaats én we hebben toestemming om het
pad naar de vuurplaats op te hogen met
zand. Dat zand krijgen we van de gemeente!

Het werk
Het werk bestaat uit het storten van zand op
een bestaand pad (hondenuitlaatpad). Het
pad is zo’n 120 meter. Verder het uitgraven
van de vuurplaats. Dat betekent een gat van
anderhalve meter doorsnee en 25 centimeter
diep.

Oproep
De werkgroep roept buurtbewoners op om
zich te melden voor een gezellig dagje gra-

Gerrit Krolbrug. foto: Peter Imthorn

ven en zandstorten. Graag je eigen gereedschap zoals een schep en eventueel een
kruiwagen meenemen (heeft er iemand wellicht een graafmachine?). Wij zorgen voor
voldoende eten en drinken. Uiteraard zullen
we ook de coronavoorzorgsmaatregelen in
acht nemen.

Waar en wanneer
De vuurplaats ligt op het grasveld aan de
andere kant van het Heerdenpad, ter hoogte
van de Berlageweg (bij de paardenbak). Zie
de plattegrond. Als datum en tijd hebben we
1 mei 2021 om 10.00 uur gekozen.

Aanmelden
Je kunt je melden op: peter.imthorn@gmail.com

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
15
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Zieke kastanjes kunnen tóch genezen
Een aantal jaar terug werden alle kastanjes rondom de Hunzebrink gekapt. Ze
hadden dusdanig te lijden onder de infectie met de bacterie pseudomonas syringae
pathovar aesculi en de daardoor veroorzaakte kastanjebloedingsziekte dat ze
niet meer te redden waren. Althans, op
dat moment. Want er zijn hoopgevende
ontwikkelingen op dat gebied.
De eerste meldingen van de kastanjebloedingsziekte of kortweg kastanjeziekte dateren van 2002. Op dit moment vallen 1682
kastanjes onder het beheer van de gemeente Groningen. 60 procent daarvan is licht tot
ernstig ziek. Sommige kastanjes, zoals in de
binnenstad, zijn zo oud en beeldbepalend
dat ze ‘monumentaal’ worden genoemd. Verandering went snel, de nieuwe bomen rondom de Hunzebrink vormen inmiddels ook al
weer een vertrouwd beeld. Maar dat betreft
relatief jonge bomen. Bij de grote kastanjes in de binnenstad zou de impact van het
verdwijnen veel groter zijn. Wij maken dan
in een mensenleven niet meer mee dat die
omgeving z’n vertrouwde en gekoesterde
sfeer terugkrijgt.
Er is de gemeente veel aan gelegen de kastanjes te beschermen. Langs het Heerdenpad
werd al eens geëxperimenteerd met speciale
bemesting en behandeling van de ‘wonden’.
In 2017 en 2018 werden enkele kastanjes
met warmte behandeld, zowel licht als zwaar
aangetaste exemplaren. En met succes; na
drie jaar volgen van de ontwikkelingen blijkt
de behandeling met name bij de licht aangetaste kastanjes aan te slaan. De bomen zijn
16

Hoe worden bewoners van De Hunze/Van Starkenborgh graag geholpen en gestimuleerd om hun woning te verduurzamen? Om een antwoord op die vraag te krijgen
houdt het Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh een

ENQUÊTE
Wilt u graag advies van een wijkenergiecoach, gaat u liever bij de buren te rade, zou u misschien meedoen aan de collectieve inkoop van isolatiemateriaal of zonneboilers, zou u een
groene wijkmarkt bezoeken, wilt u informatieve nieuwsbrieven ontvangen en

Wat is uw grootste duurzaamheidswens
voor De Hunze/Van Starkenborgh?
Met uw antwoorden wil het Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh te weten komen hoe
het de wijkbewoners het best kan helpen en steunen bij de vergroening van hun huis. Want
daar is geen ontkomen aan. Alle woningen in de gemeente Groningen moeten in 2035 van
het aardgas af zijn. Dat klinkt heel dwingend. Maar het verduurzamen van je woning heeft
ook veel leuke kanten. Het kan bijvoorbeeld een flinke besparing op de energierekening
opleveren waardoor investeringen in isolatie en duurzame verwarmingstechnieken zichzelf
al snel terugbetalen. Bovendien kan de wijk door te vergroenen een handje helpen bij de
bestrijding van het klimaatprobleem.
Vul daarom de enquête in. Die staat op
niet meer ziek en de levensverwachting is
goed.
Het is dus mogelijk dat een volgende periode
nog veel meer bomen langs het Heerdenpad
een tijdje een warme jas aan krijgen. Duimen
maar dat dat het gewenste effect heeft want
het zou jammer zijn als de bomen die er nu
nog staan, misschien niet monumentaal
maar wel zeer sfeerbepalend, op den duur
ook het loodje zouden leggen.

https://nl.surveymonkey.com/r/68HYS8K
De link is ook aan te klikken op www.dehunzevanstarkenborgh.nl
en op de wijkpagina op Facebook.
Neem even de tijd om de vragen te beantwoorden.
Wij gaan ermee aan de slag.
Het Energieteam: Peter Altena, Leo Kuilman, John Geijp.
E-mail: energieteambhs739@gmail.com

Hans van Leeuwen
17
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WAAR BLIJFT DE TIJD?
Daartoe werd een strak stedenbouwkundig
plan opgesteld, dat – in de geest van de kunstenaarsstroming De Stijl – alleen kubistische
bouw toestond. De Hunze moest de saaie
eenvormigheid van nieuwbouwwijken uit die
tijd doorbreken. Om het bijzondere karakter
te benadrukken, kregen de straten namen
van architecten.

Betaalbare hoogstandjes
van architectuur
De rubriek ‘Waar blijft de tijd?’ gaat over
‘weetjes’ uit de geschiedenis van De
Hunze/Van Starkenborgh. In deze aflevering: architectonische hoogstandjes voor
een betaalbare prijs.

Ze wilden van de Rietveldlaan niet alleen een
architectonisch hoogstandje maken, maar ze
wilden ook laten zien dat het niet heel duur
hoefde te zijn om een huis onder architectuur te laten bouwen.

Wie tijdens een wandelingetje door de wijk
de Rietveldlaan passeert, kan het bijzondere
karakter van de straat niet ontgaan. De achttien villa’s zijn overwegend kubistisch van
vorm, gebouwd met op elkaar afgestemd
materiaal, maar allemaal anders.

Dat Parkplan De Hunze, zoals de wijk toen
werd aangeprezen, daarvoor werd uitverkoren was geen toeval. Eind jaren tachtig stelde de gemeente Groningen hoge eisen aan
de architectuur van alles dat nieuw werd
gebouwd. Dat gold ook voor De Hunze. De
wijk moest duidelijk maken dat woongenot
ook mogelijk was in het noordoostelijk deel
van de Stad dat destijds qua woon- en leefsituatie geen heel goede reputatie had.

De straat is ontstaan uit een destijds opmerkelijk project. Kort nadat in juni 1988 de
bouw van De Hunze was begonnen, kwamen
zeven architectenbureaus met een initiatief.
18

Die beroepsgroep roerde zich eind jaren
tachtig danig in Groningen, waar de toenmalige wethouder Ypke Gietema streng toezag
op de kwaliteit van de bouw. Zeven architectenbureaus besloten op achttien vrije kavels
in het parkplan - de Rietveldlaan - te demonstreren dat een onder architectuur gebouwde vrijstaande woning niet duurder hoefde
te zijn dan een standaardbungalow, namelijk zo’n 250.000 gulden. Ze deden dat onder
de naam Groningse Ontwerpers Maatschap
(GOM).
Elke villa kreeg zijn eigen architect. Bekende
namen als Jurjen van der Meer, Thon Karelse,
Johannes Moehrlein, Otto Das, Daan Scheffer
en Theo Oving tekenden ieder voor een ontwerp. Omdat de straat wel als een eenheid
herkenbaar moest zijn, maakten zij afspraken
over de te gebruiken materialen en kleuren.

Het project in de Rietveldlaan kreeg in kringen van de architectuur veel aandacht, maar
aanvankelijk niet van kopers. Die waren nog
niet zo gewend aan woningen zonder zadeldak en zolder. Sommige villa’s aan de Rietveldlaan stonden meer dan een jaar te koop.
Het Bouwfonds Woningbouw, dat optrad als
projectontwikkelaar, constateerde dat geïnteresseerden uiteindelijk de behuizing toch
wat krap vonden.
Het vreesde problemen met het beheer
van de woningen als ze te lang leeg zouden staan. Om de verkoop van de villa’s een
boost te geven, stelde het Bouwfonds in mei
1991 voor elke koper een bedrag van 35.000
gulden beschikbaar. Vrij te besteden aan bijvoorbeeld de inrichting, de aanleg van de
tuin of de aanschaf van een tweede auto. Dat
bleek te werken. Nog in de zomer van dat
jaar waren alle woningen in de Rietveldlaan
verkocht.
John Geijp

Nieuw was het idee niet. Enkele van de deelnemers hadden al een soortgelijk project
op hun naam staan. Daarbij werden aan de
Kruitgracht, achter de Stadsschouwburg, zes
aaneengesloten urban villa’s gebouwd met
elk een eigen voorgevel en indeling.
19
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Telefonisch contact voor jong & oud

Laatste nieuws van het cultuurfront

Tijdens de eerste lockdown is het project
Belmaatjes gestart. Vrijwillige maatjes
bieden een luisterend oor aan iedereen
die hier behoefte aan heeft. Een wekelijks
telefoontje kan al veel betekenen.

Ondanks de heersende coronacrisis wordt
er achter de schermen hard gewerkt door
de Culturele Commissie. Zoals ook op de
nieuwe webpagina van de Culturele Commissie https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/cultuur-commissie/ te lezen is,
zijn de plannen voor een community-art
project in een concrete fase gekomen en
zijn we voortvarend van start gegaan.

Eenzaamheid
Eenzaamheid, isolement, je alleen voelen
en iemand missen die gewoon even met je
meedenkt. Het kan iedereen overkomen.
Niet alleen onder ouderen komt eenzaamheid voor. Ook veel jongeren voelen zich
eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden
en komt voor onder alle lagen van de bevolking. Dit gevoel van eenzaamheid wordt bij
veel mensen nog vergroot door het aan huis
gebonden zijn vanwege de coronamaatregelen. Zeker ouderen, die nu eenmaal een
verhoogd risico lopen, zijn vaak aan huis
gekluisterd. Daardoor voelen veel mensen
zich in deze tijd extra alleen.

Even een praatje door de telefoon
Eenzaamheid is niet altijd op te lossen. Maar
soms kan iets kleins je helpen. Even contact en een praatje maken door de telefoon,
maakt dat je je minder alleen voelt. Daarvoor
is het project Belmaatjes van Humanitas.

Ervaringen
Mantelzorger Sander: ‘Je zorgt jarenlang voor
je partner tot het niet meer gaat en ze moet
worden opgenomen in een verpleegtehuis
en iedere keer kom je, na het bezoek, weer
thuis in een leeg huis’.
Vrijwilliger Wim heeft contact met een oudere mevrouw die naast hun wekelijkse belmo20

ment geen contacten heeft. ‘Dit belcontact
is zo bijzonder voor haar, dat ze er echt klaar
voor gaat zitten: ze maakt zich op, zet een
kop koffie en gaat dan zitten wachten op het
telefoontje. Zo cruciaal kan het zijn!’.

Aanmelden voor Belmaatjes
Voel je je ook wel eens eenzaam? Zou je
die eenzaamheid willen doorbreken en wil
je graag regelmatig gebeld worden door
iemand die luistert en met je meedenkt?
Neem dan contact op met Humanitas via 050
- 312 6000 of mip.groningen@humanitas.nl.
Wil je wat betekenen voor een ander en je
als belmaatje aanmelden? Ook dan kan je
terecht bij bovenstaand telefoonnummer of
e-mailadres.

Het project bestaat uit een aantal theatervoorstellingen die op diverse plekken binnen
onze wijken gegeven gaan worden. De voorstellingen zullen zoveel mogelijk door bewoners van de wijken worden uitgevoerd.

Tijdspad
Dit jaar zal in het teken staan van de voorbereiding en het haalbaarheidsonderzoek. Bij
een positieve uitkomst is 2022 gereserveerd
voor het verder concretiseren van de plannen. De bedoeling is dat het spektakel in het
voorjaar van 2023 zal plaatsvinden.

Wat is er al bereikt
De Culturele Commissie heeft veel ideeën,
mogelijkheden en wensen doorgesproken.
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met

specialisten en mensen waarmee we willen
samenwerken. Er is onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden om samen te werken met
partijen in de wijken en nabije omgeving.
Ook is een externe stichting (Metafora) benaderd om ons te helpen met het vinden van
sponsoren en het verder uitwerken van het
theaterspektakel. Er is inmiddels een concept
projectplan geschreven dat als basis zal dienen voor de uiteindelijke voorstelling.

Waar zijn we nu mee bezig
Er zal nog veel gesproken worden met groepen, instanties en personen om de bereidheid tot deelname te polsen. Daar hoort ook
het benaderen van fondsen voor de benodigde subsidies bij.

Oproep
De Culturele Commissie wil graag verhalen uit de wijken in het theaterstuk verwerken. Ken jij een grappig, spannend
of interessant verhaal uit het verleden
van onze wijken De Hunze of Van Starkenborgh? Graag sturen naar: cultuur@
dehunzeborgh.nl

André Tervoort
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Boodschappen doen combineren met een leuk uitje?
Kom naar de Wiershoeck!

Vanuit de Hunze en Beijum
binnen 10 minuten bereikbaar
met de fiets of met de auto
(parkeerplaats bij de winkel)

Gecertificeerd biologisch met
nadruk op lokale aanbieders
Openingstijden
Ma t/m Wo
Do, Vr
Za

8:30-18:00
8:30-19:00
8:30-17:00

Beijumerweg 20, 9737 AD Groningen, Tel: (050) 541 15 15
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Poëzie in de wijk
De Hunze/Van Starkenborgh
Zoals al eerder een keer is aangekondigd in
het wijkblad hebben wij als Culturele Commissie het plan opgevat om een gedichtenwedstrijd uit te schrijven in onze wijken.
Iedereen vanaf de leeftijd van 8 jaar tot senioren kan hieraan deelnemen. De inzendingen zullen per leeftijdscategorie worden
gesorteerd en beoordeeld.
- Vanaf 8 jaar
- 12 t/m 18 jaar
- 19 jaar en ouder

vorm te geven, ook een onderdeel performance bevatten. Deze
activiteit
opgeGerrit Krolbrug.
foto:wordt
Peter Imthorn
start zodra er weer meer mogelijk is in het
wijkcentrum.

Jury

Inzendingen

Een jury zal de inzendingen beoordelen. Hoe
de jury wordt samengesteld is nog in behandeling. Hierbij overwegen we ook om één
of twee jongeren uit de wijken bij de jury te
betrekken. Jongeren die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich tegen die tijd
aanmelden.

Iedereen mag nu al een gedicht inzenden,
uiterlijk voor 1 september 2021. Vermeld
daarbij duidelijk je gegevens zoals naam en
leeftijd.

Prijs

Namens de Culturele Commissie, Marian
Asselman

Vanzelfsprekend is aan deze gedichtenwedstrijd een prijsje verbonden. Wat de prijs
uiteindelijk wordt zijn we nog aan het uitzoeken. Voor zeker volgt er een interview
en publicatie in ons wijkblad. Zelf heb ik
een gedicht zo vormgegeven (zie voorbeeld
afbeelding).

Thema
Een thema dat gebruikt zou kunnen worden voor inzending is: Vrijheid. Een op dit
moment tot de verbeelding sprekend gegeven. Maar in principe is deze gedichtenwedstrijd niet aan een bepaald thema gebonden.

Stuur je gedicht in met de vermelding Poëziewedstrijd naar pamata@ziggo.nl.

Workshop poëzie
Daarnaast zijn we in onderhandeling met
een stadsdichter om een workshop poëzie te verzorgen in ons wijkcentrum. Deze
workshop zal, naast tips hoe een gedicht
23
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Van de voorzitter
Het voorjaar is een tijd van nieuwe dingen. Blaadjes aan de bomen, jonge dieren worden geboren, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Al maanden is ons buurtcentrum gesloten voor activiteiten en bijeenkomsten. Met als uitzondering op 17 maart jl. de verkiezingen
de Tweede
Gerrit Krolbrug.voor
foto: Peter
Imthorn
Kamer 1172 stemmers kwamen naar ons centrum om hun stem uit te brengen. Door de grote
opkomst vormde zich op sommige momenten een heuse rij. Gelukkig kon men in de rij genieten
van het voorjaarszonnetje.
De lockdown duurt in ieder geval tot 20 april en tot dan zijn we gesloten. Als ik dit schrijf weten

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.

nen. Daarom plaatsen we ook geen agenda in het wijkblad, omdat we niet weten hoe die eruit

Wij kunnen u ieder merk
personen- of bedrijfsauto
leveren, nieuw of gebruikt.

gaat zien. Hopelijk is er straks weer het een en ander mogelijk om te ondernemen en samen te

U bent van harte welkom

we nog niet hoe en in welke stapjes we eind april of later richting de zomer weer gaan ope-

Vervangend vervoer
geen probleem

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

komen.
Een vrolijke lente en een zomer met meer ontmoetingen.

KOPEN DOE
JE MET JE HART,
MAAR HOUD JE
HOOFD KOEL

Groet,
Menno Hartsema

Contactpersonen Hunzeborgh:
Menno Hartsema

voorzitter

tel. 06 288 85 238

voorzitter@dehunzeborgh.nl

Joke Snijder

penningmeester			

financieel@dehunzeborgh.nl

Marijke Oostingh

secretaris			

secretaris@dehunzeborgh.nl

Aleida Bakker

incidentele verhuur

tel. 050 541 85 41

verhuur@dehunzeborgh.nl

Rineke Boonstra

verhuur, activiteiten

tel. 050 542 57 21

r.boonstra@dehunzeborgh.nl

Website: www.dehunzeborgh.com E-mail: info@hunzeborgh.nl
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gewoon groots geregeld!

Ilya Groot, Dé huismakelaar
van De Hunze/Van
Starkenborgh! Heeft u
vragen over de aankoop,
verkoop of taxatie van uw
woning? Bel of mail voor
een vrijblijvende afspraak!

Oeverkruid 8, 9738 AK Groningen • Tel. 050 82 00 944
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl
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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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