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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!

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
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Van de redactie
Voor u ligt een Wijkblad vol hoopvolle
berichten. Nu wij uit het corona dal klimmen, komen er weer allerlei leuke activiteiten in het vooruitzicht. Hopelijk komt
in ons volgende nummer (oktober) het
woord corona niet meer voor. In deze uitgave hebben wij uiteraard ook weer aandacht voor interessante achtergrond
verhalen.

én daarbuiten. Lees alles over de concerten,
kunstmarkt, workshops en het Buurtvuur in
dit nummer.

Op het gebied van kunst, cultuur en gezelligheid zijn er in onze wijken tal van bewoners actief. Deze bewoners zaten te popelen
om aan de slag te gaan zodra het sein van
de versoepelingen zou klinken. Nu dat sein
is gegeven zijn er weer tal van leuke activiteiten gepland in Buurtcentrum Hunzeborgh

Verder hebben we deze aflevering gelukkig
weer onze rubrieken zoals Waar blijft de tijd?
over de geschiedenis van onze wijken. Ook
de rubriek Ons (on)kruidenvrouwtje is weer
present.

Interessant is de bijdrage van onze wijkagenten over overlast en parkeren. Ook hebben
we een artikel over de langdurige discussie rondom de Gerrit Krolbrug en over de
gemeentelijke plannen voor de Hunzezone.

Peter Imthorn

Van het BHS bestuur

Terug naar het (nieuwe) wijknormaal
en oude brug terug!
Beste wijkbewoners,
Op het moment dat we dit stuk van het
bestuur schrijven is Nederland begonnen
met het openingsplan. De corona maar zeker
ook de corona maatregelen hebben er echt
sociaal, maatschappelijk en economisch
ingehakt. Ook voor onze wijk. Het is daarom
goed te zien dat het vaccinatietempo engraad snel omhoog gaat en dat de coronabesmettingen en -opnames goed dalen. Maar
laten we wel op ons hoede blijven en de
basisregels uitvoeren, want we willen graag
onze bruisende wijk met mooie evenemen2

ten, buurtfeesten en activiteiten e.d. terug.
Als bestuur willen we dit maximaal faciliteren en dat kunnen we doen via sponsormiddelen. De culturele commissie heeft in ieder
geval niet stilgezeten. Die heeft een mooie
agenda geprogrammeerd voor de 2e helft
van 2021. Ook geïnteresseerd om wijkactiviteiten te organiseren of wellicht al bezig?
Stuur ons een mail of kijk op de website naar
het sponsorbeleid BHS.
In de afgelopen maand hebben we de Algemene
Bewonersvergadering
afgerond.
We hebben geen vragen, bezwaren en/of

opmerkingen gehad en hebben daarom alles
formeel bekrachtigd. Dat betekent ook dat
Marjan Boonstra na 3 jaar als penningmeester (en het eerste jaar als secretaris/penningmeester) haar functie heeft overgedragen.
We willen haar vanuit het bestuur nogmaals
danken voor haar bijdrage en verdere professionalisering van het bestuur. We zullen
van Marjan nog op gepaste wijze afscheid
nemen. Gelukkig hebben wij ook 2 nieuwe bestuursleden mogen benoemen. Bert
Meijberg als algemeen bestuurslid en Marga
Hesseling als algemeen bestuurslid en tijdelijk penningmeester. Marga zal door Ria Visser worden ondersteund. Ria gaat tijdelijk
de financiële boekhouding uitvoeren. Maar
zoals gezegd gaat Marga tijdelijk de taken
van penningmeester uitvoeren, dus zijn we
nog steeds op zoek naar een actief en creatief bestuurslid die naast de wijkbelangen en
-ontwikkeling ook het penningmeesterschap
op haar/zich wil nemen. Belangstelling? Zie
het profiel op de website of bezoek eens vrijblijvend één van onze gezellige bestuursoverleggen. Weet je iemand? Laat dat ook
weten. Voor de voordrager ligt er een leuk
kado klaar.
Ook de gemeente heeft niet stilgezeten. Na
enkele jaren van studie en onderzoek ligt er
een concept-mobiliteitsvisie stad Groningen op tafel. ‘Groningen goed op weg naar
een leefbare, schone en gezonde gemeente’.
Vroeger meer bekend onder het verkeerscirculatieplan. De belangrijkste doelstelling is
de gemeente goed bereikbaar te houden en
tegelijkertijd de leefkwaliteit te verhogen.
Zowel het bestuur als het Gerrit Krolbrug
comité hebben een inspraakreactie ingediend. Zie ook het artikel in het wijkblad en
op de website. Uiteraard roepen we iedereen
op actief te blijven reageren en ideeën in te
dienen.
Daarnaast heeft de gemeente de Hunzevisie
2030, de Hunze: Wereldnatuur binnen handbereik opgesteld. De gemeente Groningen

wil de Hunzeboord een nieuw gezicht geven.
De bedoeling is om een aantrekkelijk groen
verblijfsgebied te creëren dat het woongenot verhoogd maar tegelijkertijd ook een
duurzame leefomgeving is. We worden op dit
moment geïnformeerd over de landschapsvisie en de geplande vervolgstappen. Lees het
artikel van Marga Hesseling. Geïnteresseerden kunnen zich bij Marga melden en het
bestuur zal in overleg met de gemeente bijeenkomsten laten organiseren met het doel
delen van informatie en actieve participatie.
Het zal jullie niet verbazen dat de Gerrit Krolbrug ons meer dan bezig heeft gehouden.
Het comité is bijna dagelijks betrokken bij en
bezig met de ontwerpsessies, de afstemming
met de politiek, het toetsen van de projectvoorstellen en het samenwerken met andere bewoners- en belangenorganisaties. De
aanvaring van de GKB hebben die activiteiten alleen maar geïntensiveerd. Daar zijn we
als bestuur de commissieleden zeer erkentelijk voor.
Naast een nieuwe lage brug streven we nu
ook nog voor het repareren en terugplaatsen van de oude GKB. Het hoe en wat kan je
lezen verderop in de wijkkrant.
We hopen dat jullie na het lezen van dit openingsartikel ook concluderen dat het NIET
saai is in De Hunze en Van Starkenborgh.
En dat jullie nog meer trots en geïnteresseerd zijn en nog meer betrokken voelen bij
de ontwikkeling en leefbaarheid van onze
wijk. Veel leesplezier. We hopen jullie gauw
weer te zien en te spreken tijdens één van
onze wijkactiviteiten. Een mooie en zonnige
zomer toegewenst.
Het bestuur Bewonersorganisatie De Hunze /
Van Starkenborgh
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advertentie

Penningmeester gezocht
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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!
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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

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.
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

•

lV

ys

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.
Het bestuur van de BHS

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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Update ontwikkelingen Gerrit Krolbrug
In de nacht van 14 op 15 mei zorgde de schipper van de “Bodensee” voor een enorme knal
die inwoners van onze wijken in de buurt van de brug een behoorlijke schrik bezorgde.
Maar veel erger: de aanvaring is een catastrofe voor de vele fietsers en de minder mobiele
wijkbewoners die nu gedwongen zijn om dagelijks van de hoge fiets-/loopbruggen
gebruik te maken. Hoe lang dit gaat duren? Er zijn signalen dat de brug door zijn oude
constructie niet meer te herstellen is. Dat zou betekenen dat de huidige situatie gaat duren
totdat de nieuwe brug opgeleverd is.
Hoe de nieuwe brug eruit komt te zien is
nog niet duidelijk. Het Gerrit Krolbrug comité is op dit moment nog druk in gesprek met
de projectorganisatie over de uitwerking
van de bewonersvariant, een lage beweegbare brug op de huidige hoogte. Uit de tot
op heden gevoerde overleggen en de daarin verstrekte informatie blijkt dat een brede
brug met gescheiden fiets- en autoverkeer
niet de meest passende oplossing is. Dit
wordt versterkt door de uitgangspunten van
de concept Mobiliteitsvisie van de gemeente
Groningen, die enige weken terug ter visie is
gegaan. In deze Mobiliteitsvisie wordt vooral
ingezet op autoverkeer binnen de ringweg
naar 30 km/uur en op het stimuleren van het
gebruik van fiets en lopen.
Het ombouwen van de Korreweg naar een
fietsstraat (auto te gast) is een van de speerpunten waar de bewoners van onze wijken
mee te maken krijgen. Het ligt voor de hand
om ook de brug als fietsstraat in te richten.
We hopen dat er voor de zomer een degelijke en verkeersveilige uitwerking ligt van
de bewonersvariant. Onze inzet blijft onverkort vanzelfsprekend een lage brug, dus een
brug op het huidig niveau. De projectorganisatie brengt twee varianten in, een brug
op 4,5 meter doorvaarthoogte en een brug
6

in het overleg met de Stuurgroep Groningse
bruggen op 17 juni a.s. Hoe het besluitvormingstraject over de keuze uit de drie varianten er precies uitziet is nog niet bekend.
Ook de rol van de gemeenteraad in dit traject is nog niet concreet. Wel staat vast dat de
Stuurgroep in de zomermaanden een besluit
wil nemen welke van de drie varianten ter
besluitvorming aan de Minister van I&W zal

worden voorgelegd. Zij zal, zoals nu gepland,
in november een definitief besluit nemen.
Het Gerrit Krolbrug comité en het Bestuur
van de BHS hebben ook een inspraakreactie gestuurd op de concept Mobiliteitsvisie.
Beide inspraakreacties zijn te lezen op onze
website.

op 5,70 meter doorvaarthoogte, beide bruggen als fietsstraat ingericht. Dat de projectorganisatie blijft gaan voor hogere bruggen
zorgt nog voor de nodige discussie. Als argument wordt de nautische veiligheid voor de
scheepvaart ingebracht. Wij menen over
overtuigende argumenten te beschikken
dat een lage brug niet nautisch onveiliger is
dan een brug op 4,5 meter doorvaarthoogte. Dat onlangs de brug bij Aduard, en eerder al meermaals de brug bij Dorkwerd, met
4,5 meter doorvaarthoogte is aangevaren
bewijst dit ook weer.
Daarnaast is er nog discussie over het nut en
de noodzaak van de zogenaamde bochtverruiming. In de plannen van de projectorganisatie schuift de vaarweg in de omgeving
van de brug ongeveer 10 meter op naar de
kant van onze wijken. De aansluiting op de
bestaande fietspaden vlakbij de brug wordt
daardoor onmogelijk. Wij betwijfelen of
deze bochtverruiming nodig is en of de kosten hiervan niet beter elders kunnen worden
besteedt. Ook kan een nieuwe brug zonder
bochtverruiming sneller worden gebouwd.
Mochten wij het over de nautische veiligheid
en bochtverruiming niet eens worden met de
projectorganisatie, zullen wij dit inbrengen

Gezellig, zo’n aanvaring!
‘s Ochtends om 7 uur een appje van mijn
broer. Iets over een brug en een schip dat
probeerde op dezelfde tijd op dezelfde
plaats als die brug te zijn. Ja, er worden
de laatste jaren veel bruggen aangevaren in het noorden, maar waarom moet
hij er zaterdagochtend vroeg over appen?
Dan dringt het tot me door dat het de Gerrit Krolbrug betreft en dat het afgelopen
nacht is gebeurd.
Ik mompel iets dat niet bepaald klinkt als
‘Goedemorgen!’ Niet wéér toch? Helaas wel.

Bestudering van de foto’s leert dat de brug
serieuze schade heeft. Ik besluit mijn ochtendwandeling te combineren met een stukje onvervalst ramptoerisme. Want een ramp
is het, niet voor mij persoonlijk maar wel voor
iedereen die slecht ter been is of een zwaar
beladen fiets rijdt. Wil je naar de andere kant,
dan ben je aangewezen op de loopbruggen.
Voor rolstoelen, bakfietsen en scootmobielen
zijn die loopbruggen onoverkomelijk, maar
dan in letterlijke zin.
Als ik half acht aankom is het nog rustig.
Slechts een handvol toeschouwers, een paar
7
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Zet de tijd even stil met een
newborn, zwangerschap of
familie fotoshoot en creëer een
herinnering voor altijd!
TIP: Ook leuk om te geven als
kraamcadeau!

Wil jij ook een fotoshoot van jouw
gezin? Of wil je een fotoshoot
cadeau doen? Je krijgt nu

€25 euro
korting!
Bekijk de website voor
meer informatie: www.luxshots.nl

politieagenten en enkele mannen die de eerste schade bekijken. Ik app de familie dat de
brug écht krom is en stuur een fotootje mee.
Ik loop terug langs de kade van de Ulgersmaweg. Eerst langs de ‘dader’, de Bodensee. Een
bemanningslid verschijnt even op het gangboord maar verdwijnt snel weer binnen. Zou
hij enige sjoege hebben van wat hij en zijn
collega’s hebben aangericht?
De Vlaamse schipper een paar schepen verderop wil wel kwijt dat hij het maar niets
vindt dat collega’s uit Oost-Europa met zo
weinig kennis van de plaatselijke omstandigheden en zulke gebrekkige communicatie
(matig Duits) onze waterwegen mogen bevaren. Later zie ik de man terug op de regionale
zenders.
Wie ik ook terug zie, maar dan van eerdere ontmoetingen, zijn talloze mede-wijkbewoners, tijdens mijn tweede bezoek aan het
‘plaats delict’. Of er echt sprake is van een
delict moet nog blijken, maar ik zie wel dat
de schipper net op dat moment in een politiebusje wordt gezet om op het bureau te
worden verhoord. Verslaggever Ronald Niemeyer en zijn cameraman van RTV Noord
proberen het vast te leggen, zijn helaas net
te ver weg. Er staan twee enorme mobiele kranen maar veel activiteit is er nog niet.
Behalve dat er nu veel meer technische jongens kijken, foto’s nemen, wijzen, overleggen
en vooral heel erg veel heen en weer lopen.
Drie kwartier lang spreek ik met talloze
bekenden. Er is een gezellige oploop waarin de anderhalve meter redelijk goed wordt
gerespecteerd. Aan de andere kant van het
kanaal het zelfde beeld. De loopbruggen zijn
tijdelijk afgesloten voor veiligheidsinspectie, voor dit moment zijn onze overburen dus

even heel ver weg. Ik zie Johan Fehrman van
de blog Beijumnieuws burgemeester Koen
Schuiling interviewen.
In de avond ga ik nog één keer kijken. Het
late zonlicht maakt van dat lelijke schouwspel even iets moois. Nog meer bekenden,
nog meer gezellig kletsen. De kranen zijn
af en toe in beweging maar ik reken er niet
op dat ik ga zien hoe ze de gewonde Gerrit
Krol in de stand ‘open’ draaien en ga dus naar
huis. Ik kijk het interview met Koen Schuiling
op Beijumnieuws en nog een paar andere
video’s, onder andere van grote vrachtschepen die omvaren via de diepenring. De aanvaring haalt zelfs de televisie journaals.
Een paar dagen later spreek ik een bevriende binnenvaartschipper die een tijd deel
uitmaakte van het bestuur van beroepsvereniging Schuttevaer. Problemen die hij signaleert zitten in de communicatie (de meeste
bruggen worden op afstand bediend) en de
vele verschillende brugtypes op het traject
Lemmer-Delfzijl: draaibruggen, tafelbruggen, ophaalbruggen. Als een schipper zich
tevoren niet goed oriënteert kan hij, zoals in
het geval van Bodensee versus Gerrit Krolbrug, voor verrassingen komen te staan. Het
is zolang de beveiliging (zowel technisch als
in protocollen en regelgeving) niet wordt
aangepast wachten op de volgende keer. En
die volgende keer heeft zich inmiddels voorgedaan; een schipper verkeek zich op de
doorvaarthoogte van de brug bij Aduard. Die
brug toonde zich wat robuuster en de schipper verspeelde zijn stuurhut en zijn auto op
het achterdek. En nog steeds geldt: het is
wachten op de volgende keer…
Hans van Leeuwen
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Buurtvuur: vuurplaats
en pad gereed!
Gelukkig was het paar dagen droog
geweest want als het had geregend hadden onze kruiwagens zich vastgezogen
in het drassige grasveld ten oosten van
het Heerdenpad. Zaterdag 29 mei was
zelfs een prachtige zonnige dag. Eigenlijk te mooi om je in het zweet te werken.
Toch waren er zes vrijwilligers afgekomen
op de oproep om een échte vuurplaats te
maken en het pad erheen aan te pakken.

De vuurplaats
Sinds de oprichting van de werkgroep Buurtvuur De Hunze/Van Starkenborgh bestaat
de wens om een permanente vuurplaats te
maken. Die vuurplaats moet aan een aantal
voorwaarden voldoen zoals een duidelijke
afbakening en een stenen ondergrond voor
de veiligheid en schoonmaak. Verder op een
plek ver genoeg buiten de bebouwing maar
toch op loop/fiets afstand voor onze wijkbewoners. Nadat we de juiste plek hadden
gevonden zijn er drie buurtvuren met een
vuurschaal georganiseerd. Die waren een
succes en dat sterkte ons in de wens voor een
échte vuurplaats.

Het pad
Tijdens die buurtvuren kwamen we er ook
achter dat onze gekozen plek, hoe ideaal
ook, slecht toegankelijk was. Er is wel een
pad maar bij regen of andere nattigheid
zakte je tot de enkels in de klei. Die klei is
vast heel vruchtbaar maar voor ons en onze
bezoekers een flinke hindernis. Vandaar de
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Reinhard Bartelds, foto: Simone Knaapen
De vrijwilligers bij de vuurplaats, foto: Aleida Bakker
wen van meer dan honderd kruiwagens zand
en stenen.

Hard werken
Pad in aanleg, foto: André Tervoort
wens om een zandpad naar de vuurplaats
aan te leggen.

Onmogelijke opgave
Het leek een onmogelijke opgave deze wensen te realiseren. Hoe kom je aan zoveel zand
en stenen? Hoe krijg je dit alles op z’n plaats?
Een aantal werkgroep leden ging aan de
slag. De één regelde de subsidie bij NLdoet.
De ander regelde zand bij de gemeente en
ook een hovenier met graafmachine. Daarnaast was iedereen bereid tot het versjou-

De zon stond al lekker te branden toen wij
aankwamen op onze werkplek. Vol ontzag keken we naar de berg zand die de dag
ervoor was gestort. Dat zand moest dus naar
vuurplaats en voetpad. We hadden drie kruiwagens en voldoende scheppen geregeld
dus konden we beginnen. Op tijd kwam
Reinhard Bartelds met z’n graafmachine voor
het zwaarste werk. Naast ons eigen werkgroepje kwamen er spontaan nog twee vrijwilligers (John en Aleida) bij. De één met z’n
nieuwe schep en de ander ging extra koffie,
koekjes en fris regelen. De benodigde stenen
konden we uit een container vol met afgedankte stenen halen. Die stond pal tegenover
ons werkgebied. Je moet dus ook een beetje

geluk hebben. Hoewel we al tientallen kruiwagens met zand hadden verplaatst, leek de
berg zand niet te slinken. Toen Reinhard zijn
gemotoriseerde kruiwagen (inhoud vijf kruiwagens) inzette slonk de berg zienderogen.
Tijdens ons lunch/werkoverleg constateerden we dat we een prachtige vuurplaats plus
toegangspad hadden gemaakt. Na de lunch
werden er nog een paar kruiwagens zand
verplaatst waarna iedereen tevreden naar
huis ging.

De wensen uitgekomen
Onze wensen zijn uitgekomen dankzij de
volgende instanties:
• Het stadsdeelbeheer Oost van de gemeente Groningen. Die leverde gratis een berg
zand. Deze afdeling /wijkpost zorgt voor
het onderhoud van onze wijken en het
11
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Voor al uw reis- en
vakantiewensen
Zonder extra kosten

BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE
Allround Klussenbedrijf
Voor al uw: installatiewerk, badkamers,
keukens en schilderwerkzaamheden

onderhoud van het groen, straten, de riolering, speeltoestellen en verkeersborden.

Zie: www.buurtenrondhetvuur.nl/buurtenrondhetvuur.nl

• NLdoet gaf ons een leuke subsidie voor
huur en versnaperingen. Elk jaar organiseert het Oranje
Fonds een grote
vrijwilligersactie
onder de naam
NLdoet.
Deze
actie zet de vrijwillige inzet in
de schijnwerpers
en activeert door een publiekscampagne
zoveel mogelijk Nederlanders om een dag
de handen uit de mouwen te steken daar
waar het nodig is.

• Reinhard Bartelds van hoveniersbedrijf
e-plant. Reinhard heeft een hoveniersbedrijf in onze buurwijk Noorderhoogebrug
aan de Woldweg 74. Zie ook www.e-plant.nl.
Reinhard is een man van de gezelligheid
en sfeer en kan hard en precies werken. Hij
kwam in gesprek met één van onze werkgroep leden en hij was direct enthousiast
om tegen een sterk gereduceerd tarief een
paar uur te helpen met een graafmachine
en minivrachtwagen.
• Vrijwilligers: John, Aleida, André, Simone,
Helena en Peter.

• Stichting Buurtvuur hielp ons met aanvraag en afhandeling van de subsidie
van NLdoet. Deze stichting levert expertise en ondersteuning aan de vier Buurtvuur werkgroepen in de stad Groningen.

Groeten van de Werkgroep Buurtvuur De
Hunze/Van Starkenborgh. Wij hopen je binnenkort bij een Buurtvuur te treffen (let ook op
de facebookpagina Wijkgroep De Hunze/Van
Starkenborgh).

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
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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

Garage sale in de wijken: 8 oktober
Na de succesvolle eerste editie van de
garagesale in 2019 staat de tweede
editie gepland op zaterdag 8 oktober
2021!
Het idee is simpel; van 11.00 tot 16.00
uur sta jij/jullie in je klaar om je overtollige spullen te verkopen. Het kan zijn in
de garage of in een tent, op een kleed of
onder een afdak! Dat staat helemaal vrij.

De inschrijving start op 16 augustus 2021
via de website https://hunze.weebly.com.
Op de site komt een plattegrond van de
wijk De Hunze en Van Starkenborgh waarop de deelnemers te zien zijn.
Het is een win-win situatie! Je raakt je
spullen kwijt, houdt misschien wat zakgeld over en het leukste: je maakt kennis
met je buurtgenoten!
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Bericht van onze wijkagenten

Het handhaven van parkeeroverlast is géén
taak van de politie, maar van de afdeling
Handhaving/Stadstoezicht van de gemeente Groningen. Neem hierover dus telefonisch
contact op met de gemeente of meld het via
hun website.
Wij treden als politie alleen op als een verkeerd geparkeerde auto, motor of ander
voertuig zó geparkeerd staat dat het gevaar
oplevert voor anderen of als bijvoorbeeld
hulpverleningsvoertuigen er niet langs kunnen. Alleen in dat geval kunt u contact met
ons opnemen via 0900-8844.

Beste wijkbewoners,
Deze keer een bijdrage van uw wijkagenten
over het Meldpunt Overlast en Zorg. Misschien heeft u er al wel eens van gehoord,
maar als wijkagenten werken wij nauw
samen met dit meldpunt van de gemeente. Als u steeds terugkerende overlast in uw
woon- of leefomgeving ervaart en het is u
niet gelukt dit zelf op te lossen of als u zich
zorgen maakt over iemand in uw buurt, dan
kunt u een melding doen bij het Meldpunt
Overlast en Zorg. Deze melding kan bijvoorbeeld gaan over burenoverlast, jeugd- en
jongerenoverlast, drugs- of alcoholoverlast,
dieren (verwaarlozing of gevaar), overlast
door horeca en zorgsignalen (psychische
problemen,
zelfverwaarlozing,
verslaving, zorg om kinderen, huiselijk geweld of
buitenslapers).
Wat gebeurt er als u een melding doet? Het
Meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens om een goed beeld te krijgen
van de situatie. De mogelijkheden worden
met u besproken. Daarbij verstrekt het Meldpunt informatie en advies over wat u zelf nog
zou kunnen doen. In overleg met u bespreekt
het Meldpunt de melding met de juiste
instanties. Het meldpunt werkt samen met
de politie, woningcorporaties, buurtbemiddeling, wij-team, hulpverleningsinstanties
en overige instanties. Het meldpunt maakt
afspraken met de instanties en volgt wat er
met de melding gebeurt. De melding wordt
in overleg met u afgesloten.
Hieronder een paar voorbeelden om e.e.a. te
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punt overlegt met de wijkagent en de jongerenwerkers hoe de overlast gestopt kan
worden.

Zoals u hebt kunnen lezen werkt het Meldpunt regelmatig samen met de wijkagenten.
Deze samenwerking beslaat diverse onderwerpen. Als wijkagenten komen wij allerlei situaties tegen in de wijk. Soms vragen
we ons af waarom omwonenden niet eerder gemeld hebben. Als wijkbewoner weet
u waarschijnlijk heel goed wat er speelt in
uw straat/buurt. Alleen samen kunnen we de
wijk leefbaarder en veiliger maken.
Tot ziens in de wijk,
uw wijkagenten Menno Wieringa en Jannie
Wouda,
Bereikbaar via www.politie.nl of 0900-8844
Iedere dinsdag inloopspreekuur van 10 tot 12
uur bij Wij-Beijum (Melsemaheerd 2)

Onze wijkagenten, foto: Peter Imthorn

verduidelijken:
- U ervaart dagelijkse geluidsoverlast door uw
buren. Praten heeft niet geholpen en het
lawaai blijft. Het Meldpunt bekijkt met u de
mogelijkheden en geeft advies wat u nog
zou kunnen doen. In overleg met u worden
instanties betrokken die kunnen bijdragen
aan het verbeteren van de situatie.
- U maakt zich zorgen over de buurvrouw
die al dagen lang niet meer naar buiten
komt. ’s Nachts schreeuwt ze heel hard en
ze gooit haar inboedel uit het raam. Het
Meldpunt zorgt dat de juiste hulpverlenende instanties worden ingezet met als
doel de buurvrouw te ondersteunen of te
begeleiden.
- Nog een derde voorbeeld: elke avond hangen jongeren bij een bushaltehokje. Ze
hebben veel lawaai en laten afval achter.
U ervaart een dreigende sfeer waardoor
u ze niet aan durft te spreken. Het Meld-

BHS reageert op Mobiliteitsvisie
van gemeente Groningen
De gemeente Groningen heeft een Mobiliteitsvisie geschreven: een kijk op keuzes die nodig zijn om te zorgen dat we ons
goed kunnen verplaatsen in onze steeds
drukkere stad. De visie is nog een concept.
Wie wil mag er op reageren. Het bestuur
van onze bewonersorganisatie De Hunze
/ Van Starkenborgh (BHS) vindt de visie zo
belangrijk dat het van die mogelijkheid
gebruik heeft gemaakt. We vatten de reactie hier samen. De volledige reactie, zoals
die naar het college en de raad van de stad
is gestuurd, vind je op de website www.
dehunzevanstarkenborgh.nl. Daar staat
ook een link naar de visie. Ook de reactie van het Gerrit Krolbrug comité vind je
daar.

In de kern houdt de visie een verschuiving
in van het autogebruik naar het fietsgebruik.
Ook de voetganger krijgt meer aandacht. Dat
is wat ons betreft een goed uitgangspunt.
Het bevordert de leefbaarheid, de veiligheid
en de bereikbaarheid van de stad en het is
een duurzame keuze.
Maar er moet nog wel het nodige worden
uitgewerkt en we zijn er niet bij voorbaat
gerust op dat alles goed komt. We kijken dan
vooral naar de plannen voor de nieuwe Gerrit
Krolbrug en naar de voornemens om van de
Korreweg een fietsstraat te maken.

De Korreweg, een verlengde fietsstraat
In de visie staat dat de Gerrit Krolbrug onderdeel is van de fietsstraat die de Korreweg
15
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gaat worden. Er gelden voor beide qua wegprofiel dezelfde uitgangspunten. De auto
is met andere woorden ook op de brug te
gast. Er is dan voor een lange, belangrijke fietsverbinding – die doorloopt tot op de
Ulgersmaweg - sprake van gemengd verkeer.
Voorwaarde om daarmee in te stemmen is
dat er een veilige ontmenging van het autoen fietsverkeer mogelijk wordt gemaakt, op
de Korreweg en op en rond de brug en op
de Ulgersmaweg. De visie is daarover nog
te vaag. Dat geldt ook over het aandeel van
auto’s, waaronder vrachtauto’s. We willen
dat verkeerskundig experts in opdracht van
de gemeente met een verantwoorde, veilige
oplossing komen.
Als de vereiste veilige verkeerskundige oplossing wordt gevonden, hoeft er niet voor een
brede Gerrit Krol brug te worden gekozen,
maar als die veilige ontmenging niet wordt
gerealiseerd of als er door keuzes elders
in de stad meer autoverkeer over de brug
moet dan er nu al over gaat, dan houden wij
nadrukkelijk de optie open dat er wat ons
betreft een brug met gescheiden auto- en
fietsverkeer komt.

Gerrit Krolbrug
Bij de juiste keuzes voor een veilige (ont)
menging hoeft de breedte van de brug dus
geen probleem te zijn. Of dat ook voor de
hoogte van de brug geldt, is nog altijd de
vraag. Zoals bekend is de Gerrit Krolbrug aan
vervanging toe. Daarvoor worden al enige
tijd plannen ontwikkeld. Na de recente aanvaring is aan de noodzaak van vervanging
niet meer te ontkomen. In de plannenmakerij voerde tot voor kort Rijkswaterstaat de
boventoon: er lagen (en liggen nog altijd)
varianten voor de nieuwe brug, de ene
nog hoger dan de andere. Maar nadat de
gemeenteraad en later ook de Tweede Kamer
gevraagd hebben om ook de variant die vanuit bewoners wordt gemaakt mee te nemen,
16
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is het niet langer meer een bij voorbaat gelopen koers.

voor aan de Ommelander-kant flink ruimte
gemaakt zou moeten worden.

We vinden steun voor onze variant in de uitgangspunten van de Mobiliteitsvisie: de Gerrit Krolbrug wordt voor fietser en voetganger
een verkeersader die alleen maar belangrijker wordt, niet alleen voor onze wijken, maar
ook voor scholieren elders uit de stad, fietsers uit Beijum en uit het noordoostelijk deel
van het ommeland en ook voor fietsers van
en naar het sportcentrum Kardinge en de
zwemplas daar.

De GKB is een binnenstedelijke brug en als
zodanig uniek op het traject. Het scheepvaartverkeer op het hele hoofdvaarttraject Delfzijl – Lemmer wordt niet onnodig
beperkt als voor de brugkeuze hier de specifieke aard en ligging van dit stadse deel van
de vaarroute leidend zijn.

Een veilige fysieke inrichting van de fietsverbindingen is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente. In de gemeentelijke
plannen leidt dat tot in detail tot aandacht
voor het ontwerp en de inbedding van de
fietspaden. Eén van de daarbij genoemde
kenmerken is dat steile hellingen voorkomen moeten worden. Een fietsverbinding
moet voor oud en jong (fietsende kinderen),
mobiel en minder mobiel, veilig en comfortabel zijn. Ook bij hinderlijke weersituaties
zoals storm, ijzel, sneeuw en bladval moet de
brug veilig gebruikt kunnen worden.
Daar past een hoge brug niet bij. Die
maakt fors inbreuk op de voorgenomen
mobiliteitsplannen.
Het opheffen van strijdigheid met de uitgangspunten voor fietsmobiliteit, comfort
en veiligheid moet bij de verdere besluitvorming over de brug, als onderdeel van één
van de belangrijkste fietsroutes van onze
stad, een doorslaggevende rol spelen.
Een hoge brug is niet alleen een probleem
voor het fiets- en voetgangersverkeer. Zo’n
brug vormt ook een onaanvaardbare aantasting van de leefomgeving. Ook vanwege mogelijke bijkomende aanpassingen,
zoals een eventuele bochtverruiming waar-

Andere ontwikkelingen
De wijziging van de verkeersstatus van de
Korreweg, de GKB en (deels) de Ulgersmaweg zal verkeerseffecten hebben voor de
aangrenzende wijken en vice versa. Het precieze zicht daarop ontbreekt nog. Wij verwachten dat de effecten nader verkend en
geanalyseerd worden voor de verdere uitwerking voor de bereikbaarheid, veiligheid
en leefbaarheid van onze wijken.
Als autogebruik word teruggedrongen, betekent dat ook dat er meer behoefte is aan
openbaar vervoer en dan denken we voor
onze wijken vooral ook aan allerlei kleinschaliger vormen van openbaar vervoer zoals
deeltaxi’s, gebruik van kleinere bussen in
hogere frequenties naar de P&R-knooppunten, fietstaxi’s, gesubsidieerd transport voor
invaliden en minder validen en het opzetten
van een boodschappendienst vanuit de stad
naar de wijken. Dat vervoer moet ook bereikbaar zijn voor wie minder goed ter been is en
het moet voldoende frequent beschikbaar
zijn.
De parkeerdruk in de wijken zal ook toenemen. Bij ons gaat het dan om auto’s van wijkbewoners zelf, dus betaald parkeren helpt
niet. Maar er moet wel wat gebeuren, zodat
de vaak smalle straten in onze wijken doorgankelijk blijven, ook voor hulpdiensten. De
gemeente moet met bewoners naar oplos-

singen zoeken, want met het groeiend aantal auto’s per huishouden kan niet elke auto
voor de deur worden geparkeerd. Ook als
bewoners moeten we dat erkennen bij het
zoeken naar oplossingen. De toenemende
parkeerdruk, nu ook van deelscooters, mag
niet ten koste gaan van de ruimte voor voetpaden, trottoirs en spelende kinderen.

Blijven meekijken
De keuzes die in de Mobiliteitsvisie worden
gemaakt zullen ook vormen van ongewenst
verkeersgedrag oproepen (sluipverkeer bijvoorbeeld) en ze zullen in het algemeen ook
gevolgen hebben die nu nog niet voorzien
kunnen worden. Ook staan de maatschappelijke ontwikkelingen niet stil en dat geldt
ook voor de (technologische) ontwikkelingen
in het vervoer. Dat vraagt van de gemeente dat er steeds gemonitord wordt, op basis
van een goede nulmeting. Voor een visie die
jarenlang mee moet is tijdige herkenning
een noodzaak, het maakt adequaat anticiperen mogelijk. We stellen daarom voor om een
panel te vormen van bewoners, deskundigen
en bestuurders als een structureel inspraaktraject gericht op het leefbaar en bereikbaar
houden van onze stad.

Oproep
Heb je als wijkbewoner ideeën over de
genoemde vraagstukken, of heb je zorgen
dan wel vragen, deel die dan met ons via
bestuur@dehunzevanstarkenborgh. We staan
graag open voor je inbreng.
Bestuur bewonersorganisatie De Hunze / Van
Starkenborgh
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Ons (on)kruidentuintje
Planten die je goed doen vind je langs bosjes en struiken in
onze eigen wijk. In je eigen tuin kunnen waardevolle planten groeien die je nog niet kent. 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.

Duizendblad
Een kruid met duizend en één mogelijkheden,
een echt EHBO Kruid!
Wie wil dat niet, een kruid dat voor alles
goed is. Achilles had al ontdekt dat Duizendblad zo’n soort kruid was. Dit kruid droeg
hij altijd bij zich om zijn manschappen weer
snel op de been te krijgen. Er gaan zelfs verhalen rond dat hij dankzij dit kruid zijn overwinning op Troje heeft behaald. Duizendblad
heeft daaraan zijn naam te danken: Achillea
Millefolium, Mille: duizend, folium: blaadjes,
ofwel: het duizendblad van Achilles.
Hoe één zo’n klein en veelvoorkomend plantje zo tot de verbeelding kan spreken, want in
de volksmond heet het ook wel Wenkbrauw
van Venus. Het blad met de duizend blaadjes is namelijk net een volle, goedgevormde wenkbrauw. Dat zie je als je het plukt en
sierlijk over je eigen wenkbrauw legt. Je zult
ervan opknappen!
Als je goed naar de blaadjes kijkt, kun je zien
dat het op ons bloedvatenstelsel lijkt! Dat
geeft aan dat het goed voor de bloedvaten is. Het is goed voor de circulatie, bloedreinigend en versterkend, bloedstelpend en
bloeddrukverlagend.
18

Het kruid staat vaak op drukke en gevaarlijke plekken, let daar maar eens op als je in
de auto zit. Mocht daar iets gebeuren, je kunt
het kruid direct op wonden doen. Je kneust
het blad en drukt het op de wond, zodat het
bloed stelpt. Dit heeft ook een ontsmettende werking. Dus heb je niks bij je onderweg,
gebruik dan duizendblad.
Als je kiespijn hebt kun je er op kauwen. Tijdens de menstruatie helpt thee van duizendblad bij de doorbloeding, tegen krampen en
werkt het vochtafdrijvend. Daarnaast werkt
het kalmerend en versterkt het ons hart.
Maar ook op het gebied van spijsvertering
doet het plantje veel goede dingen. Voel je
je grieperig worden, maak een lekker kopje
duizendblad thee met honing.
Voel je je onzeker of ben je wat nerveus,
drink dan gerust een kopje duizendbladthee.
De beetje zoete smaak met een bittertje
maakt het plantje geschikt als smaakmaker
in de keuken. Wat jonge blaadjes en bloemetjes in de sla of door de soep, een verse
paar blaadjes bij de stamppot of in een kruidenboter geven net dat beetje extra aan het
gerecht.

Een kleine waarschuwing: Duizendblad heeft
een heel klein beetje blauwzuur in zich. Drink
de thee daarom niet langer dan drie weken
achter elkaar. Gebruik het ook niet als je
zwanger bent want het kan weeën stimuleren en uitdrijvend werken.
Dus voor wie het wil zien, het groen in onze
wijk is als een verscholen kruidentuin. 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!

Ga niet op eigen houtje experimenteren met
kruiden.
Veel plezier en geniet van het duizendblad in
je tuin!
Inge Karg (kruidenvrouw) (www.vision4life.nl)
en Angelique Boter (www.angeliqueboter.nl)
(illustratie)

Let op! Bij serieuze medische klachten: overleg altijd met je arts of medische specialist.
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eindelijke nederlaag in. In de strijd om het
brons moest Oranje het ook afleggen tegen
Zweden.

WAAR BLIJFT DE TIJD?

Geen straat, maar een bruggetje met
de naam van Evert van Linge
De rubriek ‘Waar blijft de tijd?’ gaat over
‘weetjes’ uit de geschiedenis van De
Hunze/Van Starkenborgh. In deze aflevering: waardoor er geen straat, maar wel
een bruggetje naar Evert van Linge werd
vernoemd.
Een mooiere naam had het bruggetje over
De Hunze dat de wijken Van Starkenborgh en
De Hunze met elkaar verbindt, niet kunnen
krijgen. De overspanning tussen de architecten- en de voetballersbuurt is vernoemd naar
Evert van Linge (Veendam, 19 november
1895 – Groningen, 6 december 1964). Hij was
architect én topvoetballer. Het had evenwel
weinig gescheeld, of Van Linges naam was
op geen enkel naambord in onze duowijk te
vinden geweest.
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Dat zou toch wel heel sneu zijn geweest
voor een Groninger, die zich in twee disciplines zo heeft onderscheiden. Van Linge was
de gekende ‘spil’ van het eerste elftal van het
Groningse Be Quick 1887 dat in 1920 door
een klinkende 4-0 thuiszege op het Rotterdamse VOC Nederlands kampioen werd.
In die tijd speelde Oranje doorgaans nog een
bescheiden rol in het internationale voetbal.
Echter, Van Linge, dertienvoudig international en als zodanig goed voor drie doelpunten, was erbij toen het Nederlands elftal in
1924 van zich deed spreken. Het haalde toen
tijdens de Olympische Spelen in Parijs de
halve finale, waarin het Uruguay trof. Het
team stond lang op voorsprong maar een
penalty die Oranje tegen kreeg, leidde de uit-

Ook als architect liep Van Linge een internationaal succes mis. Dat was in 1926. De Volkerenbond had een wedstrijd uitgeschreven
voor een ontwerp voor zijn nieuwe hoofdkantoor. Van Lingen ging met zijn collega Job
Hansen - beide waren lid van kunstenaarskring De Ploeg - aan het tekenen. Ze grepen
net naast de hoofdprijs. Hun ontwerp kreeg
een eervolle vermelding.
Een monumentale herinnering aan de voetballer en architect Van Linge is het Be Quickstadion De Esserberg. In zijn gloriejaren als
voetballer tekende hij voor het ontwerp
ervan. Na een grondige restauratie werd in
2018 de zittribune naar hem vernoemd.
Voor een Groninger van zijn staat van dienst,
had het in de rede gelegen als ooit een straat
naar hem was vernoemd. Dat geldt zeker
voor het moment dat de gemeente Groningen in 1988 besloot de straten in De Hunze
naar architecten uit de 20ste eeuw te vernoemen. Ze wilde zo benadrukken welk belang
ze hechtte aan goede architectuur. ,,Dan kunnen we de straten wel naar weidevogels of zo
noemen, maar het leek ons leuk om op deze
manier te verwijzen naar de inspiratiebronnen”, zei stadsarchitect Maarten Schmitt.
Kennelijk zag de gemeente in Van Linge niet
zo’n inspiratiebron, want geen straat in De
Hunze kreeg zijn naam. Een andere mogelijke reden is te vinden in de periode tien jaar
later toen de wijk Van Starkenborgh op de
tekentafels vorm kreeg. De nieuwe woningen zouden verrijzen op het sportpark Van
Starkenborghcomplex, waar op dat moment
onder meer De Oosterparkers speelden.

Jos Leuvenkamp, gemeenteambtenaar en
een vrijwilliger met grote inzet voor GVAV en
FC Groningen, wist de gemeente te winnen
voor zijn idee om de straten in de nieuwe
wijk te vernoemen naar voetballers. Natuurlijk was er een vernoeming naar de legendarische in 1971 verongelukte GVAV-doelman
Tonny van Leeuwen, die vanuit zijn woning
aan de West-Indischekade
de straat met zijn
Gerrit Krolbrug. foto: Peter Imthorn
naam had kunnen zien.
Vanzelfsprekend waren er ook straten met
namen van spelers van het kampioenselftal van Be Quick 1887 uit 1920: Appie Groen,
Siebolt Sissingh en Hans Tetzner. Maar ook in
de voetballersbuurt geen vernoeming naar
Evert van Linge. De straatnaamcommissie
kwam met een uitleg, die wellicht verklaart
waarom de Groninger ook in De Hunze op
geen straatnaambord staat vermeld: er kan
verwarring ontstaan met de Lingestraat in de
Rivierenbuurt.
Nu is het een voor de hand liggende gedachte dat deze commissie op het lumineuze idee
kwam om dan maar de brug tussen beide
wijken naar Van Linge te vernoemen. Dat is
echter niet het geval. Door de ondoorgrondelijke gemeentelijke regels was het niet
aan de reguliere straatnaambedenkers daar
een naam voor te bedenken, maar aan een
van de projectontwikkelaars die Van Starkenborgh liet verrijzen. Die zorgde ervoor
dat Van Linge alsnog werd geëerd met de
vernoeming van het bruggetje. Dat is qua
omvang bescheiden, maar wel op een plek
gelegen die recht doet aan de twee talenten die de bijzondere Groninger in zich
verenigde.
John Geijp
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Landschapsvisie Hunzezone/
Ulgersmaborg
Wat betreft de Hunzevisie vormt het document ‘Hunzevisie 2030, de Hunze:
Wereldnatuur binnen handbereik’ de basis.
De gemeente Groningen wil de Hunzeboord een nieuw gezicht geven. De
bedoeling is om een aantrekkelijk groen
verblijfsgebied te creëren dat het woongenot verhoogd maar tegelijkertijd ook
een duurzame leefomgeving is. Door
zichtlijnen te maken en het groen te differentiëren ontstaat er een spannende
landschapsbeleving en wordt het gebied
ecologisch interessanter.
Het gebied beslaat de noordzijde van de Pop
Dijkemaweg, aan de oostzijde de Kardingerweg, aan de zuidzijde het bedrijventerrein
aan de Ulgersmaweg en aan de westzijde het
Heerdenpad.
Nu zijn er in het programmadeel al een mountainboardpark en voetbalvelden aanwezig.
In het nieuwe programma worden onder
andere een bijenhotel, een boomgaard en
een pluktuin toegevoegd. Tevens worden
er nieuwe wandelpaden aangelegd. Veel
van deze ideeën zijn in een eerder stadium al aangedragen door bewoners van de
Hunze/Van Starkenborgh. In deze visie is dit
samengebracht.
Komend vanuit de stad over de Korreweg
ga je straks ervaren door de diverse nieuwe
zichtlijnen dat het Landschapspark begint bij
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De ‘oorspronkelijke loop’ van de Hunze
bestaat niet.
De rivier heeft veel vormen en breedtes
gekend. De loop van de Hunze die wordt
aangehouden betreft de loop zoals deze op
de minuutkaart van 1832 te herkennen is.

De gemeente gaat binnenkort met de bewonersorganisaties van de omringende wijken en het bedrijventerrein Ulgersmaweg in
gesprek om kennis te nemen van de lokale
wensen met betrekking tot bijvoorbeeld de
inrichting van de wandelpaden.

Deze fase hangt nauw samen met de nieuwe
Gerrit Krolbrug. Zodra duidelijk is wat, hoe en
wanneer de nieuwe brug wordt gerealiseerd
kan ook deze fase passend bij de omgeving
worden uitgevoerd.

Tot slot
Het programma van eisen voor de herinrichting bestaat uit vijf thema’s:
Ecologie, cultureel erfgoed, archeologie,
lokale wensen, technische eisen.
Bestuur BHS

Uitgangspunten van de Hunzeboord-visie zijn:

de Hunzeboord. De gekapte populieren bij
het bedrijventerrein worden vervangen door
bijvoorbeeld schietwilgen, zwarte elzen en
fladderiepen.
Het plan wordt in fasen uitgevoerd. Fase
1 is het gedeelte dat aansluit aan de
Kardingerweg.
Zodra de financiering rond is, wordt deze
fase uitgevoerd. Dat zou nog aan het eind
van 2021 een feit kunnen zijn.
In een volgende fase worden de beide lopen
van de rivier De Hunze aan elkaar verbonden. Bovendien wordt het park zo ingericht
dat het wordt doorgetrokken tot aan het Van
Starkenborghkanaal. Dit past bij de ambitie van het inclusieve, gezonde en duurzame
Groningen.

1.		 Blauwe draad: De Hunze wordt weer
één watersysteem welke in direct contact staat met het Boterdiep. Ook is
de Hunze weer te herkennen in het
landschap door haar vormgeving die
onderscheidend is ten opzichte van
andere waterlopen.
2.		Landschapspark in de stad met een
open entree: Het Hunzeboord zal fungeren als landschapspark in de stad.
Vanaf de Korreweg wordt de entree
zichtbaarder en opener.
3.		 Groen raamwerk: herstel van bestaande groenstructuren met inheemse
soorten
4.		Blauw raamwerk: Het slotenpatroon
wordt zo veel mogelijk naar één systeem gevormd, waardoor kansen worden gecreëerd voor natte natuur
5.		Meer programma toevoegen voor
beleving van natuur en landschap, ook
wandelroutes en verblijfsplekken worden toegevoegd.

6.		 Vergroten van de natuurwaarden
7.		 Voorsorteren op lange-termijn visie om
de Hunze van bron tot monding in de
Waddenzee als één stroomgebied te
zien.
8.		 Functies elkaar laten versterken: ‘natte
natuur, recreatie, duurzame economische ontwikkeling en waterbeheer’.
9.		Doorlopende wandel- en fietspaden
langs de Hunze.
10. Door klimaatverandering zal de wateroverlast
toenemen.
Aanliggende
natuurgebieden kunnen functioneren
als waterbuffer.
11. Zo mogelijk een dynamisch waterpeil
introduceren om zo de waterkwaliteit
positief te beïnvloeden. Ook rietlanden
en moerassen kunnen zorgen voor een
betere waterkwaliteit.

23

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

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

Koningsdag 2021 en nog meer
berichten van de Wandelclub
Koningsdag viel ditmaal op een dinsdag. De vaste wandeldag van ons clubje. We hadden geluk. Het was lekker
weer en omdat er weinig georganiseerd
kon worden was het enige wat we konden doen onszelf trakteren op een oranje soesje, gehaald bij de Plus. Gelukkig
was deze winkel open, anders was er helemaal niets. Hopelijk is het volgend jaar
weer ouderwets gezellig tijdens Koningsdag met een vrijmarkt en muziek. Het
Molukkenpark is een plek waar we vaker
wandelen. Daar zijn bijbehorende foto’s
gemaakt. De groepsfoto met het soesje in
de hand en de foto van het (nijl)ganzenpaar met kuikens is van twee weken later.
Weer een paar weken later wandelden we
natuurlijk langs de aangevaren Gerrit Krolbrug. Wat een trieste gang van zaken. Dat
wordt jaren klimmen met de (elektrische)
fiets. Het was een drukte van belang door

alle ramptoeristen. Die vonden het wel even
interessant, maar wij als bewoners zitten er
natuurlijk voorlopig mooi mee dat we niet
gewoon over de brug kunnen lopen, fietsen
en autorijden. Ik houd mijn hart vast over de
uitslag welke variant van de nieuw te bouwen brug er nu komt. Daar zal nu toch wel
haast mee worden gemaakt ??
Kortom; als wandelclub komen we nog eens
ergens en zien we van alles in de buurt. Af
en toe gaan we wat verder weg, door eerst
op de fiets of met de auto ergens heen te
gaan en dan in een ander gebied te gaan
wandelen.
Wie wil meewandelen is van harte welkom.
Iedere dinsdag om 14.00 uur verzamelen we
bij de Hunzeborgh. Graag vooraf wel even
melden bij Ynke Veenstra (tel. 06-27333787)
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Van trottoir tot boomtuin

Het is een dinsdag in mei, weer een thuiswerkdag. Sinds corona weet ik vaak niet
meer welke dag van de week het is, dus
als ik dinsdag in dit artikel heb geschreven kan ook best woensdag zijn. Een
grijze lucht, koude oostenwind. De voordeurbel gaat waarop de hond des huizes
woest blaffend het fort probeert te verdedigen. Als ik de deur open doe staat daar
een man met lang grijs haar, met een paardenstaart en met zonder jas. Hij zegt: ‘Dag
mevrouw, vindt u het goed dat wij uw
boomperk wat op orde brengen?’ Ik zeg
maar ‘ja’ en vraag me tegelijk af of ik een
boomperk heb.
De man heeft nog twee jongeren bij zich: hij
stelt ze voor als zijn hulpen. Voorzichtig vraag

ik hem wat hij bedoelt met boomperk, waarop hij knielt (!) voor de boom die recht voor
mijn voordeur staat. En blijkbaar bevindt zich
om die boom een boomperk/boomtuin: dat
vierkante stukje waar de boom midden in
staat. Vorig jaar was dat in onze straat echt
een ding: bloemzaadjes erin, beetje zwarte
aarde erover en hoppa: een paar weken later
groeide er van alles. Maar dat het echt iets is
waar je dan ook nog mee geholpen zou worden om het goed te doen? De man vertelt
dat ze in onze buurt/straat de boomperk/tuinen inspecteren op de mogelijkheid om er
iets meer van te maken, dus meer dan grind
met zand. Hij vertelt me welk groen sprietje
een echt leuk bloemetje kan worden en wat
de andere groene plantjes zijn. Tot mijn verbazing blijken er potentiële toppers bij te
25
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zitten, die paardenbloemen had ik al had verfoeid. Trots merk ik op dat de koffieprut uit
onze fancy koffiemachine in het boomperk
word gedaan, als alternatieve mest. Helaas:
geen goed plan: daardoor kunnen schimmels zich ontwikkelen die de leuke plantjes
tot ondergang brengen, en niet alleen in je
boomtuin. Gelukkig heb ik aan het eind van
het gesprek nog het besef dat ik dit moment
moet vastleggen, vandaar de foto: waarvoor
één van de hulpen overigens niet wil poseren.
Toch nog even gegoogeld op de site van de
gemeente en inderdaad: dit is echt een dienst
van de gemeente, hoe prachtig is dat!
Els Bijlholt

Boomtuin
De ruimte rond bomen in de straten is
vaak niet verhard. Dit noemen we boomspiegels. Als een boomspiegel niet
beplant is, kun je er een boomtuin van
maken. De gemeente helpt daarbij. De
groeiomstandigheden in een boomtuin
zijn niet ideaal. Een goede voorbereiding
is daarom belangrijk. De gemeente onderzoekt eerst of een boomtuin mogelijk is.
Als blijkt dat het kan, legt de gemeente
de boomtuin aan. Ook krijgt u advies voor
de beplanting in de boomtuin. Aan deze
werkzaamheden zijn geen kosten verbonden. U hoeft alleen zelf planten aan te
brengen en te onderhouden.

Van de voorzitter
Hoera, het buurtcentrum is weer open. Na een lange periode van lockdown konden we vanaf
5 juni weer open. Natuurlijk nog wel met enkele restricties zoals de 1,5 m. Dit zorgt er nog wel
voor dat de aantallen beperkt zijn, maar toch zijn we weer open. Met Gerrit
het zomerse
weer
het
Krolbrug. foto:
Petergaat
Imthorn
goed met de afname van de besmettingen. Het toenemende aantal vaccinaties moet er daarnaast voor zorgen dat het COVID-virus wordt onderdrukt. Hopelijk blijft het na de zomer beperkt
in omvang zodat we komende winter weer binnen in het buurtcentrum kunnen samenkomen.
Er worden alweer leuke activiteiten bedacht met kunst en cultuur voor na de zomervakantie. En
ook de vaste activiteiten van sport en beweging gaan hopelijk in het najaar weer van start. Ik
wens iedereen een hele fijne zomer en een heerlijke vakantieperiode.
Groet,
Menno Hartsema

Munus vergroent uw wijk
Wonen in een groene omgeving is prettig en het levert
een essentiële bijdrage aan het klimaat. Het zorgt voor
biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor
waterberging en verkoelt in warme periodes.
Munus vergroent uw wijk door het leggen van
groene daken op o.a. huizen, schuren, carports en
overkappingen.
Kies voor een groene invulling van uw dak, of nog
leuker: samen met buren. Zo kunt u naast de subsidie
van de gemeente Groningen, ook profiteren van
kwantumkorting. Hoe meer mensen meedoen, hoe
groener en levendiger uw omgeving wordt!

Heeft u intere
sse?
Vraagt u zich
af
wat kan?
Bel of mail m
e dan!
Ik bespreek gr
aag
de mogelijkhe
den
met u en wij
kunnen helpen bi
j de
subsidieaanv
raag.

Vrolijke groeten
Wouter
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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.nl E-mail: info@dehunzeborgh.nl

www.munusvergroent.nl of bel 06 448 55 779
BHS_Adv_128x90_fc.indd 1

Contactpersonen Hunzeborgh:

10-06-21 15:40
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Beste lezers, buurgenoten wijk De Hunze-van Starkenborgh

Eerste concert na de pandemie uitbraak
19 september mogen wij weer een concert verzorgen in ons wijkcentrum de Hunzeborgh. Voor dit eerste concert hebben
wij het duo Fling uitgenodigd. Gezien de
nog steeds geldende corona maatregelen mogen we niet meer dan 20 bezoekers per uitvoering ontvangen. Om toch
zoveel mogelijk wijkbewoners in de gelegenheid te stellen dit bijzonder concert
bij te wonen hebben wij in overleg met
Fling de uitvoering gesplitst in twee sessies van ieder drie kwartier met een half
uur pauze. De entree is 10 euro. Voel je
welkom en geniet. Graag reserveren: telefoon: 06-41727781 of het emailadres van
de Hunzeborgh

Dit alles resulteert in een buitengewoon,
aanstekelijk en magisch geheel vansterke

Even voorstellen
Fling speelt op briljante wijze Ierse traditionele muziek. Diep geworteld in de traditie,
ontworstelen zowel de gebrachte traditionals
als de eigen composities de platgetreden
paden, door de zeer eigenzinnige aanpak.
De laatste acht jaar reisde Fling met vier verschillende muziekprogramma’s langs de theaters van Nederland en dit met zeer veel
succes.
Na jaren van theaterzalen brengt Fling nu
een nieuw intiem programma, op maat
28

verhalen, gevat in een stormvloed aan wilde
melodieën, zacht klagende airs en ontroerende ballades.
Wij kijken uit naar het concert en de ontmoeting met wijkbewoners van De Hunze/Van
Starkenborgh.
Annemarie de Bie en Evertjan ’t Hart
Fling Irish Music (flingmusic.com)

Muziek van Ierland
tot de Balkan: Folkus

Marian Asselman,
namens de Culturele Commissie
Aansluitend stellen Annemarie de Bie en
Everjan ’t Hart zich voor.

Evertjan ’t Hart bespeelt de magische Uilleann Pipes (Ierse doedelzak) en is naast
bespeler tot ver over de grenzen befaamd als
bouwer van het instrument. Hij is als solist te
gast geweest in het VPRO- programma ‘Vrije
geluiden’ en bij ‘Podium Witteman’ van de
NTR. Naast de Uilleann Pipes bespeeld hij ook
Whistles, Bouzouki en Gitaar.

gemaakt voor de kleinere podia én voor de
gelegenheid als ijzersterk duo. Beide muzikanten zijn uitstekende multi-instrumentalisten en het gebruik van hun uitgebreide
instrumentarium levert een zeer afwisselende en verfrissende klank op.
Annemarie de Bie wordt beschouwd als één
van de toonaangevende zangeressen in het
genre. Ze wordt internationaal geroemd en
gezien als een autoriteit op het gebied van
folkzang, is daarom veel gevraagd als docent
en heeft talloze workshops verzorgd. Naast
haar krachtige, lyrische en wonderschone
zang is ze in dit programma ook te horen op
de Ierse houten dwarsfluit, de bodhrán (Ierse
trommel) en gitaar.

Folkus is een veelzijdig duo bestaande
uit multi-instrumentalisten Rozanne Ebenau en Erik de Jong. Beide maken ze al van
jongs af aan muziek. Rozanne speelt in
Folkus dwarsfluit en gitaar en Erik neemt
accordeon en whistles voor zijn rekening.
Ook zingen ze samen. De muziek die Folkus speelt bestaat uit folk uit alle windstreken van Europa, met een nadruk op
West- en Oost-Europese muziek. Zie ook
www.folkus.nl.
Erik speelt al zo’n 27 jaar accordeon. In de
loop van de tijd is hij steeds meer met folkmuziek gaan doen. Eerst verdiepte hij zich
in de Joodse klezmer, maar later kwam hij in
aanraking met de Ierse sessiecultuur, dankzij de Groningse Traditional Irish Music Pub
O’Ceallaigh aan het Kattendiep. Hierdoor is
hij ook meer Ierse instrumenten gaan spelen
zoals de whistle (Iers fluitje) en de bodhrán
(Ierse trommel). Sinds 2009 leeft Erik van de
muziek. Voor meer informatie zie www.folkmuzikant.nl.

Rozanne komt vanuit een iets andere muzikale hoek, namelijk meer de klassieke. Hoewel als kind eigenlijk op piano begonnen, is
ze via accordeon en saxofoon uiteindelijk bij
dwarsfluit uitgekomen. Ook had ze vroeger al
gitaar leren spelen en veel gezongen, iets dat
nu in Folkus goed van pas komt. Ze begeleidt
mensen bij het bewust creëren in haar eigen
coachpraktijk, waar ook meditatie, muziek en
klank een rol spelen. Meer informatie hierover is te vinden op www.lichtbij.nl.
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Zomerworkshops in de Hunzeborgh
Boodschappen doen combineren met een leuk uitje?
Kom naar de Wiershoeck!

K&M Producties organiseert twee zomerworkshops voor volwassenen in buurtcentrum de Hunzeborgh.
Op zondagochtend 23 augustus van 9.30 tot
12.30 uur is er een workshop showdans onder
leiding van Kitty Teuben. In deze workshop
maak je kennis met de beginselen van showdans. Je komt lekker in beweging, leert een simpele choreografie en je ervaart dat iedereen kan
dansen!
Op zondagmiddag 29 augustus kun je van
13.30 tot 16.30 uur meedoen aan de workshop
Luchtdirigeren onder leiding van Arjen Wassink.
Een primeur in Groningen! In deze workshop
ontdek je de Maestro in jezelf. Hoe hou je een

dirigeerstokje vast, wat is dirigeren eigenlijk en
hoe kun je zelf je favoriete muziek dirigeren?
Voor beide workshops geldt: je hoeft geen
dans- of dirigeerervaring te hebben, het gaat
om de gezelligheid en het plezier en intussen
leer je ook nog iets nieuws!
Beide workshops kosten 35 euro per persoon.
Dat is inclusief een hapje en een drankje en
klein presentje. De workshops worden georganiseerd volgens de op dat moment geldende
Coronarichtlijnen.
Heb je zin om mee te doen? Schrijf je snel
in via muziektheatergroningen@gmail.com.
Benieuwd wie wij zijn? Neem dan ook eens een
kijkje op www.kmproducties.nl.

Kunstmarkt op 5 september – Komt allen!!
Op het moment dat ik dit
schrijf worden de coronamaatregelen steeds soepeler.
Hugo de Jonge staat af en toe
gewoon te huppelen tijdens
het brengen van het goede
nieuws. Laten we er maar vanuit gaan dat de versoepelingen
doorgaan en ons wijkgebouw
de Hunzeborgh weer helemaal
open kan.

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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Als een beetje feestelijke opening van het seizoen hadden we (de culturele commissie) een
kunstmarkt bedacht. Maar geen gewone kunstmarkt. Iedereen (zolang er plek is) kan een tafel
in de Hunzeborgh huren voor 5 euro (incl. koffie
of thee) waarop hij of zij eigen gemaakte kunst
of kunst waar hij of zij vanaf wil kan aanbieden
voor betaalbare prijzen. Dus kijk op zolder of
er nog een fraai schilderij te vinden is waar een
ander misschien heel blij van wordt. Liever geen
hele grote werken, want dat is wat lastig te stallen. Ook moet het geen rommelmarkt worden,
die zijn er al genoeg op andere plekken.

Voor het publiek is er
genoeg te zien en te horen,
want de middag wordt
muzikaal omlijst door het
folkmuziek duo Folkus (Erik
de Jong en Rozanne Ebenau) en er komen wellicht
nog meer muzikanten. Zij
treden op tegen “een vrije
gift”, dus neem uw portemonnee mee.
De kunstmarkt is op 5 september van 13.00 tot
17.00 uur in de Hunzeborgh of in de directe
omgeving (onder voorbehoud van eventuele
Coronamaatregelen).
Iedereen die belangstelling heeft om een tafel
te huren kan contact opnemen met Aleida
Bakker (tel. 06-45030821) of iemand anders
van de culturele commissie. Email: cultuur@
dehunzeborgh.nl (zie ook de website van de
Hunzeborgh).
Foto: Leida Bakker
31

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

Het buurtcentrum is met beperkingen geopend.
Informeer bij de contactpersoon of activiteiten plaatsvinden - tijden kunnen afwijken.
Bezoek onze website www.dehunzeborgh.nl 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 - 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
planning - zie website
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
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
Gerhard Broekhuis gerhardbroekhuis@gmail.com
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

Tandartspraktijk De Hunze

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

Tel. 050-541 9777 • www.praktijkdehunze.nl

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2021
22 aug
29 aug
5 sept
19 sept
31 okt

10.00 - 13.00 uur
14.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.30 uur

Workshop door Kitty Teuben.
Workshop door Kitty Teuben.
Kunstmarkt
Concert - Fling Irisch Music
Lezing over het Tichelpad - George van der Peet

zie ook website / facebook
zie ook website / facebook
zie ook website / facebook
zie ook website / facebook
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

Granpré Molièreweg 53 • 9731 LC Groningen

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.

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

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

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!

