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Er zijn in Nederland ruim 230.000 mensen met dementie, en dat aantal groeit de komende
jaren sterk. Nu al heeft een miljoen mensen dagelijks te maken met dementie, als patiënt of
als naaste. Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met
dementie in 2050 verdubbeld zijn. De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie
is de ziekte van Alzheimer.

Wilt u helpen met collecteren voor Alzheimer Nederland in uw wijk?
Uw hulp is hard nodig!

Het kost u maar één avond of middag in de collecteweek. Als iedereen een stukje loopt en
iedereen een beetje geeft kunnen we samen heel veel doen! 
U kunt zich opgeven bij: 
Carin Koning: telefoon 06-30792349 of 
via www.alzheimer-nederland.nl/collecte.

Met uw hulp geven wij mensen met dementie en hun naasten 
een betere kwaliteit van leven.

Alzheimer. Dementie. Een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische gevolgen
voor mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer Nederland werkt al 25 jaar 
aan een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun naasten door het
subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging.
Van 9 tot en met 14 november 2009 collecteren weer zo’n 25.000 collectanten in het hele
land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. 

Collectanten gezocht voor landelijke
collecte Alzheimer Nederland

9 t/m 14 november 2009
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Gek is dat, de hele zomer kan ik lui rond-
hangen en de kinderen verwijzen naar de
rijdende frietkraam (oplettende lezers her-
kennen mijn eerdere ontboezemingen hier-
over in het wijkblad, en nee, lieve buurtge-
nootjes, ik had alleen mijzelf als voorbeeld!)
Maar nu is het herfst en het gevoel meer te
moeten dan ik doe, slaat weer toe. Is dat
omdat ik domweg niet meer in de tuin kan
zitten? Kan ook echt niet, want de tuin is
ondergelopen, het lijkt Sicilië wel. Of is het
omdat ik nu weer schoenen aan moet,
waarmee onmiddellijk het “werkgevoel” weer
bovendrijft? De oorzaken zijn onduidelijk,
maar als ik dan al die ingezonden pers-
berichten lees die via de wijkbladmail
binnenstromen, dan voel ik mij onmiddellijk 

tekortschieten. Ik collecteer niet voor de
Alzheimer Stichting, niet voor het MS fonds,
niet voor Jantje Beton. Ik laat mijn zoontje zelf
rondlopen met zijn Grote Clubactie boekje,
duik achter de bank als er weer een goed doel
voor de deur staat. Grote vraag: waar halen 
al die mensen die energie vandaan? Hoe
brengen ze het op om overdag te werken 
cq en/of voor de kinderen te zorgen en dan 
’s avonds zich ook nog nuttig te maken voor
de samenleving? Het lijkt net of dat in herfst
en winter nog meer tot me doordringt. Petje
af, hoor, maar mij lukt het niet. Ik zucht, en tel
de dagen tot het weer lente is. 

Els Bijlholt

Van de redactie

In het vorige wijkblad hebben we wijkbe-
woners gevraagd om een nieuwe voorkant
voor het wijkblad te ontwerpen. Op het
moment dat u dit leest is inmiddels de
inzendtermijn verstreken en weten we mis-
schien zelfs al wel wie het winnende ontwerp
gemaakt heeft. 

Op dit moment (8 oktober 2009) zijn vijf
ontwerpen binnengekomen en de redactie is
blij verrast over de hoge kwaliteit van alle vijf
inzendingen. Dat wordt dus een lastige
keuze ! In het volgende nummer (nummer 6)
hopen we u te kunnen vertellen wie de
winnaar is. Met het winnende ontwerp gaan
we dan het nieuwe jaar in.

Els Bijlholt
redactie

‘Een hele omslag’ : tussenstand 
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Geachte wijkgenoten,

Zoals in vorige edities aangegeven waren er
eerder al tekenen dat een aantal projecten
van ROEZ weer actueel zouden gaan worden.
Dit blijkt ook zo te zijn: De Brugwachter en de
UMTS-mast zijn weer van stal gehaald.

De Brugwachter
Voor de Brugwachter wordt binnenkort de
eerste fase bouwvergunning opgestart. Dit
loopt vlak na ofwel parallel aan het verlenen
van de ontheffing op het aanpassen van het
bestemmingsplan door de gemeente. Deze
ontheffing zal in de Gezinsbode worden
gepubliceerd. Hierop kan door iedereen een
zienswijze worden ingediend, die door de
gemeente, al dan niet beargumenteerd,  kan
worden weerlegd of meegenomen. Het
college beslist uiteindelijk over deze ont-
heffing. De bouwvergunning eerste fase
wordt ook in de Gezinsbode gepubliceerd en
daar kunnen slechts direct belanghebbenden
op reageren. Deze bezwaren, die ook binnen
zes weken na publicatie moeten worden
ingestuurd, worden door een commissie
beroep en bezwaar beoordeeld en veelal in
een hoorzitting behandeld. Net als bij vorige
bezwaarrondes zullen wij op onze website te
zijner tijd voorbeeldbrieven publiceren die
door bewoners kunnen worden gebruikt.
Lefier, de woningbouwvereniging die het
project graag wil ontwikkelen, heeft er nog
steeds zin in en zal de verkoop van appar-
tementen starten zodra de bouwvergunning
rond zal zijn. De bouw start als er een bepaald
percentage verkocht is. Een timing is hiervan
in deze moeilijke tijd niet te geven.

De UMTS-mast
Het blijkt dat er aan deze kant van de stad
nog steeds behoefte bestaat aan een UMTS-
mast. Binnenkort zal er weer een bouwver-
gunning worden aangevraagd. De gemeente
heeft contact gezocht met ons als bewo-
nersorganisatie om ook mee te denken over
mogelijke locaties voor zo’n mast. Wij hebben
inmiddels contact opgenomen met het actie-
comité dat de vorige keer succesvol met
goede argumenten het bouwproces heeft
afgewend. Wij hopen op een eerlijke kans bij
de gemeente om hier tot een acceptabele
oplossing te komen.

Rondom de andere projecten (Tuinland, Kar-
dinge en de Ringweg) is het relatief stil en er
is daaromtrent weinig te melden.

Bestuursmutatie BHS
Tot onze spijt heeft Bert-Jan Bakker te kennen
gegeven zijn bestuursfunctie niet meer te
kunnen combineren met zijn werk en studie.
Bert-Jan heeft de afgelopen jaren een goede
bijdrage geleverd aan het webdesign van
onze vereniging. Daarnaast heeft hij altijd een
nuttige input geleverd aan de veelheid van
onderwerpen die ons als bewonersorgani-
satie voor de voeten komen. Vanaf deze
plaats hiervoor waardering en dank. 
Dit vertrek betekent dat we weer een vacature
hebben binnen ons bestuur. Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij ondergetekende
(toon.garritsen@planet.nl). 
Eventueel kunt u een bestuursvergadering
bijwonen om kennis te maken met de materie
en de bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,
Toon Garritsen, Voorzitter BHS

Van het B.H.S. bestuur
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Heeft u een minimuminkomen en een kind
dat een voltijd MBO opleiding volgt waarvoor
het moet reizen? En kunt u die reiskosten niet
opbrengen? Stichting Provinciaal Groninger
Studiefonds maakt het misschien toch moge-
lijk.

Sinds januari 2009 is het voor voltijd MBO
leerlingen in de leeftijd tot 19 jaar mogelijk
een tegemoetkoming voor de helft van de
reiskosten te krijgen van de provincie Gro-
ningen. Hiervoor gelden een aantal voor-
waarden. Zo moet het gaan om de dichtst-
bijzijnde opleidingsmogelijkheid en moet de
reisafstand tussen het woonadres en de
school minimaal tien kilometer bedragen. De
exacte voorwaarden zijn te vinden op de
website www.studiefondsgroningen.nl. Op de

website kunt u een test doen. De uitkomst
van de test geeft aan of en zo ja waarvoor u
mogelijk in aanmerking komt. Ook kunt u
aangeven of u een aanvraagformulier wilt
ontvangen.

De aanvraagformulieren worden beoordeeld
door het bestuur van de Stichting Provinciaal
Groninger Studiefonds in enkele ronden per
studiejaar. Over de vergaderdata wordt u per
brief geïnformeerd. 

Wanneer u vragen heeft of meer informatie
wilt over het Studiefonds dan kunt u kijken 
op de website (www.studiefondsgroningen.nl)
of u kunt contact opnemen met het secre-
tariaat, telefonisch bereikbaar via nummer
050-316 4321. 

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

Hebt u geen tijd om te collecteren, maar wilt u
toch een steentje bijdragen? 
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met
vlaggenmasten of vlaggenstokken die tijdens
de collecteweek van 23 t/m 28 november de
vlag van het Nationaal MS Fonds willen hijsen!

We weten niet hoe MS ontstaat of hoe we het
kunnen genezen of voorkomen. 
Maar lijdzaam toezien hoe steeds meer
mensen ziek worden……dat mogen we niet. 
Daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in om
zoveel mogelijk patiënten te ondersteunen.
U ook? 

Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden als
collectant of hebt u andere vragen?

Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl
of doe een donatie op giro 5057.

Helpt u mee het MS Fonds een gezicht te geven?

Vlaggenmasten gezocht!
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Voor al uw - onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- glasservice
- wandafwerking

IS UW WONING OUDER DAN
15 JAAR, DAN BETAALT U

SLECHTS 6% BTW!
Klaas Schipperlaan 40, 9731 KD Groningen

Tel. 050 - 5425651   Fax 050-8532185
Mobiel 06 - 48405760
info@m-vanduinen.nl
www.m-vanduinen.nl
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kringloopbedrijf
” MAMAMINI”

Noorderbinnensingel 100 /

Routebeschrijving & info: www.mamamini.nl

Helperoostsingel 15 - 29 en 32
Damsterdiep 307

Tel: (050) 313 22 00

( let op: beperkte openingstijden! )

Wie gooit er wel eens
bruikbare
of kleding weg?

spullen

Wij halen het bij u op en
zijn er blij mee! Voor een afspraak

kunt u bellen met 050-3132200.
Langsbrengen op één van de

onderstaande adressen
is ook mogelijk. Heeft u

een heel huis dat leeg moet?
Wij zorgen daarvoor en kunnen

de woning veegschoon afleveren.

gratis

Onze winst gaat naar goede doelen
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In de twee voorgaande nummers van dit wijk-
blad werd al geschreven over het vervolg-
verhaal rondom het verdwijnen van de bushal-
tes aan de Oosterhamriklaan/Korreweg. Op
het gevaar af in herhaling te vallen, nog maar
weer eens aandacht voor dit probleem, wie
weet helpt het. 
De wijken Van Starkenborgh en De Hunze zijn
al lange tijd schaars bedeeld met het open-
baar vervoer. Het enige openbaar vervoer dat
er komt is streekvervoer, namelijk buslijn 65
naar en van Zoutkamp. Deze rijdt door de
wijk van 6 uur ’s morgens tot 18 uur, om het
uur, met uitzondering van de ochtendspits.
Na 18.00 uur is er nog een lijntaxi die De
Hunze aandoet om ongeveer 19.00 uur en
soms nog eens in de twee uur. Vanuit het
Zuiderdiep, richting Zoutkamp rijdt de bus
van kwart over 7 tot 18.00 uur en daarna nog
eenmaal om half één richting onze wijken.
Op zondag is er helemaal geen openbaar ver-
voer naar De Hunze (om over Van Starken-
borgh maar te zwijgen…) 

Als alternatief maken de bewoners van de
wijken die het dichtst bij Beijum wonen veel-
vuldig gebruik van buslijn 6. Tot twee jaar terug
was er voor de buslijnen 1 en 52 een halte aan
de Oosterhamriklaan vlak bij de hoek van de
Korreweg. Daar stapten dan velen op om zo
naar de stad te gaan. Net zoals er tot vandaag
ook velen, die uit de stad komen, aan de
overkant uitstappen, daar is wel een halte.

Toen Arriva van de zomer een gebruikers-
panel organiseerde besloot Reino Houwen,
penningmeester BHS, die zich al die twee jaar
had  verbaasd over deze geruisloze opheffing
van de halte, zich aldaar eens op de hoogte te
stellen.

Het bleek een solo-actie van de gemeente
geweest te zijn. Dat wil zeggen: de gemeente
had destijds wel aan het Wessel Gansfort
College gevraagd of deze school bezwaar had
tegen het opheffen van de genoemde halte,
maar de bewonersorganisatie De Hunze/Van
Starkenborgh was in deze blijkbaar geen
partij. 
Het bleek dat ook Arriva hierin geen partij was.
Arriva was faliekant tegen, maar had niets in
te brengen. Toen deze gang van zaken boven
water kwam, bleek dat meer bewoners van
De Hunze van Starkenborgh graag zouden
willen vertrekken van de nu opgeheven
bushalte. De wijk is gegroeid qua bewoners-
aantallen, de wijkbevolking bestaat al lang
niet meer uit alleen jonge gezinnen met twee
auto’s en de Gemeente Groningen heeft
duurzaamheid als belangrijk speerpunt, kort-
om de behoefte is er, nu de rest nog! 
De aandacht in het wijkblad heeft opge-
leverd, dat Jan Spakman van de PvdA  heeft
beloofd na het zomerreces vragen aan de
wethouder te stellen, helaas heeft dit overleg
nog niet plaatsgevonden. Wij wachten in
spanning af en weer: wordt vervolgd !

Els Bijlholt, redactie
Reino Houwen, BHS

Wij willen onze bushalte terug (nog steeds!)
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Sinds een aantal jaren adverteert S.I.T. in het
wijkblad. Achter die afkorting zit het
eenmansbedrijf van Bram Kuijer, vanaf de
start van De Hunze, bewoner van de wijk en
sinds twee jaar gevestigd als zelfstandig
ondernemer. Bram kan met smaak en plezier
over zijn werk vertellen: 

Piepkleine badkamers
Zelf (Els) woon ik sinds elf jaar in deze wijk en
inderdaad, het lijkt alsof de badkamers
gemaakt zijn voor heel kleine gezinnen. Bram
bevestigt dit: ‘In de meeste huizen werd een

bad geplaatst, een kleine wastafel en dat was
het wel. Tegenwoordig willen mensen geen
bad meer, ik haal meer baden weg dan dat ik
er plaats. Baden duurt te lang, het duurt een
eeuwigheid voordat het bad vol is, douchen
past veel meer bij deze tijd’. 
Vandaar ook dat een belangrijk onderdeel
van S.I.T. bestaat uit het verbouwen van bad-
kamers, bad eruit, mooie grote inloopdouche
erin. En dat tweede toilet? Kan ook, beaamt
Bram: ‘Je kunt op elke plaats in huis een extra
toilet bouwen, ook als het leidingwerk daar
oorspronkelijk niet voor geschikt is’.  

In deze rubriek interviewt de redactie (startende) ondernemers in de wijk.
Ondernemers die graag in deze rubriek willen staan, kunnen contact opnemen met de redactie.

Ook van een kleine ruimte 
kun je iets leuks maken

Bram Kuijer: Sanitair Installatie Techniek

Lijn 65
De weg terug naar zee ontspringt in de wijk
genoemd naar de rivier zonder verleden,
volgebouwd weiland, binnen de dijk,
met wachten tot de bus komt aangereden.

Hij stopt maar kort. Het instappen moet snel.
Er is een tijdstabel. De klokken bevelen:
ga zitten. De deuren sluiten zich fel.
Een plaats bij het raam. Men hoeft niet te delen.

Van geen patat en radio gaat de blik
naar de N361. Na de stoplichten
begint een ander land, waarom een strik
asfalt is gelegd met daarin vergezichten.

Een groen vlak tot aan het eind van de lucht,
een ontzaglijke hemel boven kleine dingen:
molens,  torens, wierden, dorpen, gehucht,
de banden rijden, waar de klompen gingen,

langs ‘t Witte Hoes. De koffie is bijna klaar,
Sauwerd, Wetsinge, Winsum, dwars door

Maarhuizen
Mensingeweer, Eenrum, Wehe, Leens naar
Ulrum, een wereld van gras, sloten en sluizen,

eindigend bij de haven van Zoutkamp.
Een uur verandering. Het meer drinkt

de stromen.
Uitstappen. De bus hijgt in zijn dieseldamp,
na heen bereid voor weer vanwaar gekomen.

door Dichtkring RondRijm, ft. Paul M. Borggreve
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Bram geeft aan juist het verbouwen van
badkamers als uitdaging te beschouwen:
‘Praten met de klant, een gesprek vertalen in
een ontwerp en dan het ontwerpen presen-
teren. Vaak geeft de klant verrast aan dat hij
zelf helemaal niet aan de gepresenteerde
aanpak had gedacht, maar het ontwerp en
het uiteindelijke product prachtig te vinden’. 

Van plankjes naar keuken
Naast badkamers zijn ook keukens een
belangrijk onderdeel van het werk: niet het
verkopen, maar wel het adviestraject en de
uiteindelijke installatie. Bram merkt op: ‘Veel
mensen kiezen een keuken uit, maar hebben
geen idee hoe dit in een praktische vorm
gegoten kan worden’. Bram “doet” ook  IKEA
keukens, hij lacht: ‘Prima spul, goede kwaliteit
ook, maar allemaal platte dozen met heel
veel plankjes, zie daar maar eens doorheen te
komen, mensen kunnen door het woud aan
plankjes de keuken niet meer zien’. Bram
maakt van al die plankjes een passend
geheel, doet als het nodig is het timmer- en
elektrisch werk en voilà, de keuken is in een
paar weken geplaatst. Nadrukkelijk vermeldt
hij: ‘Ik doe tussendoor geen andere klusjes, 
ik maak iets af zodat mensen er zo snel
mogelijk plezier van hebben en ze niet vele
weken zonder keuken zitten.’  
Natuurlijk worden niet alleen IKEA keukens
geïnstalleerd, in principe is kan elk keuken-
ontwerp geplaatst worden.

CV ketels 
Bram geeft aan dat ook het plaatsen van cv-
en combiketels een onderdeel van zijn dage-
lijkse werk vormt, ook verzorgt hij hiervoor
desgewenst het onderhoud. De meeste
huizen in De Hunze zijn inmiddels aan hun
tweede ketel toe, mede wat dat betreft is
deze wijk een prima werkgebied. 

Heel iets anders
Bovenstaande klussen horen allemaal bij het
reguliere werk van een sanitair installatie be-
drijf (overigens niet alleen voor particulieren,
Bram heeft ook bedrijven in zijn klanten-
groep zitten). Niet alleen het “grote” werk:
ook voor kleine reparaties als een lekkende
kraan of toilet staat Bram Kuijer klaar. 
Maar als sluitstuk van zijn verhaal geeft hij
aan nog een hele andere tak van sport te
beoefenen: het aansluiten van audiovisuele
installaties. Bram merkt op: ‘Dan hebben
mensen voor een flink bedrag een prachtige
installatie gekocht, blijkt het geluid slecht,
doodzonde!’ Bram blijkt al bijna de halve
(Bakema) straat met dergelijke klussen te heb-
ben geholpen, naast aansluiten en regelen
bouwt hij ook nog luidsprekerboxen op
bestelling. Heel iets anders dus, maar met
even veel enthousiasme als het installatie-
werk, een veelzijdig mens!

S.I.T. Sanitair Installatie Techniek
Bram Kuijer
Bakemastraat 1
Tel. 5712041/06-16670023
www.sit-kuijer.nl

Els Bijlholt, redactie
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Buurtbewoners hebben in de Van Eesterenlaan in Groningen een 38-jarige man uit
die plaats aangehouden. Bewoners van die straat hadden de Stadjer zien rond-
struinen in een tuin. Daarbij had hij ook aan diverse deuren en ramen gevoeld.
Dezelfde Groninger was eerder die week ook al opgevallen in die straat. De politie
heeft de man meegenomen voor verhoor.

Fietsendief bekent
De 38-jarige inwoner van Groningen heeft
bekend de afgelopen anderhalve maand zo’n
25 fietsen te hebben gestolen in de om-
geving van de wijken De Hunze en Van
Starkenborgh. De Stadjer werd aangehouden
in de Van Eesterenlaan. Buurtbewoners za-
gen dat de man rondstruinde in de wijk en
diverse deuren en ramen inspecteerde. De
verdachte sloeg vooral zijn slag in tuin-
schuurtjes die niet afgesloten waren. 

Als buurtagent heb ik bewoners gefeliciteerd
met hun actie en oplettendheid. Voor een
ieder geldt dat indien u iets vreemds ziet, het
verstandig is uw buren of andere bewoners
in te lichten. Mogelijk kan de ander iets toe-
voegen aan hetgeen u hebt gezien. Dat maakt
het plaatje completer. Voor mij als buurt-
agent geldt dat hoe meer en sneller
informatie bij de politie komt hoe beter en
groter de kans is/wordt om de dader te
“pakken”. 
Voor alles geldt uw eigen veiligheid. Indien u
iets ziet of hoort, noteer voor u zelf dadelijk
het signalement en/of het tijdstip, kentekens
of andere bijzonderheden. U kunt dit naar
mij mailen(voor adres zie onder).

Inbrekers gepakt 
Naast de fietsendief werden eveneens twee
inbrekers in de kraag gepakt. Zij reden op
een bromfiets in de Korrewegwijk en hadden

goederen bij zich die afkomstig waren uit
een woning in Van Starkenborgh. Er werden
meerdere goederen aangetroffen die afkom-
stig waren uit andere woningen, waarvan
één in De Hunze. Beide verdachten zitten
nog vast op het moment, dat ik dit schrijf 
(1 oktober 2009).

Uw buurtagent
Cor Kremer
Tel. 06-11345307
Mail: cor.kremer@groningen.politie.nl

Politiebericht van uw buurtagent

Wilt u adverteren 
in dit wijkblad? Dat kan!

Nu nieuwe tarieven en formaten tegen
scherpe prijzen:

1/4  pagina: € 40,-
1/3 pagina: € 50,-
1/2 pagina: € 75,-
1/1 pagina: € 115,-

Korting bij plaatsing in drie achtereenvol-
gende nummers: 10 %, bij plaatsing in zes
nummers: 15 % 
NIEUW: nu ook rubrieksadvertenties
mogelijk: max. 3 regels:  € 10,- 
Uw advertentie of vragen over
advertentiemogelijkheden kunt u mailen
naar: wijkblad@tiscali.nl.
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Als je eraan terugdenkt is het best grappig: in de eerste vond je het
al veel als je voor 3 vakken huiswerk had! In de tweede ging dat nog
wel maar in combinatie met een SO vond je dat toch best veel. In de
derde was het pas veel in combinatie met een proefwerk. Maar nu, in
de vierde, kun je daar alleen maar om lachen, want: dat is eigenlijk
helemaal niet zo veel. Nou zijn die grote PO’s (praktische
opdrachten) of die proefwerken die al voor je eindexamen tellen in
combinatie met voor zo ongeveer elk uur huiswerk veel! Daar komt
nog bij dat je nu ook elke dag veel later vrij bent. In de eerste was je
bijvoorbeeld nog elke dag om 2 uur vrij, maar dat werd in de tweede
al iets later. Dan was je misschien een keer per week om 3 uur vrij en
de rest van de week om 2 uur. En die ene keer dat je dan om 3 uur
vrij was, vond je toch wel erg lang. In de derde veranderde dat niet
echt, alleen was je iets vaker om 3 uur vrij. Nu is dat toch wel
anders: 2 of 3 keer per week om kwart over 4 vrij, 1 of 2 keer om 
3 uur en dan maar 1 keer om 2 uur. In combinatie met al dat huiswerk
is dat toch wel veel, maar je raakt er (net als in de jaren daarvoor)
wel aan gewend. Toch is het wel even wennen en dat is te merken aan
de cijfers. Die vallen toch iets te vaak lager uit dan je had gedacht
(of had gewild). Zo hebben bij ons in de klas op het laatste economie
SO maar 6 mensen een voldoende! Dus voor iedereen die nog niet in
de vierde zit maar er nu al geen zin meer heeft: ja, het is even
wennen, maar je raakt er vanzelf aan gewend!

Daniella (15)
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Het is al een hele poos stil geweest. In de
afgelopen zomermaanden was er natuurlijk
veel minder verkeer, maar ook geen bericht
over de uitvoering van de werkzaamheden.
En dan met name de start van de inspraak-
bijeenkomsten per deeltraject/kruispunt. Het
traject kruispunt Lewenborg/Ulgersmaborg
richting Driebond en Zuidelijke Ring is al
klaar. Het geeft een goed beeld van de
middenberm, verlichting en groenstroken
zoals die ook verder worden doorgetrokken
naar het noorden.
De verwachting is dat in 2010 gestart kan
worden met de uitvoering van het deeltraject
rond de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg.
De aanpassingen aan de totale Oostelijke
Ringweg zijn in 2014 klaar. De direct aan-
wonenden zullen te zijner tijd worden uit-
genodigd voor een bijeenkomst over de
consequenties van de uitvoering van de
werkzaamheden.
In het eindbeeld staan principeoplossingen
voor de diverse kruispunten omschreven en
wordt ingegaan op de groen- en omgevings-
aspecten van de ringweg. Na de vaststelling
van het eindbeeld zijn de provincie en de
gemeente Groningen van start gegaan met de
verdere uitwerkingen van de deeltrajecten.
Hierbij is als eerste de planuitwerking van het
deeltraject rond de kruising Lewenborg/
Ulgersmaborg opgepakt. Na de planuit-
werking zal een inspraakperiode gehouden
worden, waarbij omwonenden en betrokken-
en inspraak kunnen doen op de plannen. Deze

inspraakperiode zal plaatsvinden na de
vakantieperiode. 
De verdere planuitwerkingen van de krui-
singen Beijum-Zuid/De Hunze en Beijum-
Noord/De Hunze zullen in het komend najaar
2009 opgepakt worden. Hierbij zullen de direct
omwonenden worden betrokken. De uitwer-
king wordt afgesloten met een formele
inspraakperiode. Hierover worden omwonen-
den en betrokkenen te zijner tijd bericht, maar
daar is nog steeds geen informatie over. Het
bestuur van BHS zal ook bij dit onderwerp de
ontwikkelingen blijven volgen en in het
overleg met de gemeente de implicaties voor
De Hunze/Van Starkenborgh aan de orde
blijven stellen.
Voor actuele informatie kunt u terecht op
www.ringgroningen.nl 

Eelke Wiersma, BHS

Planvorming Oostelijke Ringweg

Dank voor de hulp !
Beste mensen,
Wij zijn de afgelopen weken langs de
deuren geweest om spullen op te
halen voor de dieren in het asiel in
Zuidwolde. Wij willen iedereen die
onze actie heeft gesteund hier heel
hartelijk voor bedanken. De dieren en
het asiel waren er erg blij mee!!

Noar, Justin, Carlijn en Senna

www.dehunzevanstarkenborgh.nl
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BUDGETADVOCAAT JANS

voor

particulieren en ondernemers 

T 050-3115036

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen

e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl                      
www.budgetadvocaat-jans.nl 

Het eerste gesprek is 
vrijblijvend en gratis

FYSIOTHERAPIE
KINDERFYSIOTHERAPIE
(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

RUGSCHOLING

MANUELE THERAPIE

BEKKENBODEMTRAINING / 
BEKKENINSTABILITEIT

BEHANDELING VAN CHRONISCHE 
PIJNKLACHTEN

Van Eesterenlaan 15
9731 MZ  Groningen
tel. 050 - 5422667
e-mail: dehunze@fysioweb.nl
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Deze zomer viel bij de huishoudens in onze
wijken een envelop in de bus met twee
stickers en een lijvige brief. De vertrouwde
kliko’s zouden in de periode september tot en
met 6 oktober gechipt gaan worden door het
bedrijf HLC Engels. Houdt de gemeente vanaf
nu precies in de gaten wat wij in onze afval-
bak doen? Zouden we weer een stapje
dichter bij ‘big brother is watching you’ zijn, of
zit het toch iets anders in elkaar? Aanleiding
voor mij om het gratis nummer uit de brief te
bellen. Een vriendelijke medewerkster van de
milieudienst neemt aan, maar raakt kort in
paniek wanneer ik een journalist van het
wijkblad blijk te zijn. Mag zij mijn vragen wel
beantwoorden? Terwijl een niets aan de hand
wachtmuziekje klinkt worden mijn vooroor-
delen rondom het chippen al duisterder....
Dan komt de medewerkster terug en verbindt
me door met de projectleider. Een olijke
Brabantse stem van de heer Rob Bonders
neemt het gesprek over. Ik vuur mijn kwesties
af en Rob is meer dan bereid alle vraagtekens
weg te nemen.

Wat is Engels HLC voor een bedrijf?
Engels HLC is een bedrijf dat is ontstaan uit
HLC Milieuservice en het bedrijf Engels. HLC
Milieuservice was een klein bedrijf dat vanaf
de jaren tachtig het beheer voerde over de
afvalcontainers bij bewoners. Dat was een op-
dracht van afvalverwerking Noord-Groningen
dat in onder meer de gemeentes De Marne,
Winsum en Groningen werkzaam is. Toen de
eigenaar met pensioen ging is het bedrijf
overgenomen door Engels. Engels is een
bedrijf in Eindhoven en is leverancier van
containers, afvalbakken en alles wat daar mee
te maken heeft. Engels is een groot bedrijf dat
Europees opereert. Niet alleen in Nederland,
maar ook België, Duitsland en binnenkort
Frankrijk. (Voor de liefhebbers: meer is te lezen
op www.engels.eu). Met de overname van HLC
beheert Engels nu ook de containers die het
aan gemeentes levert.

Wat kan er allemaal met de chip 
gelezen worden?
De chip die in de afvalbakken is ingeplant, is
een elektronisch leesbaar geheugenkaartje
dat al voorgeprogrammeerd is. Voor deze klus
zijn de volgende gegevens op de chip gezet:
het adres, het soort container (gft of restafval)
en een uniek eigen containernummer waar-
voor 8 digits beschikbaar zijn. Meer staat er
niet op. Natuurlijk kan er meer op een chip
worden opgenomen, maar dat moet apart
worden ingebracht. Als de gemeente besluit
meer informatie te willen, moeten alle chips
eerst worden leeggemaakt en herplaatst.  De
gebruikte chip zijn namelijk niet zomaar
herschrijfbaar. Er staan dus geen persoons-
gegevens in de chip. Dat is ook helemaal niet
nodig, want de afvalcontainer is gebonden
aan een adres en niet aan een persoon.

Een kliko met karakter



Waarom is zo’n chip belangrijk? 
Kan een chip ook zien wat voor een 
afval in een container zit?
Een zogenaamde verkeerde factie kan een
chip niet lezen. Wat wel mogelijk is dat de
vuilnisman er voor kiest een container niet te
legen. Bijvoorbeeld: op een woensdag treft
de milieudienstmedewerker in een grijze
container allerlei chemisch afval. Hij besluit
de container te laten staan. Eigenaar van de
container belt dan, dat zijn container niet
geleegd is. De milieudienst kan dan zien aan
de adresgegevens of een container inderdaad
niet geleegd is. In dit geval, omdat de
container niet is gelezen op de wagen. Op de
afvalwagen zit namelijk een antenne. Via de
spanning op de chip leest de antenne of de
container geleegd mag worden of niet. De
reden van niet legen kan dan ook worden
verteld: dat kan dus zijn, zoals in het
voorbeeld, dat de container bewust niet is
geleegd of omdat een container op de zwarte
lijst staat.

Een zwarte lijst?
De gemeentes willen graag zogenaamde
illegale containers uitbannen. In Groningen is
besloten dat ieder huishouden maar één gft-
en één restafvalcontainer mag hebben. Het
kan voorkomen dat je je container kwijt raakt.
Natuurlijk kun je dan een nieuwe krijgen, met

een eigen chip, met een eigen uniek nummer.
Het nummer van de container die als vermist/
gestolen is opgegeven wordt geblokkeerd en
komt op een zwarte lijst te staan. Het
aanbieden van zo’n container heeft geen zin
meer. De antenne op de wagen geeft name-
lijk aan dat de container op de zwarte lijst
staat en niet geleegd moet worden. Maar er
zijn meer mogelijkheden: een gemeente kan
er ook voor kiezen om de containers van
wanbetalers te blokkeren....

Het chippen heeft zes weken in beslag
genomen. Waarom duurde dat zo lang?
Dat heeft te maken met capaciteit. We
hebben de opdracht gekregen om 11.000
containers te chippen. We hebben een
beperkt aantal frezen. We kunnen niet meer
dan ongeveer 500 containers per dag doen
met één à twee ploegen. In totaal hebben we
met een tweede ronde, voor mensen die het
vergeten hebben, 23 dagen nodig. Daarom is
het ook belangrijk om de container leeg aan
te leveren. Dat werkt voor onze mensen die
moeten tillen en sjouwen wel zo prettig.

Was het niet mooier geweest om gloed-
nieuwe containers te verstrekken 
met een chip er al in?
Daar zijn we bij Engels helemaal voor, maar ik
denk dat de gemeente helaas een beperkt
budget heeft.

Rob kan nog veel meer vertellen over het
schone vak van de afvalverwerking, toch komt
er een eind aan ons gesprek. Het huishouden
lacht mij toe. De prullenmand naast het
bureau moet nodig onbelast. Dus neem ik
hem naar buiten en leeg hem in onze eigen
unieke restafvalcontainer.

Paul M. Borggreve
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Ik krijg het koud. Ik zit op mijn hurken voor de
geopende deur van de diepvries en kan niet
meer omhoog. Dat wil zeggen, ik kan het wel,
maar dan zien ze me... Vanmiddag ging het al
fout. Het zal tegen drieën geweest zijn toen er
werd aangebeld. Ik liep naar de deur en wierp
een blik op de gele post-it op de binnenzijde:
‘deurbel af!!!’. Zo meteen doen, nam ik me
voor en deed open. Er stond een man van
ongeveer dertig jaar half achter mijn auto
verscholen, handen in de zakken, naar mij te
kijken. Ik wilde net vragen wat dat te
betekenen had toen ik een hoog en onvast
stemmetje ontwaarde. En ja hoor, ze komen
elk jaar vroeger. Een kniehoog humpie
prevelde een onverstaanbaar wijsje. Het kon
de stok met lampion (hallo? Het was nog
daglicht!) amper hooghouden. Na twee regels
was het klaar. Een verwachtingsvolle blik
omhoog. Best vertederend eigenlijk, zeker in
vergelijking met die van de vader die
nauwlettend in de gaten hield of zijn kroost
wel kreeg wat het toekwam. Ik wilde geen
onmens zijn en onschuldige kinderen teleur-
stellen. Gaf een pakje kauwgom (mijn laatste,
verdorie), me afvragend of peuters van het
formaat smurf dat spul wel mogen hebben.
‘Mooi gezongen hoor, veel plezier verder’,
huichelde ik. Het kleintje knikte zwijgend.
Vader keek al niet meer en stelde zich
inmiddels verdekt op achter de auto van de
buren.
Of ik Sint Maarten leuk vind? Met een ge-
forceerde glimlach afgeraffelde liedjes aan-
horen uit schorgeschreeuwde keeltjes van
kindertjes die ik nooit eerder in onze wijk heb
gezien. Vier keer tijdens de avondmaaltijd ge-

stoord worden. ‘Smatesmate, koejebbestate,
meissesebbewokjesaan, dakon simmatinesaan’.
Meer kan ik er niet van maken. Hoe later, hoe
ouder ze worden. Om zeven uur twee met
baard in de keel. En dan gebitsvernietigend
snoepgoed in die graaiende handjes duwen,
terwijl ik tegelijkertijd probeer te voorkomen
dat de katten ontsnappen en de verwarming
zich inspant half Groningen op kamer-
temperatuur te krijgen. Nee dank U.
Deur dicht, bel af en geen licht aan. 
Alsof dat werkt... We moeten toch een keer
eten. Ik spied omstandig door het keuken-
raam. In de verte hoor ik gejoel, maar mijn
stukje straat is veilig. Ik open de onderste
diepvrieslade en twijfel of het de pizza
‘quattro stagioni’ of een ‘picanto’ gaat worden.
Midden in deze tweestrijd schrik ik op door
kinderstemmen die wedijveren om de meeste
aandacht; ‘..doet het niet...’ en ‘...hem zeker
afgezet..’ Een vuistje of vier, vijf bonken op de
deur. Nou ja zeg, de brutaliteit! Tuig is het!
Akkoord, dat is ook weer wat overdreven, laat
ik het er op houden dat het enthousiasme
een tikkeltje ongeremd is. Ik heb ondertussen
geen zin in de zoveelste ‘hier woont juffrouw
Kikkerbil’ en blijf licht bibberend (van de kou
uit de diepvries, laat daar geen misverstand
over bestaan!) op mijn hurken zitten tot de
geluiden verstommen. 
Wat een panisch gedoe om een onschuldige
traditie denkt u misschien. Ik geef onmid-
dellijk toe. Ik ben namelijk getraumatiseerd.
Vroeger mócht ik van thuis geen Sint Maarten
lopen…

Dink

Smate
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Tennisvirus in de Hunze.
Verscholen achter populieren liggen tussen
De Hunze en Van Starkenborgh de tennis-
velden van de Groninger Tennis Vereniging
Van Starkenborgh. Hier wordt zomers tot
diep in de avond volop getennist. Jong en
oud tennist hier en voor de kleinsten wordt al
sinds jaar en dag het seizoen afgesloten met
het fameuze ‘pannenkoekentoernooi’. Hierbij
kan er na iedere wedstrijd een pannekoek
worden verorberd door de jeugdige speler.
Een traditie die ieder jaar door veel kinderen
zeer gewaardeerd wordt.
Vlak voor de herfst verrijst er een soort witte
iglo waarin het wintertennisseizoen wordt
voortgezet. 
Tijd om op zoek te gaan naar tennissers in de
wijk. In de Klerkstraat woont de familie
Huberts, tennissers pur sang.

Waar ligt de oorsprong voor de
passie voor tennis?
De passie voor tennis komt bij zowel Joke als
Henk Huberts uit hun prille jeugd. Beide ko-
men uit een echte tennisfamilie en maakten
al op jonge leeftijd kennis met deze sport.
Henk is al veertig jaar lid van de vereniging
en begon op zijn zevende met zijn eerste
tennislessen. 
Ook Joke tennist al geruime tijd. Ze vertelt
dat zij en haar twee zussen allen hun partner
op de tennisbaan hebben ontmoet. 
‘Een goede vriendin koppelde me destijds

voor een gemengd dubbel aan Henk en zo is
het gekomen. Liefde en tennis gaan goed
samen’, lacht Joke. Nog steeds bloeien er
liefdes op de tennisbaan, weet Joke uit
betrouwbare bron. 
Verder is tennis een echte familiesport. ‘Onze
ouders tennisten en wij dus ook en nu
tennissen onze kinderen inmiddels ook
alledrie. Het is ook verschrikkelijk leuk om
samen met je dochter op de tennisbaan te
staan. Mijn oudste dochter Nynke is op haar
zevende begonnen en ook Anouk en jongste
zoon Koen zijn op die leeftijd gestart.’ 
Op een nog jongere leeftijd starten is vol-

Sport in de wijk
Wat gebeurt er zoal op het sportieve vlak in onze wijken? Wordt er veel gesport en
welke sporten zijn populair? Hebben we misschien topsporters in de wijk?

Redactielid Lidy Bosker probeert de komende nummers antwoorden te vinden op deze vragen.
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gens Joke niet verstandig. Henk geeft aan dat
inderdaad zeven jaar een goeie startleeftijd
is. Zeker tegenwoordig zijn de trainingen
goed aangepast aan jonge leeftijden. Er
wordt gespeeld met aangepaste, zachtere
ballen die minder stuiteren. Ook de huidige
manier van lesgeven maakt dat jonge
kinderen op speelse wijze leren tennissen.
Henk wijst me ook op de zogenaamde toss-
avonden voor volwassenen (met name be-
ginners) waarbij  er met tennisrackets getost
wordt met wie je gaat spelen. Een leuke
manier om nieuwe mensen te ontmoeten of
als ouder van een tennissend kind zelf te
leren spelen. 

Hoe ver gaat het tennisvirus?
Lachend vertelt Joke dat vanaf half april, als
de competitie begint, de familie ieder week-
end vol zit. Pa en ma op de zaterdag en de
kinderen op de zondag. De hele familie
Huberts speelt namelijk competitie. Van ’s mid-
dags tot ’s avonds (laat) wordt er getennist.
Dit virus duurt tot ongeveer begin juni. Joke’s
record staat op 5 ½ uur lang op de baan in
twee wedstrijden. Henk haast zich om te zeg-

gen dat het hier echt om een uitzondering
gaat en dat een “normale” tijd ongeveer 1 ½
tot 2 uur is. (ik ben zwaar onder de indruk
van Joke, 5 ½ uur, wow!).

De tennistop?
Hogere glorie stond en staat niet in het vizier
van Joke en Henk. Niet bij zichzelf en zeker
niet ten aanzien van hun kinderen. ‘Natuurlijk
moet je presteren op de baan’, zegt Henk,
‘maar het gaat vooral om het plezier’.

Tips voor beginnende tennissers?
‘Je aanmelden en beginnen’, vat Henk kort
samen. ‘Veel heb je niet nodig’, vult Joke aan.
‘In het begin kun je een racket lenen en heb
je genoeg aan goeie schoenen en een
trainingspak. Kortom waar wacht je nog op?’ 

Meer weten over de Groninger Tennis Vereni-
ging Van Starkenborgh? Kijk dan eens op
onze webiste: www.starkenborgh.nl
Natuurlijk kun je ook altijd binnenlopen bij
het clubhuis, Heerdenpad 9

Lidy Bosker

Knutselmiddag in de Hunzeborgh

Herfst
Deze middag staat in het teken van de herfst.
Ik schuif aan bij de eerste tafel waar kleurige
knotten wol, kastanjes en saté-prikkers liggen.
Buurvrouw Tessa van 7 jaar legt me uit wat
de bedoeling is en draait vervolgens in een
mum van tijd een spinneweb in elkaar waar-
bij de kastanje de spin voorstelt. Ik krijg met

geen mogelijkheid de prikkers in de kastanje
en probeer mijn geluk aan de tweede tafel.
Hier worden zonnebloemen gemaakt.

Thijs van 5 jaar vertelt dat ze thuis ook
zonnebloemen in de tuin hebben en toont
me vol trots zijn medaille. Gewonnen bij de
stoelendans op het feestje van Julliette. Broer 

Het is zaterdagmiddag 14.00 uur en wijkcentrum de Hunzeborgh stroomt vol met jongens 
en meisjes tussen de vier en acht jaar oud. Allen met maar één doel voor ogen...KNUTSELEN!
Redactielid Lidy Bosker gaat een kijkje nemen.
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Chris geeft ondertussen les over hoe je de
zaadjes van een zonnebloem opnieuw kunt
gebruiken. Hij kijkt daarbij enigszins mis-
prijzend naar mijn schrijfblok dat inmiddels
vastgeplakt zit aan de zonnebloem van mijn
buurvrouw. Voorzichtig haal ik het papier van
elkaar en besluit mijn knutselactiviteiten te
staken en vooral te luisteren naar deze
kunstenaars in de dop.

Zwaar onder de indruk ben ik van de meiden
van tafel vier. Hier geldt een leeftijdgrens!
Beneden de 8 jaar mag je niet meedoen aan
het figuurzagen van tafel vier. Juf Gonny legt
uit dat er anders een te groot risico is dat ze
zich in de vingers zagen. Demonstratief
steekt Isabel een oranje bepleisterde vinger
in de lucht. ‘Net gebeurd met zagen, ik word
namelijk over 5 dagen 8 jaar’, legt ze me uit,
‘dus eigenlijk ben ik net iets te jong!’ 
Hedwig van 9 jaar heeft een prachtige muis
in een paraplu gezaagd en is nu druk bezig
om het geheel te verven. Best moeilijk dat
figuurzagen, geeft ze toe, maar wel erg leuk.
Cool hoor al die meiden aan het zagen.

Ik besluit mijn knutselavontuur bij tafel 5,
waar met wasco een herfsttekening wordt

ingekleurd. Meester Pascal begeleidt deze
tafel en is vaste vrijwilliger bij de knutselclub.
Hij geeft aan ongeveer 3 tot 4 x per jaar te
worden ingezet en doet het met veel plezier.
Naast een drukke baan is hij ongeveer een
avond per keer bezig met voorbereiding. De
thema’s en vaak ook de knutselactiviteiten
zelf worden door het kernteam van de
knutselclub voorbereid. Pascal meldt daarbij
terloops dat er nog plek is voor vrijwilligers
en roept ouders op zich als vrijwilliger aan te
melden!

Ik praat nog even na met Saskia, lid van het
kernteam. Ze vertelt dat de knutselclub
draait op een roulerend team van ouders die
1 tot 4 x per jaar assisteren bij een knutsel-
middag. Dus ook als je maar 1x per jaar wil
komen helpen, ben je welkom. Ze benadrukt
dat je echt niet handig hoeft te zijn, het gaat
vooral om de begeleiding van de kinderen. 
Toch heeft ze  nog wel een wens: ‘We willen
graag ook de 8 en 9 jarige laten knutselen,
maar deze groep wil meer uitdaging. Daar-
voor zoeken we vrijwilligers die kunnen tim-
meren, houtbewerken of bijvoorbeeld sol-
deren’. Aanmelden dus!

De Kerst is in aankomst en Saskia belooft op
19 december een middag vol kerstballen,
glitters en natuurlijk kerstkransjes. Daarvoor
zijn er echter ook nog een aantal knutsel-
middagen, kijk voor de data op de
Hunzeborgh activiteitenkalender. 

Lidy Bosker

Wil je je aanmelden als vrijwilliger of meer
weten over de knutselmiddagen?
Werkgroep kinderactiviteiten Erna Spijkerman
a.spijkerman@noorderpoort.nl
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HUNZEBORGH-nieuws
Digitaal
Alles en iedereen is digitaal, zo lijkt het.
Ondanks dat is er weer een papieren wijk-
blad gemaakt en bij iedereen in De Hunze en
Van Starkenborgh in de brievenbus bezorgd.
Wij van buurtcentrum Hunzeborgh zijn daar
blij mee, het is immers wel zo handig om alle
activiteiten en nieuws in zo’n handzaam
boekje bij elkaar te hebben! Tenminste dat
denken wij. Als er andere en betere manieren
zijn dan horen we dat natuurlijk graag. 
Stuur per electronische post oftewel email je
idee naar mij: maria@hintzbergen.nl.

We hebben wel eens gedacht dat het
makkelijk zou zijn als we beschikken over alle
emailadressen van de wijkbewoners. De
bewonersorganisatie BHS zou dat misschien
ook wel gemakkelijk vinden wanneer ze de
mening van de wijk wil weten over een
onderwerp. Ons zou het zo’n 10 uur bezor-
gen van een flyer schelen. Zou dat werken:
een email aan 1300 adressen sturen? En wat
zou jij daar zelf van vinden, weer een extra
bericht in je emailbox? 

Basisschool De Doefmat (Beijum, met veel
Hunze kinderen) heeft op woensdag 7 oktober
meegedaan met de “grootste taartenwedstrijd
en taartententoonstelling aller tijden”.

Dertig kinderen van de Doefmat hadden zich
opgegeven om mee te kunnen doen met 
dit evenement, dat in het kader van de
Kinderboekenweek werd georganiseerd. De
kinderen werden woensdagochtend op
school aan het werk gezet om met z’n allen
een gigantisch mooie taart te fabriceren, die
’s middags in de Martiniplaza werd tentoon-
gesteld. Niemand minder dan Abel, van De
Taarten van Abel (bekend van Zapp), was

voorzitter van de jury. De Doefmatters
wonnen zelfs de eerste prijs in de scholen-
wedstrijd met een heel bijzondere herfsttaart
met veel marsepeinen figuren. Na afloop van
de wedstrijd werden alle taarten van alle
deelnemende kinderen en scholen (en dat
waren er veel !) opgegeten. 

Els Bijlholt, redactie

Cursus- en atelier/praktijkruimte te huur
Galerie en Paviljoen van Starkenborgh heeft cursus- en atelier/praktijkruimte te huur.
Voor informatie: 06 300 212 89

Taartenbakkende kinderen
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Nieuwe workshops en cursussen
Op woensdag 23 september is weer een
groep van 10 cursisten van start gegaan in de
schildercursus van Anneke van der Meer
(www.annekevandermeer.eu). Daarmee zit
deze najaarsgroep vol.
Op woensdag 7 oktober is Ewa Normann ge-
start met Zumba. Wat Zumba is kun je lezen
op onze website (www.hunzeborgh.nl, door-
klikken in het activiteitenoverzicht) en op
www.zumbaindazity.nl 

Op vrijdag 20 november geeft Maaike
Blekman weer een sieradenworkshop in de
Hunzeborgh. En de fröbelaars onder ons
kunnen een paar weken later, op zaterdag 12
december, een kerstguilande maken onder
de deskundige leiding van Jeannet de Haas.
Voor deze twee workshops kun je je opgeven
bij Marga Bergsma, T050-5425257.

Saturday Night Fever
Voor de oudere jongeren in de wijk zal DJ
Koos een zaterdagavond lang de echte jaren
80 disco draaien! Genoeg ruimte om te
swingen met je koor- of gymmaatje, buur-
man of -vrouw, of die van jezelf natuurlijk!
Natuurlijk is de entree gratis en nog steeds
schappelijke prijzen voor spijs en drank.

Goed gestemd nu ook 
een eigen website!
Kijk maar eens op www.goedgestemd.tk.
Niet vergeten: op 21 november treedt ons
eigen Hunzeborgh-koor op in het Floreshuis,
samen met Zingen&Zo! Er wordt alweer druk
gerepeteerd op de dinsdagavonden, repe-
tities die steevast gezellig eindigen aan de
bar. Ook doet Goed Gestemd mee met een
kerstoptreden samen met andere koren op
zaterdag 19 december in Martiniplaza. 

In het activiteitenoverzicht achter in dit
wijkblad tref je informatie over de tweede
helft van 2009. Raadpleeg het meest actuele
overzicht op onze website. Bij elke activiteit
staat een naam en telefoonnummer vermeld,
bel gerust voor extra informatie of om je aan
te melden voor een activiteit.
Tot ziens in buurtcentrum Hunzeborgh!

Maria Hintzbergen
Voorzitter buurtcentrum Hunzeborgh

Contactpersonen Hunzeborgh:
Maria Hintzbergen voorzitter tel. 542 48 48
Rineke Boonstra penningmeester tel. 542 57 21
Marga Bergsma bestuurslid, activiteiten tel. 542 52 57
Jannes Kremer secretaris tel. 541 85 41
Marco Schuiling bestuurslid tel. 549 49 76
Edwin Heidanus +
Titus Horneman beheer tel. 549 94 00 (Hunzeborgh)

Website:  www.hunzeborgh.nl - E-mail:  info@hunzeborgh.nl



Vrijdag
16 okt, 13 nov en 11dec

KINDERDISCO’S
Van 18.30 - 19.30 uur

voor alle kinderen t/m 6 jaar

Van 19.35 - 21.00 uur
voor de kinderen t/m 12 jaar

KOM  ALLEMAAL
SWINGEN!!!!!

JONGERENSOOS
18 September is er een gezellige
jongerensoos voor alle 12 - 16 jarigen
uit onze wijken.
Kom met je vrienden en vriendinnen 
gezellig naar de Hunzeborgh om te
tafeltennissen, darten, swingen of 
gewoon chillen!

Van 21.05 tot 23.30 uur

ALCOHOLVRIJ!

SIERADEN-WORKSHOP 

Vrijdag 20 november van 19.30 tot 22.00 uur
Aan de hand van verschillende voorbeelden kunnen de deelnemers inspiratie opdoen
voor een eigen ontwerp. De workshop is geschikt voor elk creatief niveau en
uiteindelijk gaat iedereen met een eigentijdse ketting naar huis.

Kosten 17,50 euro, inclusief materiaal en koffie/thee.
(gebruikt u extra of bijzondere kralen, dan kan er een kleine bijdrage overheen komen)

Opgave via info@hunzeborgh.nl of Marga Bergsma, tel.: 542 52 57
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door Maaike Blekman 



hunzeborgh knutselmiddagen
Van 14.00 tot 15.30 uur in de Hunzeborgh 
voor  alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Er is van alles te doen: verven, knippen,
plakken, kleuren, figuurzagen en heel 
veel nieuwe dingen!

Neem je vriendjes en
vriendinnetjes mee!!

Om de kosten van materialen te dekken 
vragen we een toegangsprijs van 1 euro.

DE HUNZE / VAN STARKENBORGH

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
De besturen van de Bewonersvereniging De Hunze/Van Starkenborgh en Buurtcentrum

Hunzeborgh nodigen u van harte uit voor de traditionele
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Op zondag 3 januari 2010 bent u van 16:00 tot 18:00 uur van harte welkom 
in de Hunzeborgh om onder het genot van een hapje en

een drankje te toasten op het nieuwe jaar.

We hopen veel Buurtgenoten te ontmoeten. Tot dan!!!

NIEUWE DATA
31 oktober, 28 november

en 19 december

NOTEER ZE VAST IN JE AGENDA!

WORKSHOP KERSTGUIRLANDES 
Zaterdag 12 december van 19.30 tot 22.00 uur

Kerstguirlandes maken, van verschillende decoratieve materialen, mos, groen,
denneappels, etc. Naar uw eigen smaak voor elk interieur of de tuin.
Onder leiding van Jeannet de Haas

Kosten 17,50 euro, inclusief materiaal en koffie/thee.

Opgave via info@hunzeborgh.nl of Marga Bergsma, tel.: 542 52 57
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S.I.T. 
Sanitair Installatie Techniek

Ontwerpen / renovatie badkamers
Loodgieters en CV werkzaamheden

Keukeninstallaties

Bel voor informatie, of maak een afspraak voor een vrijblijvende offerte
Adres Bakemastraat1, 9731 LZ Groningen

Telefoon 050-5712041 / 0616670023, 
Internet www.sit-kuijer.nl Email info@sit-kuijer.nl



Berlageweg 62, 9731 LK  Groningen

Telefoon (050) 541 56 52

www.looijenga.nl, info@looijenga.nl

Looijenga
assurantiën


