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Nooit geweten dat er zoveel talent in onze
wijken te vinden zou zijn. Maar liefst tien (!)
inzendingen ontvingen we naar aanleiding
van de omslag-ontwerpwedstrijd voor ons
wijkblad. In nummer 4 van dit jaar deden we
onze oproep. Aanvankelijk kwam er slechts
één reactie. Een aantrekkelijk ontwerp, dat
zeker. Maar we wilden graag kunnen kiezen
natuurlijk en een wedstrijd met één
deelnemer is geen wedstrijd. Korte tijd later
kwamen er meer ontwerpen in de
redactionele mailbox terecht en het leek er
even op dat de stroom niet meer zou
ophouden. Uiteraard stemt een dergelijke
respons tot tevredenheid, veel mooier is nog
dat de deelnemers er serieus werk van
hebben gemaakt. Hulde! Alle deelnemers
gebruikten herkenbare beeldelementen uit
de wijken in het ontwerp, in veel gevallen
maakte een wijkplattegrond of luchtfoto er
deel van uit. Qua uitwerking liepen de
ontwerpen uiteen van bont tot stemmig en
van strak tot speels.
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Hoe nu het winnende ontwerp te kiezen? In
een bijna samenzweerderige sfeer zijn
redactieleden en bestuursleden van de BHS
bij elkaar gekomen. Ontwerpen op de tafel
gelegd,
gedachten
en
voorkeuren
doorgenomen. Geen felle discussies, wel
volop gespreksstof. Wat we belangrijk
vonden is dat het wijkblad ook echt moet
ogen als een wijkblad; er valt al zoveel papier
op uw en onze deurmat en dat gaat soms
zonder omhaal de oud-papierbak in. Daar
schrijven we natuurlijk niet voor. Alle
aanwezigen
hebben
een
top
drie
samengesteld. Aan alle nummers 1 werden
drie punten toegekend, aan nummer 2 twee
punten en aan nummer 3 tot slot één punt.
De totaalscore bepaalde de einduitslag, met
de nummers 1 en 2 dicht bij elkaar.
Tijdens het bezoek van het College van B&W
aan onze wijken op 13 november hebben de
collegeleden
eveneens
een
favoriet
geselecteerd. Dat ging gepaard met enig
rumoer,
stevige
stellingnames
en
uitgesproken voorkeuren. Toch wel aardig
dat de uitkomst van dit politiek minidebat
uiteindelijk gelijk was aan de weloverwogen
selectie van redactie en bestuur!
Welke is het nu geworden? Even geduld nog,
dat ziet u volgend jaar als dit wijkblad in zijn
nieuwe jasje in uw brievenbus belandt. We
houden het nu nog even 'geheim', omdat we
nog met de drukker moeten overleggen of
het ontwerp direct toepasbaar is of dat het
misschien een kleine aanpassing behoeft. De
deelnemers krijgen uiteraard al eerder
bericht van de redactie.
Hans van Leeuwen
redactie
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Het gekke van het wonen in zo'n
nieuwbouwwijk is dat het lijkt alsof er
helemaal niets gebeurt. 's Ochtends
vertrekken veel mensen met fiets of auto uit
de wijk om naar hun werk te gaan en 's
avonds komen ze weer terug. De straten zijn
in die tussenuren vaak stil en leeg, je vraagt
je af wie er over die omhoogstekende
boomwortels struikelt als er toch niemand is.
Toch gaat er achter die gesloten gevels een
enorme bedrijvigheid schuil: als er een
Collegebezoek is (dat ook nog heel kort van
te voren wordt aangekondigd) zijn er allerlei
mensen paraat die meehelpen, meepraten.
Daarnaast hoor ik steeds meer mensen die
van alles en nog wat doen in de Hunzeborgh.
Waar bijvoorbeeld sportscholen vol zitten
met wachtlijsten Zumba les, wordt dit in ons
wijkcentrum al volwaardig aangeboden, de
doeken van de schilderles zijn goed gevuld,
de kinderknutselmiddagen zijn populair. En

al die zaken worden geregeld door
vrijwilligers.
Ook de oproep voor de wedstrijd van een
nieuwe omslag voor het wijkblad resulteerde
in een verbazingwekkende hoeveelheid
hoogwaardige inzendingen. Wat een
creativiteit en kwaliteit schuilt achter die
voordeuren.
Waar we vroeger (oma spreekt: ik “doe” al 11
jaar wijkbladredactie) ons regelmatig
afvroegen hoe we nu toch in vredesnaam
weer aan kopij konden komen, is nu de
mailbox meer dan gevuld.
En zoals altijd: de bewoners maken een wijk,
het wijkblad is er voor de bewoners. Als u iets
wilt vertellen: u hebt een bijzondere hobby,
een bijzonder bedrijf of u wilt adverteren,
heel graag. Laat het ons weten via:
wijkblad@tiscali.nl

Geachte wijkbewoners,

mens gaat ook in een soort winterslaap.
Ondanks dit fenomeen gaat het leven echter
wel door.

Voor u ligt al weer de laatste editie van het
wijkblad in 2009. We zitten in de donkere
dagen, voor de meeste van ons in het donker
opstaan en pas weer thuis als het weer
donker is. Het heeft zo zijn voordelen: lange
avonden, gordijnen dicht en gezellig bij
elkaar. Maar dit resulteert veelal in een wat
teruggetrokken
bestaan
en
een
verwaarlozing van de contacten met
buurtgenoten. Die spreek je pas weer als de
lente komt en de dagen gaan lengen. De

Els Bijlholt

In de Gezinsbode van donderdag 19
november is de aankondiging gepubliceerd
dat Lefier de bouwaanvraag heeft ingediend
voor de bouw van de 75 meter hoge
Brugwachter. Deze aanvraag zullen we
kritisch bekijken, met name op de facetten
windhinder rondom dit bouwwerk en de
verkeersafhandeling in het gebied. Ook voor
de UMTS mast worden de plannen concreter,
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maar de gemeente heeft toegezegd een
locatie te zullen gaan vaststellen in goed
overleg met de bewoners. Ook voor de
locatie Tuinland is de bouwaanvraag
aanstaande en daarmee worden ook die
plannen concreter.
Al deze onderwerpen zijn aan de orde
geweest tijdens een bezoek van het college
van wethouders aan onze wijken. U leest
hierover meer in dit wijkblad, maar vanaf
onze kant willen we aangeven dat het een
plezierig bezoek is geweest, waarin over en
weer de kans is benut om belangrijke
onderwerpen onder de aandacht te brengen,
onder meer ook zaken als wijkonderhoud en
communicatie met de verantwoordelijke
Milieudienst. Ook de inbreng van bewoners
naar aanleiding van de flyer die verspreid was
voor dit bezoek is door een ieder op prijs

Wij wensen u
prettige
feestdagen!

K i j k o o k o p w w w. t a x i s p a a r k a a r t . n l
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gesteld. We verwachten gedurende de
winterperiode zeker nog ontwikkelingen.
Hierover in de uitgaven van 2010
waarschijnlijk dus meer.
Voor nu wil ik u, ook namens de andere
bestuursleden, prettige kerstdagen wensen
en een goede jaarwisseling.
Tot volgend jaar!
Toon Garritsen
Voorzitter BHS

Parkeerterrein
Cuypersweg: snel resultaat
Collegebezoek!
Tijdens het collegebezoek op vrijdag 13
november werd opgemerkt dat het
parkeerterrein
aan
de
Cuypersweg
(tegenover de voormalige Tuinland-locatie)
gebruikt wordt als afwerkplek. Omwonenden
gaven aan dat dit waarschijnlijk kan worden
voorkomen wanneer er nog meer gesnoeid
wordt. Dit is direct doorgegeven aan de
ontwikkelaar van de Tuinland-locatie. De
verantwoordelijke aldaar de heer Michael
Kroeze heeft hierover contact opgenomen
met DSW. DSW zal eind november weer
snoeien bij het parkeerterrein. De betrokken
assistent-projectleider van de dienst ROEZ
(Erna Timmerman) geeft aan dat zij hoopt dat
hiermee een groot deel van de overlast kan
worden voorkomen. Als het goed is zal met
het verschijnen van dit blad al voldoende
gesnoeid zijn om het “alternatieve”gebruik
van deze parkeerplaats te verhinderen.
Els Bijlholt
redactie
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Terwijl de wind nog door de bomen waait,
wordt in enkele huiskamers in De Hunze
alweer druk gepraat over oranjebittertjes en
vlaggetjes… De voorbereidingen voor
Koninginnedag 2010 zijn in volle gang en de
eerste boekingen zijn gedaan! De goochelaar
is dit jaar zeker weer van de partij en er zullen
prachtige attracties voor de kinderen zijn op
het middenterrein.
Maar het Hunze Oranje Comité is niets zonder
uw hulp! Heeft u suggesties om het
Koninginnedagfeest in onze wijken nog
leuker te maken, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen via ons e-mailadres
(hunzeoranjecomite@hotmail.com) of via
onze website http://hunzeoranje.tk/.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar bedrijven
of instellingen die ons willen sponsoren (door
het beschikbaar stellen van geld of goederen)
en natuurlijk naar vrijwilligers. Maar daar
komen we in een volgende wijkkrant
ongetwijfeld nog op terug.

Voor nu wensen we u een gezellige
decembermaand. En niet vergeten om in de
nieuwe agenda te zetten: 30 april is het feest!
Maaike Blekman, Karin Geurtsen, Grettie
Lambeck, Martsen Maat, Rianne Nuiver,
Joanneke Smeenk

Loopgroep zoekt lopers
Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens. Heeft jouw goede
voornemen te maken met gezondheid en actief bezig zijn in groepsverband? Denk je
misschien aan hardlopen? Dan nodigt Loopgroep Groningen je uit om eens te komen
ervaren hoe het is om, onder begeleiding van een trainer, samen met een aantal
enthousiaste mensen te gaan hardlopen. Alle niveaus zijn welkom, van “Hardlopen? Na een
kwartier ben ik al uitgeteld" tot “Ik wou nou toch maar eens aan mijn marathontraining
beginnen”.
Je bent van harte welkom op zaterdag 16 januari 2010 om 9.30 uur, vergeet je
hardloopschoenen niet!
De training bestaat o.a. uit een warming-up, loopoefeningen en kerntraining en duurt in zijn
geheel ongeveer 1,5 uur. Zie www.loopgroepgroningen.nl voor meer details. Vertrekpunt:
Kantine Tennisvereniging Van Starkenborgh, Heerdenpad 9, 9731 BW Groningen.
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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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De Rietveldlaan is een allee in het hart van
onze wijk. Het is een brede laan gelardeerd
met vijfenzestig prunussen, die in de lente
schitterend bloeien, in de zomer koele
schaduw geven voor de verhitte buurtkat
en in de herfst het jaar afsluiten met een
schitterende rode kroon. Tenminste dat is
de bedoeling van deze bomen. In werkelijkheid zijn de prunussen van de Rietveldlaan
armetierige boompjes met een treurig
bladerdek, waar geen vogel verpozen wil.
Hun wortels willen niet doordringen in de
stevige Groninger klei en drukken her en
der de stoeptegels omhoog. In het
afgelopen jaar is dat probleem behoorlijk
ernstig geworden. Het trottoir aan de
mooiste straat van de wijk is gevaarlijk
terrein geworden door de vele kuilen en
losse tegels. Voor de gemeente was dit
aanleiding om samen met de bewoners te
gaan praten over een oplossing.
Op de regenachtige avond van maandag 26
oktober 2009 kwamen een negental Rietveldlaners samen met stadsdeelbeheerder
Peter Homan en 'werkvoorbereider groen'
Carla Brouwer in de Wijkpost van Noorddijk.
Er werd begonnen met een kopje koffie.
Het was voor Peter Homan zijn eerste
ervaring met het koffiezetapparaat van de
wijkpost. Hij bracht het er redelijk goed
vanaf. De koffie was stevig maar goed
drinkbaar. Er was ook thee.
Carla Brouwer vertelde kort over de
problematiek van de prunussen aan de
Rietveldlaan.
8

De prunussen zijn geplant bij de aanleg van
de straat. Achteraf is dat geen gelukkige keuze
geweest. De prunus heeft een vrije korte
levensduur, ongeveer veertig jaar en wortelt
van zichzelf niet erg diep. De ondergrond in
de Rietveldlaan is bepaald niet ideaal. In de
onderlaag zit blauwe zeeklei. De grondlaag in
de parkeervakken naast de bomen bevat
lavablokken. De grond is expres verstevigd om
de auto's die er staan te kunnen dragen
zonder dat de bestrating ernstig verzakt. De
wortels van de bomen kiezen de gemakkelijkste weg: vlak onder de tegels van het
voetpad, naar de huizen toe. Het trottoir
wordt daardoor hobbelig. In het verleden zijn
zo nu en dan wortels weggehakt om de stoep
weer strak te krijgen. Dat is natuurlijk geen
duurzame oplossing. Inmiddels is de staat van
de stoep zo slecht dat wortels weghakken
geen optie meer is. Daarbij zijn de bomen erg
slecht: ze groeien niet en hebben weinig blad.
De gemeente wil graag een goede oplossing,
maar begrijpt dat er gevoeligheden kunnen
zijn bij de omwonenden.
Tot enige verbazing en opluchting van Peter
Homan waren er in dit geval geen enkele
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gevoeligheden. Iedereen zag in dat de huidige
toestand niet meer houdbaar is. De bomen
die er nu staan moeten eruit en het liefst zo
snel mogelijk. Het is niet de bedoeling dat de
Rietveldlaan nu een kale vlakte wordt. De
gemeente wil graag een zelfde aantal nieuwe
bomen planten, maar geen prunussen.
Bij een tweede kopje koffie werd het
bomenboek van de gemeente erbij genomen
om een nieuwe boom te kiezen. Er waren drie
kandidaten: de rode esdoorn, de ginkgo en de
gleditsia sunburst. In een stemming bij
handopsteken won de gleditsia glansrijk. De
gleditsia is een sterke boom die prachtig geel
kleurt in de herfst, een waardige boom voor
een mooie straat.

herbestraten en herplanten. De nieuwe
bomen worden geen sprietjes, maar hebben
bij het planten al een omtrek van 20 tot 25 cm:
ze zijn zogenaamd 'hufterproof'.
De Rietveldlaan is niet de enige laan die
aangepakt gaat worden. Op de rol staan ook
nog de Maaskantlaan en de Boekenlaan. Wie
wil zien hoe gleditsia's in het straatbeeld
passen, kan een kijkje nemen in de
Boelemaheerd waar onlangs een zelfde
operatie van boomwortelopdruk en herbestraten heeft plaatsgevonden.
Paul M. Borggreve

Zo eindigde na een uur een prima staaltje van
bewonersparticipatie. Rietveldlaners waren
tevreden, zo ook de twee ambtenaren;
iedereen kon op tijd naar huis en er kan stevig
worden aangepakt. Er wordt een kapvergunning aangevraagd en als die verleend is kan in
het voorjaar met een grote operatie worden
begonnen: het kappen van 65 bomen,

Binnenkort wordt er bij de boomspiegels waar de bestrating het ergst wordt opgedrukt,
reparatiewerk verricht. Afhankelijk van de situatie wordt er koud asfalt aangebracht of wordt
er gedeeltelijk herbestraat. Dit alles in afwachting van een totaalaanpak. De aanvraag voor
de kapvergunning voor de Rietveldlaan is/wordt binnenkort ingediend. We verwachten dat
in de tweede helft van het volgend jaar de nieuwe bomen worden geplant.
Peter Homan, Dienst ROEZ Gemeente Groningen
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een kerstverhaal
Vorig jaar was het met de kerst behoorlijk
koud. Terwijl het buiten vroor zaten ik en mijn
vrouw binnen, wel warm, maar nog niet
helemaal in stemming. In de huiskamer, naast
de kerstboom leefde een echtelijke uitdaging
bij welke schoonouders en in welke volgorde
gefeest moest gaan worden. Tijdens de pauze
in het debat ging ik mijn fiets maar binnen
zetten. Ik liep naar buiten in de koude avond,
keek naar de kleine lichtjes van de sterren.
Toen zag ik hem staan bij de lantaarnpaal. Een
jongeman met een grote map, een dunne
muts op, een sigaret in zijn mond. Zijn handen
onder zijn oksels om wat warmte te krijgen. Ik
zei 'hoi' en hij zei 'hai' terug.
De discussie over familieplichten raakte in een
impasse. We besloten de onderhandelingen
de volgende dag te hervatten. 'Wat is kerst
toch altijd moeilijk', zuchtte ik en ging bij het
raam staan om gemelijk naar buiten te turen.
De jongeman stond er nog steeds. Dat wil
zeggen, hij huppelde wat op en neer. Ik wees
naar buiten. Mijn vrouw zag hem ook. 'Och
gut toch', vond zij.
Ik deed mijn muts, handschoenen aan en liep
naar buiten. 'Goedenavond', riep ik hem toe,
'mag ik wat vragen?'
'Hello, no Dutch', antwoordde hij in
steenkolenengels.
'Is het niet een beetje koud hier?', zei ik in
hetzelfde Engels terug.
'Jawel. Maar ik wacht op mijn baas. Hij zou me
ophalen.'
'Je staat hier al twee uur. Wil je niet liever
binnen wachten. Daar is het wat warmer.'
'Okee..'
We liepen samen terug naar ons huis. Hij
stelde zich voor als Ariel.
'Ben jij kunstenaar?',vroeg ik. Ik wees naar de
10

grote map, 'mijn vrouw ook. Kijk maar'. Ik
vestigde zijn aandacht op de schilderijen in de
hal, terwijl hij zijn jas uittrok.
'Leuk', antwoordde hij weinig geanimeerd en
bekende 'ik verkoop alleen tekeningen van
anderen.'
In de warme kamer nestelde hij zich in de
stoel naast de sparrenboom. De kat die ik van
de zetel had gejaagd keek mij boos aan.
'Dit is Ariel.' Mijn vrouw schudde zijn hand.
'Wil je een koffie.'
Hij knikte. Even later warmde hij zijn koude
vingers aan de warme mok. Aan zijn gezicht
zag ik het genot van een eerste slok.
'Hoe kom je in de kunsthandel terecht?'
'Het is een bijbaan. Ik werk voor een
internationale organisatie met jonge mensen
uit heel Europa. Ik kom uit Israël. We verkopen
tekeningen
in
Nederland,
Engeland,
Duitsland.'
'Nou laat eens zien wat je hebt.'
Ariel nam moeizaam de map erbij.
Werktuigelijk sloeg hij de tekeningen om.
Gruwelijke prenten van sporters en zielloze
landschappen in pseudo-impressionistische
stijl.
'Ze zijn veertig euro', zei hij met monotone
stem, 'bij aankoop van drie krijg je er een
kleintje bij, gratis'.
'Dat loopt zeker niet zo goed, die verkoop.'
Hij haalde zijn schouders op. 'Ach. Het gaat
alleen om geld. Ik studeer wiskunde,
eerstejaars. In Israël zijn de studietoelages heel
slecht.'
'Je ziet er al wat oud uit voor een student.'
'Ik ben 26. In Israël moet je eerst heel lang het
leger in. Het is een raar land.'
Om het wat luchtiger te maken vertelde ik
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maar dat ik het leger niet meer in mocht,
omdat net bij mijn lichting, augustus 1996, de
dienstplicht was afgeschaft. Hij glimlachte
flauw met een treurige waas. Mijn hemel,
dacht ik, zo'n jongen ver van huis, lelijke
prenten aan het verkopen in de vrieskou en
een of andere tiran als baas die hem gerust
uren laat vernikkelen. Het gesprek liep verder
stroef. Hij was duidelijk doodop. Tijd voor een
tweede kop koffie.
Ik kwam terug uit de keuken met een nieuwe
mok. Ariel was bij het harmonium gaan staan.
'Piano?', wees hij.
'Harmonium', zei ik, 'een soort calvinistisch
orgel.'
'Ik begrijp niet?' Ik sloeg de klep open. De
jongeman vatte het op als een uitnodiging
om de toetsen te betasten.
'Ik kan een beetje spelen.'
Hij nam Kerstliederen van Folk Dean die meer
dan anderhalf jaar onaangeroerd waren
gebleven van de lessenaar en begon op
Hebreeuwse wijze achter in de bundel. De
stichtelijke klanken van 'Uren, maanden,
dagen, jaren…' klonken op, eerst langzaam,
dan gingen zij in een virtuoos tempo voorbij,
gevolgd
door
een
variatie
met
klezmerinvloed.
Ik knikte verbijsterd. Het harmonium zong
zoals ze niet eerder gezongen had.
'O, Denneboom', 'De herdertjes lagen bij
nachte', 'Nu syt wellekome' in jazzstijl. Ariel
veerde op. Het grauwe gezicht van daarnet
straalde. Mijn vrouw en ik applaudisseerden
uitgebreid.
'Dank u wel', nam hij met een buiging de
ovatie in ontvangst. 'Laat me nog eentje
spelen, een heel bijzondere…'

Hij zette het eerste accoord in en opeens
rinkelde zijn telefoon. De muziek stopte.
'Dat is mijn baas. Hij komt me halen. Ik moet
gaan.'
Met enige teleurstelling lieten we Ariel met
zijn map weer uit.
'Dank jullie wel', zei hij en toen in het enige
Nederlands dat hij kende 'Prettig Kerstfeest!'
Dat had hij ongetwijfeld geleerd bij de
verkoopcursus van zijn tekeningen. Hij liep
terug naar zijn paal. Kort daarna stopte een
auto. Vlug stapte hij in, zonder een blik
achterwaarts en Ariel verdween in de nacht.
In de kamer had poes haar stoel weer
ingenomen. Alleen de klep van het
harmonium stond nog open. De bijzondere
toegift hadden we niet mogen horen. Toch
zag ik aan de blik van mijn vrouw dat we wel
een stukje echte kerst hadden gekregen.
Paul M. Borggreve

11
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Genept!
Ben jij ook meer van de creatieve kant? Ik wel. Wiskunde, scheikunde, daar hoef ik allemaal niks
van te weten (wat overigens ook is af te lezen van mijn rapport).
Zo hebben wij afgelopen vrijdag (20 november) een VetNep dag gedaan. Helemaal in het teken
van de media en hoe wij erdoor worden genept. Helemaal passen in het profiel van de creatieve
geest dus, C&M, ofwel: cultuur en maatschappij. We mochten allemaal 5 workshops uitkiezen,
waarvan je uiteindelijk bij 2 werd ingedeeld. Mijn eerste workshop was Licht.
We gingen naar het Simplon poppodium en mochten daar alle apparatuur lekker uitproberen.
Eerst natuurlijk wel een stukje theorie, maar om zelf achter de draaitafel te staan en de hele
sfeer in de zaal te beïnvloeden met licht, dat was het leukst. Ze zoeken trouwens ook nog
vrijwilligers. Helaas was ik een jaartje te jong, dus ik meld me wel aan zodra ik 16 ben.
Mijn tweede workshop was fotografie. Compleet met studio maar helaas niet zulke professionele
camera's. Ook dit was een praktische workshop en we hebben alleen maar gefotografeerd en
model gestaan voor de anderen. De foto's hebben we niet eens bewerkt, maar met licht hebben
we veel kunnen doen om het toch een beetje te verdraaien. Niet helemaal VetNep dus, maar toch
stiekem wel een beetje nep.
Renate (15)
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Broodetende bruggers
Wij gingen maandag 16 november met GIMP (ons
leerlingenbedrijfje over gezond leven) koken
voor de brugklassen, omdat zij het project
'Wees wijs met je lijf' hadden. Voor hen geen
probleem, want zij hadden (hopelijk) lekker eten,
en voor ons ook niet, want wij hadden geen les!
We moesten met z'n twaalven koken voor
ongeveer 180 mensen. We hadden het maar naar
tweehonderd afgerond zodat we niet te kort
zouden komen, dus moesten we best snel werken.
We hadden tomatensoep, groentesoep, sla,
broodjes en fruitsalade gemaakt. Ik heb samen
met wat vriendinnen van mij bijna de hele
ochtend/middag fruit (appel, peer en banaan)
gesneden en geschild, maar uiteindelijk was er
bijna niks van gegeten. Toegegeven, het zag er
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Hallo,
Ik ben Carlijn Veenstra, ik ben 9 jaar en ik zal een paar keer voor het Hunze
krantje een stukje schrijven. Ik hou erg van dieren, vooral van mijn hond
Koda en mijn konijn Doortje. Later wil ik dierenarts en schrijfster worden.
Ik hou van de natuur en ik ben ook vegetariër, misschien ga ik daar nog wel
een stukje over schrijven.
Ik zit op judo en op scouting, het is bij allebei erg leuk. Scouting vind ik
vooral erg leuk omdat we op kamp gaan. Op kamp doen we altijd erg leuke
spelletjes, soms met andere groepen.
Maar verder over De Hunze.
Ik vind De Hunze een hele leuke wijk. Niet alleen omdat ik er woon maar gewoon dat als ik over
straat loop het zo gezellig is. Ik zeg niet dat elk mens die je tegenkomt je een kopje thee
aanbiedt, maar omdat er een gezellige sfeer hangt….!!!
Groetjes Carlijn.

Winter-overleven
Ik denk dat veel van de lezers net zoals ik zich heel erg kunnen vervelen in de winter…
Ik bedoel het is koud, je bent vaak chagrijnig, geen zin in huiswerk enz.
Leg je huiswerk maar (heel even) aan de kant, want hier komt een spoedcursus
Winter - overleven!
1. Wat als je helemaal natgeregend uit school komt en je hebt bakken en bakken met huiswerk
waar je totaal geen zin in hebt? Als je thuis bent kun je het best gelijk je joggin' broek en een
warme trui aan doen. Pak een kop thee en een zak chips of zo en ga op je huiswerk-maak-plekje
zitten. Verwen jezelf als je huiswerk moet maken dus!
2. Je hebt honger, maar er is he-le-maal niets in huis... Maak of bak zelf iets! Het klinkt op de
een of andere manier best wel kinderachtig of zo, maar het helpt wel. Bak een CAKE, een
TAART, KOEKJES, een EI, het maakt niet uit wat, als je het maar lekker vindt natuurlijk. :
3. Je hebt weer zo'n verschrikkelijke dag, je
kan je alleen maar vervelen, weekenden
horen leuk te zijn! Dan zou ik zeggen: maak
dan ook niet heel lekker uit doordat de banaan
ze leuk! Ga met je vrienden/vriendinnen een
een beetje geplet was en zo, maar toch. Wat ons
eind wandelen of doe een bordspel of zoiets.
nog het meest verbaasde was dat de broodjes
Klinkt een beetje bekakt misschien, maar je
(op ongeveer 10 na) allemaal op waren! En dat
komt er vanzelf wel achter dat dat eigenlijk
terwijl we er vierhonderd hadden besteld. We
heel erg melig is. Je kan natuurlijk ook nog
dachten: dat is meer dan twee broodjes per
klassiek blijven en de ene film na de andere
persoon, met al dat andere eten moet dat zeker
erin gooien, maar dan ben je aan het einde
wel goed komen. Niet dus. Eén klas heeft zelfs
van de dag echt zooooo duf en slap (heb ik
nog vijf stokbroden extra opgegeten! Aan het
ten minste).
einde van de dag waren we met z'n allen
4. Bij alles is 1 ding heel belangrijk: hou het
natuurlijk helemaal kapot, maar het was zeker
warm. En maak het gezellig natuurlijk.
wel leuk om te doen. We hebben allen wel geleerd
5.
Heb
trouwens nog 1 tip! Als je ongelooflijk
als er ooit nog een volgende keer komt: bruggers
hard tegen de wind in moet fietsen naar
eten heel veel brood!
school of zo: doe dat dan met vrienden, dat
maakt het gelijk een stuk gezelliger.
Daniella (15)
Lou (12)
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FYSIOTHERAPIE
BUDGETADVOCAAT JANS

KINDERFYSIOTHERAPIE
(GEREGISTREERD KNGF-NVFK)

voor

RUGSCHOLING
MANUELE THERAPIE

particulieren en ondernemers
T 050-3115036

BEKKENBODEMTRAINING /
BEKKENINSTABILITEIT
BEHANDELING VAN CHRONISCHE
PIJNKLACHTEN

Noorderhaven 60-16
9712 VM Groningen
e-mail: info@budgetadvocaat-jans.nl
www.budgetadvocaat-jans.nl
Het eerste gesprek is
vrijblijvend en gratis
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Van Eesterenlaan 15
9731 MZ Groningen
tel. 050 - 5422667
e-mail: dehunze@fysioweb.nl
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Toen in april dit jaar de eerste alarmerende
berichten over een nieuw griepvirus de
ronde deden haalde ik mijn schouders op.
Varkensgriep, ha! Nou, dat zou ik dus in elk
geval niet krijgen. De hele zomer sudderde
het verder: in overheidsgebouwen hingen
posters met adviezen over wat je moest doen
of vooral niet doen om de verspreiding van
het virus tegen te gaan. De posters waren
verfraaid met plaatjes waarop te zien was
hoe je dan moest niezen of je neus snuiten.
Het leek me toen al van een buitengewoon
vooruitziende blik getuigen als je – voordat
je moest niezen – een papieren (!) zakdoekje
zou pakken, dat na het niezen weggegooid
zou worden.
Aan het eind van de zomervakantie kwam er
een geruchtenstroom los die met name mijn
kinderen deed juichen: de scholen zouden
later beginnen, want daarmee zou weer een
infectiehaard kunnen worden ingedamd. Een
langere zomervakantie, fantastisch die griep.
Helaas bleek dit gerucht niet waar en
moesten de kinderen gewoon naar school.
Wel waren daar inmiddels overal van die
papieren handdoekjes verschenen. Ook
veranderde de griep van naam: van
varkensgriep naar Mexicaanse griep, maar
ook dat mocht je eigenlijk niet zeggen: H1N1
was nu politiek correct.
Dat hele griepverhaal leek op een
onweersbui, een weeralarm dat niet kwam. U
kent dat vast wel: het KNMI geeft een
weeralarm af, op je werk wordt
rondgemailed dat je naar huis moet, onheil
hangt boven ons hoofd. En dan niets. …
Het duurde tot oktober voordat ik in mijn
omgeving eindelijk eens van echte mensen
hoorde dat zij weer mensen kenden die de
18

Mexicaanse griep hadden gehad. Nog steeds
een beetje a la: de vriendin van de man die
bij de kapper werkt, maar goed, de griep
bestond dus toch.
Het werd begin november. Mijn echtgenoot
moet voor zijn werk een paar dagen naar het
westen van het land. Vrijdag terug, zaterdag
piepen over hoofdpijn en kou. Nu weet elke
vrouw dat mannen al gauw ziek zijn en dan
ook onmiddellijk hulp behoeven, dus flinke
korrels zout leken noodzakelijk. Op maandag
meldde hij zich ziek (voor het eerst in 3 jaar).
Mij mankeerde niets.
Tot maandagavond laat: er trok een koude
luchtstroom door het huis, maar vooral bleek
ik veel meer spieren te hebben dan ik dacht.
En die deden allemaal pijn, stuk voor stuk.
Het zou toch niet? Ook ik meldde mij ziek.
Heel langzaam kwam het besef dat dit wel
eens die man met de sombrero kon zijn. Het
bleek niet meer te ontkennen toen ik
klappertandend onder de nieuwe elektrische
deken zat. Die deken had 3 jaren ingepakt
gezeten.
Plotseling bleek de website van het RIVM de
belangrijkste aller sites. Ontkenning voorbij.
Een bijzondere ervaring: allebei ziek, wel 2
vriezers vol met erwtensoep, pizza en pasta,
maar nooit genoeg voorraad voor zeven
dagen quarantaine. En niets op tv: alleen
Tellsell,
Dora
en
de
Teletubbies.
Vanzelfsprekend behoort je huis ook tot een
“no-go area”. Niemand waagt zich over de
drempel, en op de deur van de apotheek, die
je noodgedwongen betreedt, hangt een
briefje “wanneer u symptomen vertoont van
de Mexicaanse griep verzoeken wij u niet
binnen te komen”. Kortom: de moderne
lepralijder was ontstaan.
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Na ruim een week lijden brak gelukkig de
dag weer aan dat ik naar mijn werk mocht. Ik
negeerde vrolijke grapjes over taco’s,
sombrero’s en guacomole.
Na welgeteld één dag werken meldde mijn

zoontje ’s avonds tijdens het eten dat hij het
zo koud had …… jawel!

Wat houdt dat in: kerstvakantie Opzngronings?
In de periode van vrijdag 18 december tot en
met zondag 3 januari worden er enorm veel
activiteiten voor jongeren van 10 t/m 23 jaar
georganiseerd op centrale locaties in de stad.
Een programma vol sport, gaming en fun.
Uitgebreide informatie hierover is terug te
vinden op www.opzngronings.nl. Hieronder
een greep uit het aanbod van de kerstvakantie
Opzngronings.

gezamenlijk koken en eten. Op maandag 21
december gaan we schaatsen op de
Ossenmarkt en we gaan natuurlijk ook weer
met z'n allen naar Kerstland! Ga naar
www.opzngronings.nl voor het overzicht van
alle activiteiten.

Kerstvoetbaltoernooi
De
voorrondes
van
het
jaarlijkse
kerstvoetbaltoernooi zijn op dinsdag 29
december in de sporthallen in Beijum, Selwerd
en Corpus. Er wordt in drie leeftijdscategorieën
gespeeld: 10 tot 12 jaar, 13 tot 15 jaar en 16 tot
23 jaar. Op woensdag 30 december vinden de
finales plaats in de Alfa College-sporthal bij
Kardinge. Wil je je opgeven voor het toernooi?
Check de site www.opzngronings.nl voor meer
informatie of vraag je jongerenwerker. Tijdens
de finaledag is er ook voor het publiek van alles
te zien en te doen: cook & snack, panna,
penalty's schieten met snelheidsmeter en een
optreden van de Opzngronings-dansgroep.
Deelname en entree zijn gratis.
Maar dit is nog niet alles! We trappen af op
vrijdag 18 december met maar liefst acht
kerstdiners in verschillende wijken in de stad. In
de
jongerencentra
kunnen
jongeren

Els Bijlholt

Activiteiten in de wijken
Net als in elke vakantie zijn er ook weer allerlei
jongerenactiviteiten in de wijk-, buurt- en
jongerencentra. Gedetailleerde informatie over dit
wijkaanbod staat op de nieuwe website
www.check050.nl van het jongerenwerk van de
MJD. Deze site kun je ook openen via een
hyperlink op www.opzngronings.nl.
Vreugdevuren met oud en nieuw
Oud en nieuw is een feest voor iedereen. Wij
vinden het belangrijk dat alle stadjers op
een veilige en verantwoorde manier kunnen
genieten van de jaarwisseling en de diverse
festiviteiten. Daarbij is het belangrijk dat we
rekening houden met elkaar, en gevaarlijke
situaties en onnodige schade zo veel
mogelijk voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de onvermijdelijke vreugdevuren die
elk jaar plaatsvinden. Wanneer dergelijke
vuren gevaar opleveren voor huizen,
gebouwen, mensen en dieren of het verkeer
belemmeren zal de politie ingrijpen. Daarbij
wordt vuur op asfalt zeker niet getolereerd.

19
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Belangrijke telefoonnummers rondom
Oud/Nieuw
Heeft u een vraag of wilt u iets melden?
Maak dan gebruik van onderstaande
telefoonnummers en meld het ons.
• Milieudienst-grofvuil (050) 3671000,
bereikbaar op werkdagen tijdens
kantooruren
• Meldpunt Overlast en Zorg (050) 587 58 85,
bereikbaar op werkdagen tijdens
kantooruren
• Meldpunt Stadsbeheer (050) 367 89 10,
bereikbaar op werkdagen tijdens
kantooruren
• Politie 0900-8844, niet spoedeisende zaken,
bereikbaar 24 uur per dag
• Alarmnummer 112, spoedeisende hulp
(politie, brandweer, ambulance) bereikbaar
24 uur per dag.

Het Groninger stadsbestuur bezoekt met
enige regelmaat de wijken van de stad om
kennis te maken met bewoners en
vrijwilligers van de wijkorganisaties.
Vrijdagmiddag 13 november waren Van
Starkenborgh en De Hunze aan de beurt.
B&W dus, maar dan zonder B. Groningen's
nieuwe burgemeester Rehwinkel had
helaas verplichtingen elders, de W's waren
compleet. Met de wethouders Visscher,
Verschuren, Dekker, Dijkstra, Van Schie en
De Vries, vertegenwoordigers van de
gemeente Groningen, vrijwilligers uit
diverse wijkorganisaties en een aantal
wijkbewoners liep het aantal aanwezigen
op tot 40 personen.
20

Het glazen huis (3 FM Serious Request)
In de periode van 19 t/m 24 december staat
het glazen huis op de Grote Markt in de stad.
Binnen het glazen huis vragen de DJ's van
3FM aandacht voor de bestrijding van
malaria. 3 FM voert actie en zamelt geld in
samen met het Rode Kruis. Vooral het
uitdelen van muskietennetten is van belang
bij het voorkomen van deze ziekte waar
wereldwijd jaarlijks bijna één miljoen
mensen aan overlijden.
Wil jij de DJ's ondersteunen om geld in
tezamelen of wil je zelf een actie op touw
zetten? Kijk dan op www.groningengeeft.nl
De gemeente en politie wensen iedereen een
fijne en veilige jaarwisseling toe!

Redactielid en wijkdichter Paul M.
Borggreve startte de bijeenkomst met het
voordragen van een fraai 'leerdicht', een
poëtische
les
wijkgeschiedenis.
In
inspraakrondes en bezwaarprocedures
hebben bewoners meestal contact met
ambtenaren van de gemeente. Tijdens de
door BHS bestuurslid Eelke Wiersema
geleide
gespreksronde
konden
wijkbewoners hun visie laten horen aan de
politiek verantwoordelijken. Aan de orde
kwamen o.a. de UMTS mast, het
Brugwachter woontoren project, de
verdwenen bushalte en de Tuinlandlocatie
met het bijbehorende parkeerterrein.
Aansluitend gaven de wethouders voor

zover het hun portefeuille betrof hun
reactie. Zo gaf wethouder De Vries toe dat
de inspraakprocedure rond De Brugwachter
niet de schoonheidsprijs verdiende maar
dat hij nog steeds op het standpunt staat
dat de locatie perfect is voor het project.
Wat de UMTS mast betreft toonde Dijkstra
zich ontstemd over een zinsnede in een
brief van de vergunningaanvrager. Daarin
werd zo ongeveer gesteld dat het grotere
belang werd geschaad door een kleine
groep die op oneigenlijke gronden blijft
tegenwerken. De opgeheven bushalte en
de normen betreffende afstanden tot
woningen behoefden nadere bestudering.
De wethouders spraken hun waardering uit
over de wijze waarop de bewonersorganisaties in onze wijken hun taak

uitvoeren en ook uw wijkblad mocht een
pluim in ontvangst nemen.
Aansluitend volgde een gezamenlijke
fietstocht door de wijken. Daarbij werd
letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij enkele
eerder
besproken
locaties.
Door
regendruppels tot enige spoed gemaand,
begaf het gezelschap zich vervolgens
richting Galerie en Paviljoen Van
Starkenborgh. De collegeleden en ook een
aantal
wijkbewoners
toonden
zich
aangenaam verrast door de enigszins
verborgen en intieme setting aan de
Winsumerweg. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd er nog een klein
uurtje doorgepraat, waarmee een einde
kwam aan een aangename en nuttige
kennismaking.
21
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Met de Kerstdagen in aantocht denken we
vooral aan lekker eten, gezellig de familie
bezoeken of aan het spelen van allerlei
spelletjes met de kinderen. Ook wordt er in die
periode door jong en oud veel gelezen of
voorgelezen. De vraag die vaak wordt gesteld
is “wat zijn nu goede kinderboeken” of “hoe
belangrijk is voorlezen”?
Voorlezen is erg belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen. Onderzoek
heeft uitgewezen dat kinderen die worden
voorgelezen het beter doen op school dan
kinderen die niet worden voorgelezen.
“Voorlezen” begint zodra het kindje geboren
is. Door met je kindje te praten, zingen,
bewegen en rijmpjes te vertellen ontwikkel je
al zijn/haar taalgevoel. In het begin heb je de
stoffen-, knisper- en badboekjes, daarna krijg
je de boekjes met ronde hoeken (dan kan het
zich niet bezeren) met één afbeelding, bij
voorbeeld van dieren en andere dingen uit
zijn omgeving. Dreumesen kunnen al wat
meer afbeeldingen op één bladzijde aan en
peuters kun je al een echt verhaaltje uit een
peuterboek vertellen. Een paar tips:
“Broertjes”
van
Mylo
Freeman. Het valt niet mee
om een jonger broertje te
hebben. Iedereen vindt hem
schattig, maar ondertussen….. hij pakt je speelgoed
af en….
“Kleine muis zoekt een huis” van Petr Horacek.
De appel die kleine muis vindt, past niet in zijn
holletje en daarom gaat hij op zoek naar een
groter huis.
22

“Kleine Kangoeroe” van Guido van Genechten.
Over loslaten en de grote wereld in gaan…
Kleuters zijn weer een stapje verder; ze
kunnen nog meer tekst aan en er zijn
prachtige boeken voor hen te koop, of te leen
in de bibliotheek. Het heeft de voorkeur om
op vaste momenten voor te lezen.
Bijvoorbeeld voor het slapen gaan, lekker op
een kussen zittend of op bed. Praten met je
kind over het boek is ook belangrijk, zorg er
voor dat je kind zijn verhaal over het boek ook
bij je kwijt kan. Sommige kleuters willen een
boek wel 6x lezen, dat is prima; hij kan dan zijn
kennis bevestigen en dat vinden ze vaak leuk.
Enkele voorbeelden van kleuterboeken zijn:
'Woeste Willem” van Ingrid Schubert. Een stoer
kleuterboek over zeerovers en vriendschap.
“Het grote Liselotje boek” van Marianne Buser.
Verhaaltjes van Liselotje die o.a. een fiets
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krijgt; een zusje krijgt; gaat kamperen; naar
zwemles gaat enz.
“Agent en boef” van Tjibbe Veldkamp. Waar
gaat de boef met de lijm naartoe?
Kinderen in groep drie beginnen zelf te lezen,
denk daarbij aan de leuke series van Maantjes,
Sterretjes, Raketjes en Zonnetje.
Meisjes van een jaar of acht/negen mogen
graag boeken lezen over elfjes en prinsessen.
Er is bv. de Regenboogelfjes serie. Jongens
echter mogen graag wat stoerdere boeken
lezen, bv. de boeken van Koen Kampioen of
“Het Geheim van de raadselbriefjes” uit de
serie Geheim.
Voor alle leeftijdscategorieën zijn er nog veel
meer leuke boeken dan de boeken die hier
zijn genoemd. U kunt altijd informeren bij de
betere boekhandel of de bibliotheek. Het
lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor
kinderen tot 18 jaar!

Met vriendelijk groeten,
Gerry Durville, jeugdbibliothecaris in Lewenborg,
en bewoonster van De Hunze.
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De besturen van
de Bewonersvereniging
De Hunze/Van Starkenborgh
en Buurtcentrum Hunzeborgh
nodigen u van harte uit
voor de traditionele

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!!!

24
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Januari 2010
Nationale Voorleesdagen
Het is januari, dus weer tijd voor de Nationale Voorleesdagen! Elf dagen lang voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. In de bibliotheek zijn deze
periode de volgende activiteiten:
• Voorleesontbijt
Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het prentenboek De Wiebelbillenboogie.
Woensdag 20 januari
Woensdag 20 januari
Vrijdag
22 januari

9.30 uur
14.00-16.00 uur
10.00-12.00 uur

alle familiebibliotheken
Bibliotheekpunt Floreshuis
Bibliotheekpunt Treslinghuis

• Theaterpret met een leuke voorstelling in alle vestigingen.
Haal van tevoren een gratis toegangskaartje op!
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

20 januari
20 januari
23 januari
24 januari
27 januari
29 januari
30 januari

14.15 uur
16.00 uur
11.30 uur
15.00 uur
14.15 uur
14.15 uur
11.30 uur

Bibliotheek Vinkhuizen
Bibliotheek Hoogkerk
Bibliotheek Groningen Zuid
Centrale Bibliotheek
Bibliotheek Selwerd
Bibliotheek Lewenborg
Bibliotheek Beijum

• Baby-, peuter- en kleutermarkt
Zaterdag 23 januari tijdens openingsuren Centrale Bibliotheek
• Peuter- en kleuterquiz Wie, wat, waar? Gebaseerd op het prentenboek De Wiebelbillenboogie.
Lid worden is tijdens de Nationale
Voorleesdagen extra aantrekkelijk!
Elk kind tot 6 jaar dat u aanmeldt als lid van de
bibliotheek ontvangt een leuke verrassing!
Woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30
januari
www.denationalevoorleesdagen.nl

korting op een bibliotheekabonnement! De
verkoop van de Stadjerspas 2010 start in de
eerste week van januari.Niet vergeten mee te
nemen: uw legitimatiebewijs, een pasfoto en
eventueel een recente loonspecificatie of
bank/giroafschrift (als u voor het goedkoopste
tarief in aanmerking komt).

Stadjerspas 2010
Voordeel halen? Koop de Stadjerspas in de
bibliotheek! Zo ontvangt u bijvoorbeeld € 10,-

Informatie: Voor volledige programmaoverzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl
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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.
De kerstvakantie staat voor de deur en ieder
jaar gaan er weer waanzinnig veel
Nederlanders op wintersport. Meer dan 1
miljoen! Oostenrijk blijkt nog steeds de meest
populaire bestemming (42%). Frankrijk volgt
met 20%, terwijl Zwitserland, Duitsland en
Tsjechië elk 6% van de Nederlandse
wintersporters te gast hebben. De resterende
10% trekt naar Bulgarije, Polen en Slovenië.
Ook vanuit onze wijken De Hunze en Van
Starkenborgh vertrekken er jaarlijks vele
mensen naar skigebieden en wordt er volop
geskied. Daarnaast blijken er in onze wijken
ook nog skikampioenen te wonen. Zo woont
Jeroen Mulder, Nederlands Kampioen Alpine
Skiën Junioren II - 2009 en lid van de
Nederlandse selectie Alpine Skiën, in De
Hunze. En tref ik in Van Starkenborgh in de
Tonny van Leeeuwenlaan een echte ski-familie
aan. Vader Rob Beks is een fervent skiër en
moeder Liesbeth ook. Zoon Bram (16 jaar) en
dochter Susan (13 jaar) skiën beide op
topniveau en brengen ruim 20 weken per jaar
door in buitenlandse trainingskampen. Tijd
om een een kijkje te gaan nemen.
Waarom skiën?
Rob legt uit dat hij in tegenstelling tot zijn
kinderen veel later is begonnen met skiën. Ik
was een jaar of twintig toen ik voor de eerste
keer ging skiën en vanaf dat moment was ik
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ook direct verkocht. Uit die interesse ben ik
een opleiding voor skileraar gestart en ik heb
tot voor kort met veel plezier als skileraar
gewerkt. Ik heb ruim 10 jaar lesgegeven in de
Kardinge indoor-rolbaan. Daarnaast ook privélessen, o.a. aan Liesbeth en de kinderen.”
Liesbeth vertelt: “We waren met een groep
aan het skiën en als beginnend skiër zou ik
privé-les van Rob krijgen. Pure romantiek zou
je denken. Niets was minder waar, want Rob
stuurde me direct de zwarte piste op, waar ik
niet echt blij mee was. Het heeft me er
uiteindelijk niet van weerhouden voor Rob en
het skiën te kiezen. Skiën is fantastisch. Vrijwel
direct na de geboorte van Bram ben ik weer
op de latten gestapt; nog even skiën voordat
ik weer aan het werk moest. De kinderen
stonden met 3 jaar al op van die plastic latjes
en Rob gaf ze les. Ze vonden het geweldig.”
Hebben jullie een vaste plek waar je skiet?
Rob geeft aan “we skiën al jaren in Italië, het
Schnalstal in Zuid Tirol. Daar hebben de
kinderen jarenlang les gehad van een
klassieke Italiaanse boer, Leo, die in de winter
ski-les geeft en in de zomer de boerderij doet.
Inmiddels geeft Leo ook zomers training aan
Bram en Susan en gaan ze gletsjerskiën,
mountainbiken en doen ze aan andere
vormen van conditietraining. Met Kerst
vertrekken we met de hele familie naar Leo en
verblijven we in een hotelletje in de buurt.”
Hoe zit het met School?
Beide kinderen zitten op de LOOT-School
Belcampo, vertelt Liesbeth. “Hier is het
geregeld dat ze vrijstelling krijgen voor
sporten. “ Rob benadrukt wel dat ze huiswerk
meekrijgen en dat hij en Liesbeth het erg
belangrijk vinden dat ze hun huiswerk
afmaken en hun toetsen halen. Momenteel
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zijn Bram en Susan op trainingskamp in
Oostenrijk, waar ze zich voorbereiden op de
komende wedstrijden van het winterseizoen.
Bram zit in de B-selectie en zus Susan is
scholiere 2. Vanwege haar leeftijd skiet Susan
dan ook minder wedstrijden dan Bram, die de
komende tijd ruim 20 wedstrijden te gaan
heeft.
Missen jullie ze niet, nu ze zo vaak weg zijn?
“Ze reizen nu sinds ruim 2 jaar kriskras door
Europa, zegt Liesbeth. Waar bergen zijn daar
skiën ze: Tsjechië, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
noem maar op. Het zijn twee zelfstandige
wereldburgers geworden die hun passie
volgen. Als ouder wen je daar aan. In het
begin gingen we nog mee met skikampen,
maar we werken allebei, dus dat is niet altijd
mogelijk. Meestal gaat er wel een ouder mee
en zitten ze in een gezamenlijk skihuis. Ze
hebben zelf geen tijd om ons te missen want
hun dagen zitten vol met trainingen, eten,
materialen verzorgen en natuurlijk huiswerk
maken. Ze hebben daar echt hun eigen
wereldje. Natuurlijk vinden we het heerlijk als
ze weer thuis zijn. Maar ook thuis hebben ze
een druk programma, waarin vrienden en
vriendinnen worden opgezocht. De sportschool wordt bezocht voor de conditietraining
en Bram traint mee met de schaatsacademie,
en Susan basketballt. Ook dan gaan ze hun
eigen gang.”
Legt dit niet heel veel druk op jullie als
ouders?
Rob lacht en laat me de volle skitrainingsschema's van de kinderen zien. Er
gaat geen dag voorbij of het gaat over skiën,
geeft hij toe. In onze schuur staan minimaal 15
paar ski's en in het hele huis hangen
actiefoto's van skiënde Bram en Susan. Al onze
vakanties bestaan uit skivakanties en ik vind

het nog steeds heerlijk, zegt een glunderde
Rob. Liesbeth geeft toe dat ze wel eens
momenten heeft dat ze er genoeg van heeft.
Maar dan gaat de telefoon, het is Bram die uit
Oostenrijk belt en enthousiast vertelt over zijn
dag op de piste. Rob straalt, maar vraagt toch
nog even streng of het huiswerk ook gemaakt
is alvorens het gesprek te beëindigen. Een
paar minuten later belt Susan, die met veel
plezier vertelt over een trainer die ingepeperd
is door het hele team.
Bram en Susan, twee wereldburgers die zich
vol enthousiasme storten in de wereld van de
topsport maar de support van hun ouders
nog lang niet kunnen missen.
Diep onder de indruk verlaat ik de Tonny van
Leeuwenlaan, namijmerend over reuzenslaloms, zwarte pistes, veel sneeuw en
natuurlijk après-ski.
Lidy Bosker
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We zijn er nog steeds!
Sommigen van u hebben het misschien
gevolgd de afgelopen jaren: de drie
achtereenvolgende versies van accommodatienota's, van de hand van drie
achtereenvolgende wethouders welzijn die
ons buurtcentrum wilden sluiten. Amper
een jaar nadat ons buurtcentrum werd
geopend door Willem Smink keerde het tij
en vond politiek Groningen dat de
Hunzeborgh wel weer dicht kon. Ik heb in
de functie van voorzitter van onze
bewonersvereniging BHS alle vergaderingen van raad en raadscommissie benut
om duidelijk te maken dat óók in een wijk
zonder
allochtonen,
werklozen
of
achterstandsgroepen een buurtcentrum
hoort. Zeker als het zo'n moderne
Groninger nieuwbouwwijk is waar de
mensen die er gaan wonen voor vrijwel
alles hun wijk uit moeten.
Wethouder José van Schie vond op het
allerlaatste moment enkele euro's om ons
een “status aparte” te verlenen. Met
grofweg een halve subsidie mochten we
gaan proberen in de toekomst ons hoofd
boven water te houden. Wij blij en ook vele
raadsleden waren tevreden met deze
oplossing.
Erkenning
Nu is er iets geks met gemeentelijke
subsidies: ze kennen geen prijsindexering.
Dit jaar maakten we de balans op en
constateerden dat ondanks de inspanning
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van velen onze kosten toch hoger waren
geworden dan de inkomsten, dus ondanks
een uitstekende bezetting en de inzet van
louter vrijwilligers. Hogere huur, stijgende
energieprijzen,
wettelijk
verplichte
cursussen en diploma's sociale hygiëne,
brandveiligheidseisen, allemaal niet te
beïnvloeden kosten. Afijn, we hebben een
verzoek ingediend voor een hogere
subsidie.
Het antwoord kwam snel en was positief!
En bij de toekenning van het extra geld
sprak de wethouder haar waardering uit
voor de hoge bezetting en de inventiviteit
die de Hunzeborgh toont bij het runnen
van een buurtcentrum met alleen maar
vrijwilligers!
We zijn enorm blij met deze erkenning én
waardering, niet voor onszelf maar voor alle
vrijwilligers die met hun tijd en energie
meewerken aan een goedlopend buurtcentrum!
Nieuwe activiteiten
Op woensdag 20 januari start wederom een
schildercursus van Anneke van der Meer
(www.annekevandermeer.eu).
O ja, denk nog even aan het kerstoptreden
van ons koor Goed Gestemd op zaterdag 19
december in Martiniplaza.
Tot slot: mede namens de bewonersorganisatie BHS nodigen wij iedereen van
harte uit voor de traditionele nieuwjaars-
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borrel in de Hunzeborgh op zondag 3
januari 2010 van 16 tot 18 uur.
In het activiteitenoverzicht achter in dit
wijkblad tref je informatie over de eerste
helft van 2010. Raadpleeg ook 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

beheer

tel. 549 94 00 (Hunzeborgh)

Edwin Heidanus +
Titus Horneman

Website: www.hunzeborgh.nl - E-mail: info@hunzeborgh.nl
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Schildercursus in
de Hunzeborgh
Direct na de zomervakantie heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en mezelf opgegeven
voor de schildercursus bij de Hunzeborgh.
Iets waar ik al jaren over loop te denken,
maar vervolgens nooit doe.
10 Bijeenkomsten vanaf september op
woensdagochtend van 10.15 - 12.15 uur
leken me prima te combineren met baan,
kind, man en alle andere dingen die ik
normaal op mijn vrije woensdag plan.
Inmiddels is het eind van de cursus in zicht
en dus tijd om de balans op te maken.
Bij de eerste bijeenkomst vroeg Anneke (de
docente) onze motivatie om een schildercursus te volgen. Binnen de cursusgroep, die
voor meer dan de helft uit mannen bestaat,
liepen de beweegredenen om te schilderen
uiteen. Ikzelf heb vol enthousiasme
aangegeven heel graag wolken te willen
schilderen. Ik droom er namelijk al heel lang
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van om grote schilderijen met echte
Groningse wolkenluchten te kunnen
schilderen. Daarbij vertelde ik ook dat ik
eigenlijk een hekel aan tekenen heb, maar des
te liever klieder met verf.
Nou dat viel dus mooi tegen die eerste les,
want in plaats van kliederen met verf toonde
juf Anneke zich een strenge leermeester die
haar leerlingen eerst de gedegen basisprincipes bijbrengt... We werden direct aan
het werk gezet met... papier en potlood. De
opdracht was een voorwerp te tekenen,
door Anneke meegebracht, met schaduw- en
lichtvlakken. Na 2 uren zwoegen had ik een
hamer getekend (het leek er vaag op) met
schaduw- en lichtvlakken.
Ook in de daarop volgende lessen maakte
Anneke ons vooral wegwijs in de basisprincipes van het tekenen en schilderen. Aan
de hand van diverse opdrachten leerden we
over
kleurgebruik,
perspectief
en
verhoudingen.Veel tekenen, maar gaandeweg
de cursus komt de nadruk steeds meer
(gelukkig) op het schilderen te liggen.
Momenteel zijn we bezig met portretschilderen. Je mag jezelf als model kiezen,
maar ik heb gekozen voor mijn 8 jarige zoon.
Het begin heb ik inmiddels op papier en ik
hoop voor de Kerst een heus portretje van
Bram geschilderd te hebben. Die wolkenluchten zitten er waarschijnlijk niet meer in,
maar ik ben nu wel weer geprikkeld om thuis
te gaan schilderen. Alvast een goed voornemen voor 2010.

De nieuwe schildercursus van Anneke van
der Meer start op 20 januari 2010.
Kosten: 10 lessen 155 euro.
Meer informatie via Marga Bergsma
T 050-542 52 57.
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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.

NIEUWE DATA
23 januari, 6 maart, 3 april,
29 mei, 26 juni
NOTEER ZE VAST IN JE AGENDA!

SCHILDERCURSUS

Vrijdag 8 januari

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

Op woensdag 20 januari 2010, van 10.00 uur
tot 12.15 uur, start er weer een schildercursus
in de Hunzeborgh. Onder leiding van Anneke
van der Meer zullen diverse technieken aan de
orde komen. De cursus duurt 10 lessen en kost
€ 155 , incl. materiaal en koffie. Voor meer
info
of
opgave
mail
naar
INFO@HUNZEBORGH.NL of telefonisch bij
Marga Bergsma Tel. 050 542 52 57. Zie ook
www.annekevandermeer.eu

KOM ALLEMAAL
SWINGEN!!!!!
NIEUWE DATA 2010
8 januari
12 februari
19 maart

16 april
14 mei
11 juni

31

ACTIVITEITEN BUURTCENTRUM HUNZEBORGH
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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

