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Wilt u zich beter in uw vel voelen?
Bij Sculpting Groningen kunt u terecht voor een goed figuur waar u zich prettig

bij voelt! 
We kunnen u helpen met plaatselijk afvallen doormiddel van onze Body

Sculpting behandeling en kunnen ook ongewenste haar groei op bijvoorbeeld de
benen, oksels of in het gezicht definitief verwijderen!

SCULPTING GRONINGEN
IEDEREEN EEN GOED FIGUUR

Definitieve ontharing
Pijnloos
Effectief op blond haar
Alle huidtypes kunnen behandeld
worden

Ice Diode laser:
Verlies 1 tot 2 kledingmaten!
Huidverstrakking
Behandelen cellulitis en striae
Hulpzaam bij nek, schouder en
arm klachten

Body Sculpting:

Wilt u meer informatie ontvangen over
wat wij voor u kunnen betekenen? Neem

vrijblijvend contact met ons op

06-51510793

Info@sculpting-groningen.nl

Www.sculpting-groningen.nl

Welkoms actie!
Kennismakingsgesprek,

Intakegesprek en proefbehandeling
van 40 euro nu voor maar 29 euro!
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Om onze vrijwilligers te bedanken en te blij-
ven motiveren om zich voor en door onze 
wijk in te zetten hadden we gezamenlijk 
met de stichting Hunzeborgh in november 
een vrijwilligersbuffet georganiseerd. Helaas 
hebben we dat moeten afzeggen om zo de 
coronasituatie en -maatregelen te respec-
teren. Uiteraard zullen we het buffet in 2022 
opnieuw inplannen. Vooruitlopend daar-
op alvast onze dank aan alle vrijwilligers die 
het mogelijk maken onze wijk levendig, vei-
lig, bewoonbaar en goed geïnformeerd te 
houden. Maar ook aan die vrijwilligers die de 
wijk bereikbaar en duurzaam willen houden 
en krijgen. Dan hebben we het over o.a. het 
Gerrit Krolbrug comité met alle teamleden 
van de Brugactie en het team Energietran-
sitie. Deze teams hebben een teleurstelling 
te verwerken gehad. Het GK comité en de 
leden van de brugactie die uiteindelijk met 
een onbegrijpelijk besluit (keuze voor de 
4,5m variant) van de gemeenteraad zijn 
geconfronteerd. Het resultaat van de oude 
bestuurscultuur. En het team Energie transi-
tie die een informatieavond had voorbereid 
waar zeer veel belangstelling voor was en 

helaas ook is afgezegd. Gelukkig is het pro-
ject de Hunzeboord een positieve uitzonde-
ring. Die heeft de eerste ontwerpsessie achter 
de rug en we hebben constructief kunnen bij-
dragen aan het concept voorlopig ontwerp. Er 
zal nog een 2e ontwerpsessie volgen.

Een bijzondere dank willen we Ria Visser 
geven. Ria heeft in het afgelopen half jaar 
Marga Hesseling bij de financiële administra-
tie van de BHS ondersteund. Ria bedankt!
Kortom een jaar waar we met zijn allen hard 
gewerkt hebben en gezien de situatie toch 
nog veel voor onze wijk hebben kunnen 
doen. Top. We kijken alweer uit naar 2022. 
Een jaar waarin we weer graag naar het nor-
maal terug willen en er een bruisend en een 
actief wijkjaar van willen maken. 

Rest ons jullie allemaal fijne feestdagen 
toe te wensen. En natuurlijk een mooi uit-
einde en vooral een gezond en actief 2022 
toegewenst.

Het bestuur Bewonersorganisatie De Hunze en 
Van Starkenborgh

Beste lezer,

Het is u vast niet ontgaan dat er op alle fron-
ten in de samenleving tekorten ontstaan. 
Veel machines zijn voorlopig niet leverbaar 
vanwege een tekort aan computerchips. 
Hout (en dus ook papier) wordt schaarser 
en ook op personeelsgebied komen we dui-
zenden verpleegkundigen, onderwijskrach-
ten en bouwvakkers tekort. Uw wijkblad is 
ook getroffen want het kampt met een ern-
stig tekort aan redacteuren. Nu ook onze 
redacteur Hans van Leeuwen vertrekt wordt 
het er niet beter op. Gelukkig heeft Hans in 
dit nummer de vacaturetekst voor een nieu-
we redacteur nog geschreven. Naast de ver-

trouwde rubrieken zoals ‘kruiden in de wijk’, 
‘onze wijkagenten’ en ‘waar blijft de tijd?’ 
blikken we terug op twee evenementen: de 
officiële opening van onze wijk-vuurplaats 
én een interessante lezing met muzikant in 
Buurtcentrum Hunzeborgh. Opvallend is het 
grote aantal oproepen in dit blad. Weet u 
hoeveel?  mail het ons! Wij verloten een leuke 
verrassing onder de goede inzendingen. Ten 
slotte hebben we een aantal leuke en interes-
sante achtergrondverhalen voor u. De details 
staan in dit wijkblad dus lezen maar!

Peter Imthorn 

wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl

Van de redactie

Van het BHS bestuur
Beste bewoners van De Hunze en Van 
Starkenborgh. 

Als jullie dit bericht lezen is het alweer eind 
2021, zitten we midden in de (voorbereiding 
voor de) feestdagen en kijken we terug op 
weer een bewogen jaar. 

Niet alleen omdat het coronavirus ons in de 
greep houdt maar vooral omdat de tegen-
stellingen in de maatschappij zichtbaarder 
en hoorbaarder zijn geworden en de verhar-
ding en agressie toeneemt. Aan menig eet-
tafel worden het nut en de noodzaak van 
de afgekondigde maatregelen ter discus-
sie gesteld. Gelukkig zijn we een nuchter en 
creatief volkje, maken we het beste van de 

situatie en komen we met nieuwe ideeën en 
evenementen. Ook in onze wijk.

Zo hebben we in november weer een druk 
bezocht buurtvuur gehad, waar tiental-
len wijkbewoners gezellig om het knappe-
rend vuur zaten en mooie verhalen deelden. 
Ondanks het regenachtige weer was er een 
grote opkomst waarvoor de complimenten 
aan de organisatie.

De Culturele Commissie is ook volop bezig 
geweest en heeft dit jaar alweer enkele 
mooie en goed bezochte evenementen ach-
ter de rug. Daarnaast zijn ze voor 2022 bezig 
en ze hebben een creatief en cultureel pro-
gramma opgesteld.

• 
lV ys 

ANBOS -·---
GEDIPLOMEERD SCHOONHEIDSSPECIALIST PROEFDIERVRIJE 

COSMETICA 

Dé Schoonheidsspecialist in de wijk! 
Berlageweg 87, 9731 LK Groningen

tel: 06 549 75 406

www.aivlysdeschoonheidsspecialist.nl 
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De energietransitie en de wijze waarop 
onze wijken van het gas af kunnen, heeft 
veel belangstelling van de bewoners.

Dat blijkt uit het grote aantal van ruim 60 
aanmeldingen voor de informatieavond 
over dat onderwerp dat het Energieteam 
De Hunze/Van Starkenborgh samen met 
energiecoöperatie Grunneger Power voor-
bereidde. De bijeenkomst op 1 decem-
ber in buurtcentrum Hunzeborgh moest 
echter worden afgelast vanwege de 
anti-coronamaatregelen.

Zodra de situatie dat toestaat prikt het Ener-
gieteam een nieuwe datum voor een infor-

matieavond. Vanwege het grote aantal 
aanmeldingen voor de afgelaste bijeenkomst 
wordt dan mogelijk gekozen voor een grote-
re zaal. Mensen die zich hebben aangemeld 
krijgen een bericht over de nieuwe datum en 
locatie.

Veel belangstelling voor energieavond

Nieuwjaarsborrel 2022
De Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh 
nodigt alle wijkbewoners uit om het glas te  
heffen op het nieuwe jaar.
(mits de coronamaatregelen in januari dat toestaan)

Wanneer? Op zondag 23 januari 2022 van  
16.00 tot 18.00 uur.
Waar? In Buurtcentrum Hunzeborgh.

De BHS biedt het eerste drankje (“bubbels”) aan. 
Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.

Bij de entrée zal gevraagd worden naar het Corona-
toegangsbewijs (QR-code).

WWW.YK-TRAINING.NL

PERSONAL
TRAINING

NIEUW  IN 
DE  HUNZE 

Volleyballers gezocht!! 

We zoeken nieuwe leden bij onze gemengde vrolijke groep 50+ 

Vrijdagmiddag van 17.15 tot 19.00 aan de Violenstraat 4 Groningen. 

Kom gezellig eens vrijblijvend meedoen om de sfeer te proeven. Wel enige ervaring gewenst. 

Vragen of even aanmelden? 

Harry 06 – 51390670 

 

Volleyballers gezocht!!

We zoeken nieuwe leden bij onze 
gemengde vrolijke groep 50+

Vrijdagmiddag van 17.15 tot 19.00 aan de 
Violenstraat 4 Groningen.

Kom gezellig eens vrijblijvend meedoen 
om de sfeer te proeven. Wel enige ervaring 
gewenst.

Vragen of even aanmelden?
Harry 06 – 51390670
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Het Gerrit Krolbrug comité (GKc) en de 
duizenden stad-Groningers en Omme-
landers die het vertegenwoordigt, kre-
gen woensdag 13 oktober jl. een bittere 
pil te slikken: de gemeenteraad van Gro-
ningen ging akkoord met een nieuwe Ger-
rit Krolbrug met een doorvaarthoogte van 
4,5 meter. Met die hoogte wordt de brug 
een onnodige hobbel voor de duizenden 
fietsers, wandelaars en rolstoelers die 
dagelijks van de verbinding over het Van 
Starkenborghkanaal gebruik maken, zo 
heeft het comité jarenlang betoogd.

Het GKc leek lang gehoor te vinden voor zijn 
pleidooi voor een voor alle verkeer toegan-
kelijke brug met een maximum doorvaart-
hoogte van 3 meter. De Tweede Kamer en 
de Groningse gemeenteraad schaarden zich 
eerder in motie achter het pleidooi voor een 
‘lage’ brug. En niet minder dan 5500 Stad-
jers steunden in slechts enkele dagen tijd 
het GKc-standpunt met een handtekening.

Uiteindelijke beloonde de gemeenteraad 
de inzet voor een voor alle verkeer veilige, 
comfortabele en toegankelijke brug niet. De 
coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, Christen-
Unie en D66 steunden het collegestandpunt 
dat de nieuwe verbinding toch ‘hoog’ moet 
worden.

Dat was ook precies waar Rijkswaterstaat op 
hoopte. Dat meent vanaf het begin dat de 
brug hoog moet worden om het Van Starken-
borghkanaal tot de ‘snelvaarweg’ te maken 
opdat schepen zo min mogelijk te maken 
hebben met bruggen die open moeten. Ook 
al dient een brug op 4,5 meter doorvaart-
hoogte volgens het GKc enkel het belang van 
de recreatievaart, voor vrijwel alle beroeps-
vaart zal deze brug ook geopend moeten 
worden.

Het comité gaf na het raadsbesluit een boze 
verklaring uit. Daarin hekelt het de ‘oude 
bestuurscultuur’ in de stadspolitiek. “Daar-

in worden beslissingen uiteindelijk niet geno-
men op basis van argumenten, maar zijn ze het 
resultaat van een zich bijna automatisch ont-
rollend politiek proces. In zo’n proces is bepa-
lend wat er aan het begin in wordt gestopt: dat 
komt er aan het eind uit”, aldus het GKc.

Een eerste verkenning of er via de weg van 
de politiek alsnog een ‘lage’ brug is af te 
dwingen, bijvoorbeeld door een uitspraak 
van de Tweede Kamer, stemt niet optimis-
tisch. GKc-voorzitter Chris van Malkenhorst: 
“De minister die moet beslissen over het ont-
werp van de brug, heeft drie adviseurs: Rijks-
waterstaat, de gemeente en de provincie 
Groningen. Die hebben nu allemaal dezelf-
de mening. Daar gaat niemand in de politiek 
tussen zitten.” 

Toch gaat er nog een brief naar de Tweede 
Kamer waarin het comité zijn beklag doet 
over de onredelijke belangenafweging die 

is gemaakt en wijst op de relatief hoge kos-
ten voor het ontwerp van de brug die er nu 
komt.

De strijd is wat het GKc betreft daarmee nog 
niet ten einde. Het ziet nog kansen als het 
ontwerp van de nieuwe brug en de direc-
te omgeving wordt vastgelegd in een nieuw 
bestemmingsplan dat juridisch kan worden 
aangevochten. 

Het comité overweegt dat plan voor te leg-
gen aan de rechter. Mogelijk dat die net als 
het GKc vindt dat het brugontwerp onnodig 
hoog, duur en te belastend voor de omge-
ving wordt. Zoals het er nu voor staat krij-
gen de bewoners van de huidige en nieuwe 
appartementen op de hoek Korreweg/Antil-
lenstraat uitzicht op het hoge talud dat voor 
de nieuwe brug nodig is. 

Gerrit Krolbrug comité

Een lage Gerrit Krolbrug: 
comité gaat voor de laatste kans

Bewoners die voor hun medebewoners 
een activiteit organiseren in onze wijken 
kunnen aan het bestuur van de Bewoners-
vereniging De Hunze/Van Starkenborgh 
(BHS) om een financiële bijdrage vragen, 
bedoeld als een tegemoetkoming in de 
kosten. Voor welke activiteiten je wel en 
voor welke je niet een bijdrage kunt vra-
gen en hoe je een verzoek tot een bijdra-
ge doet, daarvoor heeft het bestuur een 
aantal regels opgesteld. Die vind je terug 
in het sponsorbeleid op de website van de 
BHS (zie https://www.dehunzevanstarken-
borgh.nl/bhs/sponsorbeleid/). 

Recent heeft het bestuur een paar wijzigin-
gen in het sponsorbeleid doorgevoerd. De 
belangrijkste is dat voortaan een formulier 
moet worden gebruikt om een aanvraag te 
doen. Dit formulier tref je aan op de pagina 
van de website over het sponsorbeleid.

Een andere wijziging is dat een aanvrager 
een begroting van de kosten meestuurt, 
wanneer de kosten van de activiteit meer 
bedragen dan € 50. 

Bestuur Bewonersvereniging De Hunze/Van 
Starkenborgh

Wijziging Sponsorbeleid BHS
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De rubriek ‘Waar blijft de tijd?’ gaat over 
‘weetjes’ uit de geschiedenis van De 
Hunze/Van Starkenborgh. In deze afleve-
ring: Op het Heerdenpad was het tiental-
len jaren lang ‘niet pluis’.

Voor wie een tikje angstig is aangelegd, kan 
een gang langs het Heerdenpad in het don-
ker nog altijd een beetje griezelig zijn. Maar 
er zijn tijden geweest, dat de passant er 
beduidend meer te duchten had van rovers, 
aanranders en verkrachters.

Tot een tiental jaren geleden was de verbin-
ding tussen Beijum en de stad meer dan eens 
plaats delict. Het pad stond lang bovenaan 
de lijst van enge plekken in Groningen. Het 
zou jaren duren voordat de roep om meer 
veiligheid van de gebruikers in 2012 zou 
worden beloond met, naar het leek, redelijk 
afdoende maatregelen.

In de aanloop naar de kerstdagen van het 
jaar 1987, ruim een half jaar voordat de eer-
ste paal voor De Hunze de grond in ging, 
vond er op het Heerdenpad een opmerke-
lijke actie plaats. Vrouwen uit Beijum verwij-
derden ‘s nachts anoniem de struikgewassen 
waarin criminelen zich in afwachting van een 
slachtoffer konden verschuilen. Er was een 
concrete aanleiding: eerder die maand had 
een 15-jarige knaap er een vrouw verkracht. 
 Bij de eerste actie was naar de mening van 
de vrouwen nog niet voldoende groen ver-
wijderd. In het tweede weekend van 1988 
sloegen ze ‘s nacht opnieuw toe. Andermaal 
verwijderden ze struiken langs het Heerden-
pad. Ze lieten een spandoek achter met de 
tekst ‘Voorkomen is beter’. 

Tot tevredenheid van de actievoerende vrou-
wen, zette de plantsoenendienst gestaag 
hun werk voort en ging door met de verwij-
dering van groen. Maar de vrouwen verlang-

den meer waarborgen voor hun veiligheid: 
meer politiesurveillanten, betere verlichting 
en prikkeldraad langs de sloten zodat kwaad-
willenden zich daar niet konden verschansen.
Het Heerdenpad was een gewilde route voor 
onverlaten van diverse pluimage om toe te 
slaan, zeker sinds 1980 toen op het pad auto-
verkeer werd verboden en het er veel stiller 
werd. Niet lang na de actie van de Beijumer 
vrouwen verklaarde de politie dat het Heer-
denpad op korte termijn een stuk veiliger 
zou worden door de woningbouw die aan de 
noordzijde zou verrijzen. 

De bouw van De Hunze zou echter geens-
zins soelaas bieden. Ook nadat die in juni 
1988 was begonnen, was in de krantenko-
lommen met grote regelmaat te lezen over 
de gewelds- en zedendelicten langs het pad. 
In 2003 leerde heel Nederland de naam van 
het Heerdenpad kennen, toen het AVRO-
programma Opsporing Verzocht aandacht 
besteedde aan een verkrachtingszaak. In die 
tijd vonden binnen een jaar drie ernstige 
zedendelicten plaats aan het pad.

In 2008 trokken gebruikers van sportpark 
Kardinge aan de bel, omdat alle fietsroutes 
richting het complex als ‘niet pluis’ werden 
ervaren. Mick van Wely, als crimereporter van 
De Telegraaf tegenwoordig een geziene gast 
aan de talkshowtafels, lichtte in het Dagblad 
van het Noorden het Heerdenpad eruit als 
het pad dat statistisch gezien het gevaarlijkst 
was.

In 2011 was er andermaal een aaneenschake-
ling van misdrijven. Een 21-jarige man die in 

dat jaar werd aangehouden voor vier ernsti-
ge geweldsmisdrijven, had er drie gepleegd 
op de verbinding tussen Beijum en de 
stad. Hij werd geduid als ‘De schrik van het 
Heerdenpad’.

Het is opmerkelijk hoe lang afdoende maat-
regelen zijn uitgebleven. Na nagenoeg elk 
incident werd aangekondigd dat opnieuw 
het mes zou worden gezet in het groen… 
Dat gebeurde. En het groeide ook weer aan.
Toenmalig burgemeester Peter Rehwin-
kel maakte in 2012 echt ernst met de onvei-
ligheid aan het pad, toen een inwoner van 
Beijum het initiatief nam voor een burger-
wacht. De gemeenteraad vond dat geen gek 
initiatief, maar de burgemeester maakte het 
Heerdenpad liever op een andere manier 
veilig. Zo werden nu drastischer dan eerder 
struiken verwijderd. De lantaarnpalen waar-
van het licht werd gehinderd door boomkrui-
nen, werden verplaatst naar de andere kant 
van het pad. Dat licht werd bovendien effec-
tiever door een reflecterende slijtlaag op het 
fietspad.

Sindsdien is er nog wel een enkel incident 
geweest. De politie laat weten dat de perio-
de sinds 2012 te lang is om te kunnen vast-
stellen hoe het aantal misdrijven zich heeft 
ontwikkeld. Raadpleging van archieven 
bevestigt de indruk dat de route lang niet 
meer zo onveilig is als ze decennia ang was. 
Het Heerdenpad lijkt anders dan vroeger nu 
wel pluis.

John Geijp

VWAAR BLIJFT DE TIJD?

Op het Heerdenpad was het 
jarenlang ‘niet pluis’

De Hunze / Van StarkenborgH
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December brengt behalve 
de gezelligheid van Kerst-
mis en Oud en Nieuw ook 
twee zaken die alertheid 
van de wijkbewoners vra-
gen: inbrekers en illegaal 
vuurwerk. Wijkagenten 
Menno Wieringa en Jan-
nie Wouda waarschuwen en 
geven tips.

Als de dagen korter worden en het weer 
wordt guurder, proberen inbrekers hun slag 
te slaan. Ruim 60 procent van de inbraken 
wordt gepleegd in de periode tussen oktober 
en maart. De politie is dan extra alert.  Maar 
de mensen kunnen zichzelf ook beschermen 
tegen inbrekers. 

Enkele tips:
• Goed licht én zicht in en om uw huis is van 

belang. Maak gebruik van tijdschakelaars 
op uw binnen- en buitenverlichting zodat 
dieven niet aan het donkere huis zien dat 
u weg bent.

• Inbrekers slaan graag toe zonder dat toe-
vallige voorbijgangers hen kunnen zien. 
Voorkom dat er plekken zijn waar het zicht 
op de woning slecht is, zoals een raam met 
een grote struik ervoor of een niet verlicht 
portiek of voorportaal. 

• Goed hang- en sluitwerk met het Politie-
keurmerk Veilig Wonen verlaagt de kans op 
een inbraak met 90 procent.

• Sluit ramen en deuren goed af en draai ze 
op het nachtslot. Berg de sleutels op, ook 
al bent u maar even weg.

• Maak afspraken met uw buren om een 
oogje in het zeil te houden.

U kunt via de gemeente Gronin-
gen een gratis inbraakpreventie-
advies aanvragen. Via de website 
van de gemeente Groningen 
kunt u meer informatie hierover 
vinden.

Vuurwerkverbod tijdens 
aankomende jaarwisseling

De verkoop en het afsteken van vuur-
werk worden, net als vorig jaar, de komen-
de jaarwisseling verboden. Dit om een extra 
belasting van de zorg, handhavers en hulp-
verleners zo veel mogelijk te voorkomen. 
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering 
een extra beroep gedaan op de zorg. Dat 
wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwe-
ge de enorme druk op de zorgprofessionals 
als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg 
het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk min-
der bezoeken aan de spoedeisende hulp en 
minder spoedoperaties. Het tijdelijke vuur-
werkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de 
zogeheten F1-categorie. Dit is een licht soort 
vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en 
sierfonteintjes.
Veel mensen proberen tegenwoordig vuur-
werkbommen te maken, veelal met gebruik 
van illegaal vuurwerk. Dat levert uiterst 
gevaarlijke situaties op. Als u kennis heeft van 
een dergelijke situatie kunt u de politie bellen. 
Als u anoniem wil melden kunt u dat doen via 
Meld Misdaad Anoniem. (0800-7000)

Informatie
Algemeen politienummer: 0900-8844 / spoed 112
Inloopspreekuur iedere dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur bij: WIJ-Beijum aan de Melse-
maheerd 2.

Pas op voor inbrekers en vuurwerk
‘Het Gerrit Krolbrug comité (GKc) van de 
bewonersorganisaties van De Hunze/ Van 
Starkenborgh, Beijum en de Korreweg-
wijk heeft een eigen plan gemaakt voor de 
nieuwe verbinding over het Van Starken-
borghkanaal’ stond in het Wijkblad april 
2020. 

‘Het voorstel, de Bewonersvariant genoemd, 
voorziet in een nieuwe beweegbare brug, 
die net zo hoog*, maar vooral breder is dan 
de huidige verbinding.’ Dat was de inzet 
van het comité waar het zich jarenlang hard 
voor heeft gemaakt. Vele uren werk werden 
gestoken in de voorbereiding, in de overleg-
gen met allerlei instanties, voornamelijk met 
de raadsleden en de betrokken wethouder 
van de gemeente Groningen en uiteindelijk 
in het actie voeren.  Chris van Malkenhorst, 
voorzitter van het comité zei in hetzelfde 
interview dat ze erop rekenden niet met vol-
dongen feiten te worden geconfronteerd en 
hij verwachtte dat de besluitvorming objec-
tief en evenwichtig zou zijn. ‘De gesprekken 
die we tot nu toe hebben gevoerd met Rijks-
waterstaat en gemeente geven ons dat ver-
trouwen’ aldus de voorzitter van het comité. 

Hoe anders is nu de werkelijkheid.

Het mechanisme van de oude bestuurscul-
tuur heeft gezegevierd. Eind vorig jaar nog 
overtuigden de voltallige gemeenteraad en 
de Tweede Kamer de minister de Bewoners-
variant uit te werken maar met het ontbre-
ken van tegenspraak in de besluitvorming 
van de gemeenteraad afgelopen oktober 
werd de Bewonersvariant afgeserveerd. De 

nieuwe brug van 4.5 m is voor het college 
van B&W en de raadsleden van de coalitie-
partijen daarmee een feit.

Het bestuur van de BHS bedankt de Ger-
rit Krolbrug comitéleden, Kees Visser, Jannes 
Kremer, Maria Hintzbergen, Henny Scholten, 
Bert Meijberg, Geert Lameris en Chris van 
Malkenhorst voor hun jarenlange inzet, hun 
volharding, hun niet aflatende enthousias-
me en hun vasthoudendheid in het pogen de 
lage, veilige brug voor onze wijkbewoners te 
realiseren.

Een diepe buiging!

Namens het bestuur van de BHS
Marga Hesseling 

*De huidige brug was 2.6 meter hoog

Bedankt Gerrit Krolbrug comité!
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Wilg
De aspirientjesboom!

Langs de oevers van de sloten en kanalen 
staan bijna altijd wel die prachtige wilgen. 
Ook langs het boterdiep zie je ze veel staan. 
De Latijnse naam is Salix alba, Sal betekent 
dichtbij en Lis is water. en verwijst dus dat de 
boom dicht bij het water groeit. Alba bete-
kent wit en duidt op het licht zilverachti-
ge blad. Het woord wilg komt van welig wat 
saprijk en buigzaam betekent, een duidelijk 
kenmerk van de wilg. De wilgentakken wor-
den dan ook vaak gebruikt voor vlechtwerk.
 
Wat zo prettig is als je wandelt door weilan-
den waar wilgen staan, is dat je altijd pijn-
stillers bij de hand hebt. De schors bevat 
namelijk Salicine, die in het lichaam omgezet 
wordt in Salicylzuur, een stof die in aspirines 
zit en een pijnstillende en ontstekingsrem-
mende werking heeft. De rietsnijders die 
vroeger tot hun liezen in het koude water 
stonden, kenden dit kruid erg goed en het 
werd door hen vaak gebruikt om ontstekin-
gen aan de blaas en de nieren te voorkomen. 
Ze kauwden tijdens hun werkzaamheden op 
een wilgentakje. Ook in de Romeinse/Griek-

se tijd werd de wilg al gebruikt bij reuma en 
jicht. Daarnaast is de wilg ook een goed mid-
del tegen koorts, griepverschijnselen, ontste-
kingen en is goed in te zetten bij hoofdpijn 
en migraine. Het heeft een reinigende wer-
king op de nieren en is uitwendig goed te 
gebruiken bij eczeem en psoriasis.

Ben je wat grieperig, maak dan een lekker 
warm bad door bijvoorbeeld in een washand 
wilgenbladeren te doen, gemengd met wat 
kamille en venkelzaadjes. Hang deze was-
hand onder de kraan en vul je bad. Je hebt 
dan een heerlijk ontspannend bad. Heb je 
regelmatig hoofdpijn of gespannen schou-
ders: kook dan een handvol wilgenbladeren 
15 minuten lang in 150 ml azijn. Bewaar het 
aftreksel in een donker flesje masseer dan 
je schouders met deze lotion als je je wat 
gespannen voelt na een intensieve dag. Een 
badje van wilgen thee is ook heerlijk voor 
pijnlijke voeten en handen.  Je kunt daar ook 
nog wat eikenblad bijdoen. Je zult zien hoe 
je daarvan opknapt!

Als je wat moeite hebt met veranderingen en je 
daar gestrest van raakt, ga dan onder een wil-
genboom zitten knabbelend op een twijgje van 
de wilg. Dit kan helpen de stress kwijt te raken.

Ons (on)kruidentuintje
Planten die je goed doen vind je langs bosjes en struiken in 
onze wijken. In jouw tuin kunnen waardevolle planten groei-
en die je nog niet kent. Deze rubriek nodigt je uit om deze (on)
kruiden te ontdekken in  jouw buurt. Kijk eens naar beneden of 
kijk juist omhoog. Zo zie je straks niet zomaar een plant, maar 
een aanvulling op je keukenvoorraad of je medicijnkastje.  

Een kleine waarschuwing: Als je gevoe-
lig bent voor aspirine, pas dan op met het 
gebruik van wilg, gebruik dit kruid ook niet 
als je borstvoeding geeft. Het is ook niet 
geschikt voor kleine kinderen. 

Dus voor wie het wil zien: het groen in onze 
wijk is als een verscholen kruidentuin. Let 
wel op waar je plukt en was de planten uiter-
aard goed. Plekken waar honden of verkeer 
komen zijn niet geschikt. En kijk vooral ook in 
je eigen tuin! 

Let op: Bij serieuze medische klach-
ten, overleg altijd met je arts of medi-
sche specialist. Ga niet op eigen houtje 
experimenteren met kruiden.

Veel plezier en geniet van de wilg in de 
buurt!  

Inge Karg (kruidenvrouw) (www.vision4life.nl)  
en Angelique Boter (www.angeliqueboter.nl) 
(illustratie)
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Als het aan de Culturele Commissie van 
De Hunze/Van Starkenborgh ligt, krijgt 
de duowijk er een bijzonder bankje bij. 
Het gaat om een idee en ontwerp van 
de in Haren gevestigde kunstenaar en 
voormalig wijkbewoner Marcel Imthorn. 
Met zijn werkplaats Lokaal Motief wil hij 
mooie dingen maken die het straatbeeld 
opfleuren.

Het straatmeubel bestaat uit drie beton-
nen kubussen, met daarop een zitting die 
is gemaakt uit in de wijk verzameld plas-
tic afval. “In de werkplaats wordt het plas-
tic gehakseld en in een oven tot zittingen 
gesmolten”, zo schrijft Imthorn op zijn web-
site. Staat het bankje eenmaal op zijn plek, 

dan kunnen de wijkbewoners in de zitting 
het stukje plastic afval opzoeken dat zij voor 
het bankje hebben ingeleverd.

De Commissie heeft voor het bankje subsidie 
aangevraagd bij de organisatie ‘Kern met pit’. 
De leden hopen dat het bijdraagt aan ont-
moetingen in de wijk en bewoners stimuleert 
bij te dragen aan het recyclen van afval.

Waar het bankje komt te staan, staat nog 
niet vast. De commissie denkt aan de directe 
omgeving van de Hunzebrink (de speeltuin 
in het wijkpark), waar ook nieuwe bomen 
worden geplaatst.

John Geijp

Een bankje van plastic afval

Openingstijden:
Ma t/m Wo 8:30-18:00

Do, Vr 8:30-19:00

Za 8:30-17:00

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale 

aanbieders

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

Beijumerweg  20, 9737 AD Groningen Tel: 050-541 15 15 

Info@dewiershoeck.nl

Boodschappen doen combineren 
met een leuk uitje? 

Kom naar de Wiershoeck!
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willigers zeer tevreden met het verloop. Er 
werd alweer nagedacht over het volgende 
buurtvuur. 

Oproep
De werkgroep kan nog een paar vrijwilli-
gers gebruiken. Het kost je niet veel tijd. Het 
betreft vooral praktische werkzaamheden 
in een zeer gezellig groepje. De werkgroep 
houdt niet van lange vergaderingen. Ook 
het aantal keren dat er een buurtvuur wordt 
georganiseerd is beperkt.

Verder zoekt de werkgroep een beschutte 
plek (garage, schuur of een stevig afdak) voor 
de (ingeklapte) biertafel met bankjes en een 
doos met lampjes en aanmaakhoutjes.  
Reacties: peter.imthorn@gmail.com

De werkgroep Buurtvuur heeft ook een pagi-
na op de BHS-site: www.bit.do/buurtvuur

Foto’s :Simone Knaapen

Na de zomervakantie gaan we de vuur-
plaats officieel openen! Dat was het idee 
toen eind mei de werkgroep Buurtvuur 
De Hunze/Van Starkenborgh klaar was 
met de aanleg van de vuurplaats (inclusief 
voetpad). Zondag 7 november jl. om vier 
uur was het zover. 

Dat tijdstip was bewust gekozen want dan is 
het ’s middags nog even licht en eindigt het 
feest in het donker. De werkgroep had ruim 
ingekocht: worstjes, broodjes en marsh-
mallows. Ook was er koffie en thee voor de 
bezoekers. Er was nog iets over van de subsi-
die van het Oranjefonds.

De eerste bezoekers kwamen om vier uur al 
aanlopen. Het vuur kwam net op gang. Daar-
na was het een komen en gaan van wijkbe-
woners. Ook waren er gasten uit buurwijken, 
erg gezellig! Een groot deel van de bezoekers 
waren ouders met hun kinderen. Die kinde-

ren hadden veel plezier in het opwarmen van 
de worstjes (voor de hotdogs) en de marsh-
mallows, de ouders maakten een praatje 
met bekenden en onbekenden. Totaal zijn er 
bijna zestig mensen op bezoek geweest.   

De weersomstandigheden waren wat min-
der. Het ging motregenen afgewisseld met 
een buitje. Toch kon dat de pret niet druk-
ken want tot het naderende einde van het 
feest kwamen er nog vuurliefhebbers aanlo-
pen. Het scheelde wel dat Aleida Bakker haar 
partytent aan ons had uitgeleend. Die hield 
de etenswaren (en ook een paar aanwezigen) 
droog. 

Dit feestje was de officiële opening van de 
permanente vuurplaats en daar hoort ook 
een toespraakje bij. Trijntje de Haan van de 
Stichting Buurtvuur mocht de vuurplaats 
openen. Zij benadrukte het belang van een 
buurtvuur en vond het knap dat de werk-
groep Buurtvuur De Hunze/Van Starken-
borgh in korte tijd zoveel had bereikt.

Om halfacht was het afgelopen, het vuur 
werd gedoofd en terugkijkend waren de vrij-

Buurtvuur druk bezocht

Nee, niet boos worden, maar razende 
reporter. Want de redactie van dit Wijk-
blad is op zoek naar een nieuw lid. Twee 
man is wel een beetje een erg krappe 
bezetting, dus een derde en eventueel 
zelfs een vierde redactielid is meer dan 
welkom.

Moet je foutloos kunnen schrijven? Zou 
mooi meegenomen zijn maar het is geen 
voorwaarde; er staat een gedreven en 
bedreven correctieteam paraat. Wat we 
wel zoeken is iemand met een gezon-
de nieuwsgierigheid naar wat er speelt in 
en om de wijk. Zowel grote, belangrijke 
zaken die de wijkbewoners rechtstreeks 
raken als de kleine, schijnbaar onbelang-
rijke gebeurtenissen die te leuk zijn om 
niet opgemerkt te worden. Zie je meer in 
een coördinerende rol, waarbij je afstemt 
met collega redacteuren, andere schrijvers, 
het BHS-bestuur, het correctieteam en de 
opmaak, dan is dat ook mogelijk.

Het Wijkblad verschijnt vijf keer per jaar en 
de redactie vergadert minimaal evenveel 
keren. Daarbij worden de taken verdeeld 
en nieuwe ideeën besproken. Het aantal 
uren per maand dat het kost valt mee, wel 
is er een piek rond de deadline.

Er staat natuurlijk ook wat tegenover. Je 
gaat erachter komen dat er enorm veel 
interessante zaken spelen in en om de wij-
ken en je doet veel leuke contacten op bin-
nen en buiten het legioen van vrijwilligers 
in De Hunze en Van Starkenborgh.

Nieuwsgierig geworden, of zelfs enthou-
siast? Of twijfel je nog? Neem in elk geval 
contact met ons op via wijkblad@dehunze-
vanstarkenborgh.nl. We praten je graag bij.

Namens de redactie,
Hans van Leeuwen

Word ook razend (M/V)
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In de afgelopen kleine anderhalf jaar heb 
ik herhaaldelijk gezegd dat ik het er niet 
meer over wilde hebben: het C-woord 
(kleur de plaatjes en maak het verhaaltje 
zelf af). En nu is op het op, af, klaar mee. Ik 
dus, ga er toch iets over zeggen/schrijven. 

Ik typ dit stukje nadat ik van vanochtend 
halfnegen tot eind van de (werk) dag zijnde 
18:00 uur in eenzame opsluiting achter mijn 
zit-/stabureau heb gewerkt. Met Radio 2 aan, 
om er zeker van te zijn dat ik niet aldoor in 
mijzelf ga praten: ik zing mee met de radio, 
dat is tenminste iets. 

In het besef dat ik een luxeprobleem heb: 
ik ben niet werkloos, heb een fancy bonen-
koffie-apparaat dat al briesend en sputte-
rend cappuccino produceert. En dat alleen 
voor mij. Ik pauzeer braaf rond halfeen, waar-
bij de hond mee naar buiten mag. Die hond 
vindt dat C-woord de beste uitvinding ooit 
gedaan: er is bijna altijd iemand thuis.  

Vandaag liep ik door de wijk en realiseerde 
me wat ik mis: de saamhorigheid die we in 
de eerste maanden van C hadden. De straten 
zijn nu stil. Misschien zit iedereen wel achter 
zijn eigen werktafel of op de eigen bank en 
drinkt daar koffie.

Dus komen er ‘woeste ideeën’ in mij op: wat 
als er twee keer per week een koffiekarretje 
door de wijken zou rijden, die met een bel 
of toeter ervoor zou zorgen dat de wijkbe-
woners even uit hun huis zouden komen? Of 
dat op vaste tijden iedere bewoner even naar 
buiten komt, met een kopje koffie? De bijbe-
horende koekjes wil ik graag bakken: dat is 

namelijk ook een kwaliteit die ik tijdens de 
C-periode heb ontwikkeld.

Daarnaast hoop ik dat veel bewoners kerst-
versiering buiten zullen ophangen: dat hoe-
ven niet per se knipperende lichtsnoeren 
te zijn, een simpel kerstklokje vind ik ook al 
leuk.

En ach: misschien denkt u wel dat ik overdrijf, 
niet moet zeuren of me aanstel. Dat mag: 
maar in elk geval heb ik even plezier gehad 
in het ‘leed van me afschijven  ‘. Reacties en 
ideeën zijn welkom!

Els Bijlholt (tekst en foto)
bijlholtels@gmail.com

Er klaar mee

Voor al uw - onderhoudswerk
  - nieuwbouwwerk
  - houtrotreparaties
  - dubbelglas
  - binnenwerk

Rollen 12
9731 AG Groningen
Tel. 06 - 48405760
Email: info@m-vanduinen.nl
Website: www.m-vanduinen.nl

IS UW WONING 2 JAAR OF OUDER, 
DAN BETAALT U

SLECHTS 9% BTW!

advertentie

back
on

track

Huiswerkinstituut Back on Track
Drs. Arina de Visser - Groothuis 
Crouwelstraat 42 | 9731ME Groningen
06-10901277
info@huiswerkinstituut-backontrack.com
www.huiswerkinstituut-backontrack.com

Huiswerkbegeleiding bij u in de buurt 
Heeft uw zoon of dochter moeite met 
het maken of bijhouden van huiswerk?

Zijn de afleidingen zoals Whatsapp, Instagram 
en de Playstation groot?

Denk dan eens aan huiswerkbegeleiding!

Bij Back on Track worden scholieren begeleid 
door mijzelf en enthousiaste studenten, 

die klaar staan om elke vraag te beantwoorden.
Door samen  planningen te maken en effectief te studeren, 

zorgen wij dat uw kind het in de toekomst zelf kan.

Back on Track helpt uw kind ‘Back on Track’.
Maak gerust een afspraak om een keer langs te komen. 

Van Eesterenlaan 15 
9731 MZ Groningen
050-5422667
info@fysiotherapiedehunze.nl
www.fysiotherapiedehunze.nl
facebook.com/fysiotherapiedehunze 

               
- Fysiotherapie
- Rugscholing
- Behandeling nek en schouderklachten
- Behandeling van sportblessures
- Rug/bekken(bodem)klachten bij zwangerschap
- Individuele oefentherapie bij chronische klachten
- Revalidatie na een operatie
- Kinderfysiotherapie
- Fitkids/peuter-kleutergym
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Noorderhoogebrug
Groningerweg 38
9738 AB Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

www.fysio4.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

Andere vestigingen:
Bottelroosstraat 1a
T 050 571 98 07
Beukenlaan 36
T 050 571 29 33
selwerd@fysio4.nl
Bernoulliplein 15
T 050 573 08 29
bernou@fysio4.nl 
Bedumerweg 52
T 050 577 44 73
bedumerweg@fysio4.nl
Westersingel 11
T 050 313 27 51 
westersingel@fysio4.nl

BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE
Allround Klussenbedrijf 

Voor al uw: installatiewerk, badkamers, 
keukens en schilderwerkzaamheden

Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.
Tel: 06 203 23 186  • E-mail: tomboeijink@hetnet.nl  • www.boeijinkbouw.nl

Voor al uw reis- en 
vakantiewensen

Zonder extra kosten Gerrit Krolbrug. foto: Peter Imthorn

 
Contactpersonen Hunzeborgh:

Menno Hartsema voorzitter tel. 06 288 85 238 voorzitter@dehunzeborgh.nl

Joke Snijder penningmeester   financieel@dehunzeborgh.nl

Marijke Oostingh secretaris   secretaris@dehunzeborgh.nl

Aleida Bakker incidentele verhuur tel. 050 541 85 41 verhuur@dehunzeborgh.nl

Rineke Boonstra verhuur, activiteiten tel. 050 542 57 21 r.boonstra@dehunzeborgh.nl

Website: www.dehunzeborgh.nl  E-mail: info@dehunzeborgh.nl
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DE HUNZEBORGH

Van de voorzitter
Vorig jaar in de herfst schreef ik nog optimistisch, als er een vaccin is kunnen we elkaar weer 
meer gaan ontmoeten. En afgelopen zomer leek dat ook echt zo te zijn. Lang bleven de cijfers 
goed en de besmettingen laag. 

Tot de herfst en het griepseizoen begonnen. De besmettingen liepen fors op en er waren toch 
weer beperkingen nodig. Als ik dit schrijf gaat het eerst over drie weken, ik ben bang dat als u 
dit leest, eind december, er weer 3 weken bij zijn gekomen. Toch doen we het met z’n allen braaf 
voor de gezondheid van elkaar. Zolang niet alles dicht hoeft is een beetje minder ontmoeten en 
afstand houden goed te doen.

Helaas kon daarom het vrijwilligersbuffet in november niet doorgaan maar wat in het vat zit ver-
zuurt niet. Als de besmettingen weer zijn gedaald plannen we weer een nieuwe datum. Gelukkig 
kunnen de meeste andere activiteiten nog wel doorgaan. In hoeverre er in januari a.s. in de Hun-
zeborgh getoost kan worden op het nieuwe jaar is nog onzeker. Dit zal via de website van de BHS 
en de Hunzeborgh worden gecommuniceerd. 
Blijf gezond en denk om elkaar.

Fijne feestdagen,
Menno Hartsema
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Gezocht: nieuwe leden, 
alle stemmen zijn welkom!
Koor ‘Goed Gestemd’ is een enthousiast en laagdrempelig koor en toegankelijk voor 
iedereen die wil zingen. Momenteel zijn we met +/- 20 personen.

Wanneer en waar?                         
We zingen op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Buurtcentrum Hunzeborgh,  
Beijumerweg 10A, Groningen.
Halverwege is een pauze van 15 minuten en na afloop is er gelegenheid om samen iets  
te drinken.

Wat zijn de kosten? 
€ 75 per half jaar, Stadjerspas korting is mogelijk.

Wat zingen we?
Ons repertoire is divers: volksmuziek, licht klassiek, pop ond er leiding van dirigente Joke 
Scholten, die ons begeleidt op de piano.

Zingen met elkaar geeft ontspanning en maakt blij, dus kom eens langs om te zien en te 
horen of het je wat lijkt. Je kunt 2x gratis meezingen.
          
Info: 
Leontine de Heer; 
leontinedeheer@home.nl 
Rineke Boonstra; 
rineke.boonstra@home.nl 
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Workshop internationale volksdans   
17 februari 2022 
Docent:  Hannelore Duynstee
Waar:  Buurtcentrum Hunzeborgh
Datum en tijdstip:  Donderdagavond 17 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur
Kosten:  Niets. Het is gratis. 

Niets is leuker dan dansen met elkaar en je tegelijkertijd onder  
te dompelen in andere culturen! 

In deze workshop neemt Hannelore je stapsgewijs mee in de diversiteit van de internatio-
nale volksdans. Je hoeft helemaal geen danservaring te hebben. Met elkaar maken we er 
een dansfeestje van. Trek gemakkelijke schoenen aan en zorg dat je je trui uit kunt doen 
want het wordt ongetwijfeld lekker inspannend. 
En wil je daarna vaker dansen? Dan kijken we of we er een reguliere cursus van kunnen 
maken. 

Opgave bij Aleida Bakker, email: leidabakker@gmail.com

Vol = Vol. Er kunnen slechts een beperkt aantal mensen meedoen, dus geef je snel op. 
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De Culturele Commissie heeft weer een 
interessante lezing in petto. Ditmaal de 
uitgestelde lezing van november vorig 
jaar over de verstrekkende gevolgen van 
de mogelijkheid om doorzichtig glas te 
maken.  De lezing is op zondagmiddag 16 
januari 2022 om 14.00 uur in ons buurt-
centrum Hunzeborgh.    

De lezing wordt gegeven 
door Henk Kauffman. Hij 
is geboren op 20 novem-
ber 1939 te Amsterdam. 
Henk werkte sinds 1974 
bij het UMCG waar hij bij 
de afdeling longziekten 
een researchlaboratori-
um heeft opgezet en geleid. Daarna werd hij 
benoemd tot hoogleraar.  Na zijn pensione-
ring is hij als docent betrokken bij het onder-
wijs aan de Senioren Academie (HOVO). 

Na een aantal jaren in de provincie gewoond 
te hebben is hij met zijn familie in 1990 
naar zijn huidige woonplaats in De Hunze 
verhuisd.

De rol van het doorzichtig glas in 
de transformatie van het denken 
in West-Europa.

De lezing gaat over het doorzichtig glas en 
zijn rol in de transformatie van het weten-
schappelijk denken in de 16e en 17e eeuw.  
In Venetië gaan van het doorzichtige glas 
eerst de vergrootglazen ontstaan en wat later 
de lees- en verziende brillen. De baanbreken-

de stap is de samenstelling van de lenzen tot 
de telescoop en microscoop. Het succes van 
het wetenschappelijk onderzoek leidt tot 
een groter vertrouwen in de kracht van de 
rede en het terugdringen van bijgeloof.  Dat 
zal later ook toegepast gaan worden op filo-
sofische inzichten (Spinoza) en de politieke 
ordening (Locke) met grote gevolgen voor 
een herordening van de cultuur en de maat-
schappij. Henk vertelt over dit interessante 
onderwerp met enthousiasme en humor en 
laat het verband zien tussen de vroege ont-
dekkingen en het hedendaagse leven.  

Informatie
Datum/tijd: 16 januari 2022, van 14.00 
uur tot 16.30 uur.
Organisatie: Culturele Commissie.
Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh
Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen
Toegangsprijs is € 7,50 contant en gepast 
te voldoen aan de zaal
Verplichte aanmelding op: 
cultuur@dehunzeborgh.nl
Meer info: www.dehunzeborgh.nl 

Op 13 februari 2022 speelt het slagwerk-
duo Side by Side in Buurtcentrum Hun-
zeborgh. Het is een muzikaal duo, dat is 
opgericht in 2019 door de twee slagwer-
kers Julia Ramos en Marco Díaz.

Zij ontmoetten elkaar op het Prins Claus Con-
servatorium in Groningen en verleggen nu 
samen de grenzen van de muziek. Met een 
breed scala aan bezettingen en instrumenten 
zoals marimba en vibrafoon creëren zij een 
aangrijpende doch kalmerende atmosfeer.

De muziek van Side by Side Percussion 
bestaat uit prachtig samengestelde stuk-
ken uit verschillende stijlen. Hun missie is 
om klassieke muziek dichter bij de mensen 
te brengen, in het bijzonder het percussiere-
pertoire. Dankzij het combineren van klassie-
ke en moderne muziek, alsmede hernieuwde 
arrangementen van gevierde werken, is hun 
repertoire aangenaam en geschikt voor een 
gevarieerd publiek.

Het duo speelt een nieuw en meeslepend 
eigentijds modern programma vol opwin-

Lezing doorzichtig glas

Side by Side speelt in 
Buurtcentrum Hunzeborgh

De redactie wenst haar lezers fijne feestdagen!
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dende composities uit de laatste 
twintig jaar. De muziek van dit slag-
werk duo komt voort uit een breed 
palet van stijlen zoals pop, folk, 
elektronische en etnische muziek. 
Daarnaast brengt het duo twee 
nummers van de Britse componist 
James Larter in première, waarin 
slagwerk divers en vol glans tevoor-
schijn komt.

(dus niet in één dag te doen). De route voert 
van Termunten langs Groninger dorpen en 
het stadje Appingedam naar Groningen. 
Langs dat pad zijn eeuwenlang Duitse steen-
bakkers getrokken, die werkten bij de vele 
steenovens in het noorden van Nederland. 
Uit Duitsland kwamen eerder tufsteen, Bent-
huizer zandsteen en Bremer zandsteen. Deze 
stenen werden over het water, zoals de rivier 
de Hunze, aangevoerd. 

Ook de architecten kwamen uit Duitsland. Zij 
ontwierpen onze kerken en bestuursgebou-
wen. George gaf daarbij een uitgebreid lesje 
in bouwstijlen. Van de Gotische stijl tot de 
Amsterdamse School.

De Duitsers die naar onze gewesten reisden 
maakten veel mee en veel van die belevenis-
sen werden beschreven en bewaard. In zijn 
lezing kon George de theorie mooi combine-
ren met de prachtigste verhalen.   

Muziek
Voor de muzikale bijdrage was Bert Had-
ders uitgenodigd. Bert is een zanger met 
een mooie stem die hij vergezelde met knap 

gitaarspel. Zijn specialiteit is liedjes in de Gro-
ningse streektaal.

De liedjes die Bert tussen de lezing door 
zong waren ook prachtige verhalen. Geluk-
kig vertelde hij tevoren in het Nederlands 
uitgebreid over de inhoud van het nummer. 
Dat waren verhalen uit Stad en Ommeland 
die soms ontroerend en vaak hilarisch waren. 
Echt een succes. 

Fijn dat er twee pauzes waren gepland zodat 
er ook gelegenheid was om, met kopje koffie 
of thee in de hand, met de medebezoekers te 
praten. Mij viel op dat er nogal wat bezoekers 
van buiten onze wijken waren. Zelfs van bui-
ten de stad. Dat is niet zo gek want zo kan de 
Culturele Commissie dit soort evenementen 
betaalbaar houden voor de eigen bewoners. 
Verder was het met 35 bezoekers ook gezel-
lig druk.

Peter Imthorn

Op een druilerige zondagmiddag eind 
oktober vulde de grote zaal van Buurtcen-
trum Hunzeborgh zich met mensen die 
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van 
Groningen en Ommelanden. Ze kwamen 
voor een lezing over het Tichelpad en voor 

de bekende streektaalzanger Bert Had-
ders. De Culturele Commissie had weer 
haar best gedaan.

George van der Peet vertelde over het Tichel-
pad, dat een lengte van 95 kilometer heeft 

De verhalen van Groningen in 
De Hunzeborgh

Tichelaars. Houtsnede door Robert Henckel

Bert Hadders. Foto: David Woltinge

Informatie
Datum/tijd: 13 februari 2022, van 14.00  tot 16.30 uur.
Organisatie: Culturele Commissie.
Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh
Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen
Toegangsprijs is € 7,50 contant en gepast te voldoen 
aan de zaal
Verplichte aanmelding op: cultuur@dehunzeborgh.nl
Meer info: www.dehunzeborgh.nl
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		Maandag 		9.15	-	10.05	uur Fitness-50+
10.30	-	11.20	uur Fitness-50+
13.00	-	14.00	uur Fitness-50+-plus
19.15	-	20.15	uur Yoga
20.15	-	21.30	uur Yoga

Dinsdag 		9.15	-	10.05	uur Fitness-50+
10.30	-	11.20	uur Fitness-50+
14.00	-	15.00	uur	 Wandelen																																											 Ynke	Veenstra	(06)	273	337	87

ynkeveenstra@home.nl
20.00	-	22.00	uur Koor	'Goed	gestemd'

iedere	dinsdagavond	uitgez.	schoolvakanties

Woensdag

Donderdag 		9.15	-	10.05	uur Fitness-50+
10.30	-	11.20	uur Fitness-50+
14.00	-	16.00	uur Kijken	naar	kunst

planning:	13/1;	20/1;	3/2;	10/2	en	17/2	2022
Ynke	Veenstra	(06)	273	337	87
ynkeveenstra@home.nl

Vrijdag

10.30	-	12.30	uur Schildercursus	‘Groen	als	Gras' Ina	Bos	-	bosuil4@gmail.com
(06)	440	122	76

16.15	-	17.30	uur Jeugdschaakclub	SC	de	Paardensprong Ronald	van	Nimwegen	(050)	541	46	22
18.30	-	19.30	uur Kinderdisco	4	t/m	8	jaar 28	jan,	18	febr,	18	mrt
19.45	-	21.00	uur Bingo	met	aansluitend	kinderdisco	8	t/m	12	jaar

19	dec 14.00	-	16.00	uur Workshop	bloemschikken	voor	Kerst
16	jan 14.00	-	16.00	uur Lezing	over	glas	Henk	Kauffman	(deel	1)
23	jan 16.00	-	18.00	uur Nieuwjaarsreceptie	Bewonersorganisatie	De	Hunze	–	Van	Starkenborgh
13	febr 14.00	-	16.00	uur Muziek:	duo	Side	by	Side
17	febr 19.30	-	21.00	uur Workshop	Volksdansen

Voor	meer	info	over	de	activiteiten,	kosten	en	aanmelden	ga	naar:	www.dehunzeborgh.nl
In	schoolvakanties	is	buurtcentrum	Hunzeborgh	gesloten,	tenzij	expliciet	anders	vermeld.

Het	buurtcentrum	is	met	beperkingen	geopend.
Informeer	bij	de	contactpersoon	of	activiteiten	plaatsvinden	-	tijden	kunnen	afwijken.

Bezoek	onze	website	voor	de	laatste	stand	van	zaken.	

Vaste	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2020-2021

Garm	van	der	Tuin	(06)	406	673	81
g.vandertuin@home.nl

Schildergroep	'Sporrel'10.00	–	12.00	uur

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2021-2022

Buurtcentrum	Hunzeborgh	/	Beijumerweg	10a	-	9731	EB	Groningen

Monique	Heemskerk
(06)	127	869	72

Ina	Bos	-	bosuil4@gmail.com
(06)	440	122	76

Ina	Bos	-	bosuil4@gmail.com
(06)	440	122	76

Leontine	de	Heer
Leontinedeheer@home.nl

		8.45	-	9.45	uur Ladies	Gym Lia	Elsinga	-	l.ladiesgym@gmail.com	
(06)	305	038	02

Ina	Bos	-	bosuil4@gmail.com
(06)	440	122	76

WIJ HEBBEN PASSIE VOOR AUTO’S
Altijd circa 60 occasions in 
voorraad die altijd geleverd
worden met een geldige APK.

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

U bent van harte welkom

Onderhoud/reparatie
alle merken

Up to date diagnose-
en uitleesapparatuur

Vervangend vervoer
geen probleem

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

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

Ilya Groot, Dé huismakelaar 
van De Hunze/Van 

Starkenborgh! Heeft u 
vragen over de aankoop, 
verkoop of taxatie van uw 
woning?  Bel of mail voor 
een vrijblijvende afspraak!

gewoon groots geregeld!

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



In onze praktijk is 

nog ruimte voor 

nieuwe patiënten

Tandartspraktijk De Hunze
Granpré Molièreweg 53  •  9731 LC Groningen
Tel. 050-541 9777  •  www.praktijkdehunze.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur

Wij besteden veel aandacht aan preventieve tandheelkunde.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor o.a.:

• gebitsreiniging • compositierestauraties (amalgaamvrij)
• wortelkanaalbehandelingen • kronen, bruggen, facings en protheses

• beugel behandelingen • chirurgische behandelingen
• bleken van het gebit en andere cosmetische behandelingen.


