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het goed is hebben jullie de flyer in de bus 
ontvangen.

Ook op andere terreinen is er niet stilgeze-
ten. De nieuwe bomen op de Hunzebrink zijn 
geplant. Nu is het wachten op het voorjaar! 
Daarnaast had het team ‘Energietransitie en 
verduurzaming’ een informatieavond georga-
niseerd die volledig ‘overtekend’ was. Mooie 
belangstelling en compliment aan het team.  
Helaas is deze avond niet doorgegaan  maar 
wat in het vat zit verzuurt niet. We zijn alweer 
bezig om een nieuwe datum in te plannen 
maar dan wel in een grotere locatie. Houd de 
website en brievenbus in de gaten.  

Ook heeft het bestuur de vaste vrijwilligers 
weer bedankt voor hun tomeloze inzet en 
betrokkenheid bij de wijk. Het is fijn dat we 
het samen kunnen doen. Mocht er iemand 
dit geweldige team willen versterken, laat 
het via een e-mail aan het bestuur weten. We 
kunnen mensen bij de redactie van dit wijk-
blad en de diverse projecten zoals De Hunze-
boord, Energietransitie, GKc, Oranje comité 
e.d. goed gebruiken.  Ook de stewards van de 
Gerrit Krolbrug hebben we bedankt en in het 
zonnetje gezet. Een ontzettend leuk initiatief 
van Lenie van der Werf. Top! Zie verderop in 
het wijkblad.

Tevens willen we jullie alvast wijzen op de 
Algemene Bewoners Vergadering op dins-
dagavond 19 april a.s. in buurtcentrum Hun-
zeborgh. Reserveer die alvast in de agenda. 
Fysiek of digitaal dat maakt niet uit. Het gaat 
door!

We willen weer afsluiten met ander ‘vuur-
werk’. Dat was er na het debacle van de sub-
sidieregeling ‘Verbetering en Verduurzaming 
Groningen’. In de vele groepsapps en op  

sociale media hebben we de verbazing, boos-
heid, teleurstelling e.d. voorbij zien komen. 
Gelukkig heeft het nieuwe kabinet besloten 
de regeling uit te breiden zodat iedere recht-
hebbende daar gebruik van kan maken. We 
zijn er nog niet vanaf. De fakkeltocht op zater-
dag 15 januari in Groningen laat de onvrede 
zien over het gas- en het aardbevingsbeleid. 
Wat mooi dat we de krachten bundelen en 
onze stem zo laten horen. Nu maar hopen dat 
‘Den Haag’ ons ook heeft gehoord en luistert 
naar deze signalen. Op naar ‘ZERO’ gaswinning 
en aardbevingen. Dat verdienen we ondertus-
sen wel en daar zijn Groningen en onze wijken 
te mooi en te lief voor. Een mooi begin dus 
van 2022!

Het bestuur Bewonersorganisatie De Hunze en 
Van Starkenborgh

Het leuke aan dit nummer is dat nu weer 
eens getoond wordt hoe energiek en mee-
levend de bewoners in onze wijken zijn. Met 
een groot organisatorisch vermogen. Op 
de ene plek wordt, na een slimme collec-
te, onze geliefde pakketbezorger in de wat-
ten gelegd. Op een andere plek worden de 
stewards van de Gerrit Krolbrug niet verge-
ten en voorzien van een kerstpakket. Ook 
de actie om meer bomen op de Hunzebrink 
was een succesvolle actie van wijkbewoners. 
Zelfs in deze coronatijd zijn er enthousiaste-
lingen die het gewaagd hebben om voor het 
komende half jaar een cultureel programma 
uit de grond te stampen. Ook is te lezen dat 
het Gerrit Krolbrug comité gewoon doorgaat 
met zijn actie voor een fatsoenlijke brug. Dit 

comité steunt overigens voor een belangrijk 
deel op een aantal actieve wijkgenoten.

Gelukkig dat ook onze vaste rubrieken weer 
van de partij zijn. Ons (on)kruidenvrouw-
tje komt met een heel verrassende plant en 
John Geijp heeft de vestiging en afbraak van 
een zeer succesvol tuincentrum in onze wij-
ken beschreven. Leuk voor oude maar ook 
voor nieuwe bewoners.  

In het vorige nummer stond een oproep voor 
een redactielid. Daar is, tot onze vreugde, 
één serieuze reactie op gekomen. 

Namens de redactie,
Peter Imthorn

Van de redactie

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

Allereerst de allerbeste wensen voor 2022 
toegewenst in goede gezondheid in een 
jaar waar we  weer veel wijkactiviteiten en 
samenkomsten kunnen organiseren. Hope-
lijk hebben we elkaar op 23 januari een ‘box’ 
of ‘elleboog’ onder het genot van een glas 
champagne kunnen geven.

Ondanks het vuurwerkverbod heeft De 
Hunze en Van Starkenborgh tijdens de 
nieuwjaarswisseling goed van zich laten 
horen en zien. Het was alsof er geen verbod 
was! Burgerlijke ongehoorzaamheid? Zijn we 
de maatregelen en corona zat? Het lijkt erop. 

Op het moment van schrijven zijn de eerste 
versoepelingen ingegaan. Een mooi begin 
van het jaar waar bruisend, levendig en 
vooral samen, voorop moet komen te staan. 
Maar laten we ons hoofd erbij houden en de 
basismaatregelen respecteren en nakomen. 
En laten we de alleenstaande buurman en/
of buurvrouw ook niet vergeten. We heb-
ben allemaal behoefte aan gezelschap en 
afleiding.

Die afleiding gaat er dit jaar zeker komen als 
we het programma over de eerste helft 2022 
van de culturele commissie mogen gelo-
ven. Mooie lezingen en muziekuitvoeringen 
staan op het programma. Laat je gezicht zien 
en kom naar buurtcentrum Hunzeborgh. Als 

Vuurwerkverbod?
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toegankelijk worden. Dat vindt zij van belang 
omdat de oude brug is verwijderd. 

Ondertussen wacht het Gerrit Krolbrug comi-
té een kans af om alsnog de bouw van een 
lagere brug af te dwingen. Voor de nieuwe 
brug moeten een bouwvergunning en een 
omgevingsvergunning worden verstrekt die 
bij de rechter kunnen worden aangevochten. 
Het comité zal nagenoeg zeker via die route 
alsnog proberen zijn gelijk te halen.

‘Het wil zich ook per brief richten tot het 
nieuwe kabinet’, zegt Bert Meijberg, lid van 
het BHS bestuur en van het comité. Het Rijk 
moet namelijk nog een afweging maken of 
de kosten voor de brug opwegen tegen het 
maatschappelijk belang.

RWS wil overal op de vaarroute hoge brug-
gen aanleggen, die beduidend duurder zijn 

dan de ‘lage’. Volgens de Rijkdienst zijn hoge 
bruggen echter veiliger. Het comité spreekt 
dit tegen en zal dat bij het kabinet onder de 
aandacht brengen. Het zal daarbij wijzen op 
het ongeluk waarbij recent een schip tegen 
de Dorkwerderbrug opbotste, die ook ‘hoog’ 
is. Het incident laat zien, aldus het comité, 
dat hoge bruggen niet bijdragen aan de vei-
ligheid in het scheepsverkeer en dat er dus 
onnodig veel geld aan wordt uitgegeven.

De minister heeft ook groen licht gegeven 
voor een vaste fietsverbinding op de plek 
van de Paddepoelsterbrug, die net als de 
Gerrit Krolbrug onbruikbaar werd nadat er 
een schip tegenaan was gevaren. Voor beide 
verbindingen gezamenlijk is ongeveer 35 
miljoen euro beschikbaar.

John Geijp

De bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug 
met een doorvaarthoogte van 4,5 meter 
is weer een stapje dichterbij, al zal het nog 
jaren duren voordat de verbinding over 
het Van Starkenborghkanaal gereed is.

Nadat de gemeenteraad van Groningen 
akkoord ging met deze zogeheten voor-
keursvariant, heeft voormalig demissionair 
minister van Verkeer en Waterstaat Barbara 
Visser, besloten dit plan verder uit te werken. 
Daarmee legde de bewindsvrouw de bezwa-
ren van het Gerrit Krolbrug comité naast 
zich neer dat de gekozen doorvaarthoogte 
te groot is en de nieuwe brug daardoor een 
onneembare ‘hobbel’ wordt voor fietsers, 
voetgangers en rolstoelers. Het comité geeft 
de strijd voor een lagere brug echter nog niet 
op.

Momenteel wordt het schetsontwerp voor 
de nieuwe brug nader uitgewerkt, inclu-
sief de verkeersafwikkeling en de inrichting 
van de omgeving. Het gedetailleerde plan 
zal worden voorgelegd aan onder meer het 
comité, gebruikers en omwonenden, zo stelt 
Rijkswaterstaat (RWS) in een brief aan deze 
betrokkenen.

“We beseffen dat het een puzzel zal worden 
om alle meningen te verenigen in een ont-
werp waarin iedereen zich kan vinden. Het 
gesprek hierover zal zeker bijdragen aan een 
kwalitatief betere oplossing” aldus de Rijks-
dienst. Volgens het comité had het overleg 
volgens toezeggingen van RWS al moeten 
beginnen, maar is het nog altijd wachten op 
een uitnodiging.

De weg op de nieuwe brug wordt ingericht 
als een fietsstraat. Dit sluit aan bij de voor-
genomen toekomstige inrichting van de 
Korreweg. Het autoverkeer wordt in de toe-
komst over het Van Starkenborghkanaal 
geleid via de Busbaanbrug die daartoe wordt 
vernieuwd.

Bovendien wordt de bocht in de vaarweg 
tussen de Busbaanbrug en Gerrit Krolbrug 
verruimd. Daarmee krijgen volgens RWS 
grote schepen beter zicht op de Gerrit Krol-
brug en kunnen ze recht op de brug afvaren. 
Door de aanpassing verdwijnt de ligplaats 
aan de Ulgersmakade.

De minister laat de bestaande fiets-loopbrug-
gen voorzien van een hellingbaan. Daardoor 
moeten deze bruggen voor meer gebruikers 

Nieuwe Krolbrug weer op de tekentafel

Het is een druilerige vrijdagavond rond 
8 uur. De bel gaat. Het is de pakketbe-
zorger! Nadat we hem eerder op de dag 
gemist hadden is hij nóg een keer geko-
men. Wij zijn heel blij. Wat hebben we het 
toch getroffen met deze hardwerkende, 
en vooral ontzettend vriendelijke bezor-
ger in de wijk. 

Altijd een glimlach. Overal in de wijk waar 
ik hem tegenkom zwaait hij hartelijk naar 
me. Pino bezorgt niet alleen pakketten. Hij 
bezorgt vooral een vrolijk gevoel. 

Dat doet hij vast niet alleen bij mij. Daar-
om trek ik de stoute schoenen aan en plaats 
die avond een oproep in onze wijkgroep op 
Facebook. 
Zullen we dit jaar een wijkactie organiseren 
om Pino, de pakketbezorger in het zonnetje 
te zetten? Vandaag weer zo goed en vriende-
lijk geholpen. Heb je zin om mee te denken 
over een leuke actie? Stuur me een berichtje!

Een vrolijke actie voor Pino, 
de pakketbezorger
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Andere buurtbewoners reageren direct 
enthousiast over mijn initiatief. De berich-
ten stromen binnen. Met vele complimenten 
voor Pino, bereidheid tot een donatie, con-
crete ideeën voor een ludieke actie en hulp 
bij de uitvoering. Alles lijkt vanzelf te gaan. 

De één heeft een idee: ‘als iedereen nu een 
heel kort filmpje 
maakt waarin hij/zij 
Pino bedankt. Mis-
schien is er iemand 
in de wijk die de 
filmpjes dan ach-
ter elkaar kan plak-
ken tot één langere 
film? Dan heeft hij er 
direct gezichten bij.’ 
En een paar dagen 
later bieden Pui en 
Youri aan om een 
filmpje te monteren. 
Zeker veertig huis-
houdens hebben 
een videoboodschap opgenomen. 

Ilonka biedt aan om een versierde kerstboom 
te maken. Daarin wordt het verzamelde 
bedrag kunstig verwerkt. Mark geeft aan dat 
zijn huis kan fungeren als verzamelplek voor 
mensen die een persoonlijke kaart of kadoo-
tje willen geven. Hij maakt er een groots pak-
ket van. Samen met Paul en Paula denken zij 
mee over de manier waarop we Pino zullen 
verrassen. 

In twee weken tijd hebben zeker 175 huis-
houdens samen 1100 euro verzameld.

Via Yfke hebben we een ingang bij Post NL. 
Zo weten we dat Pino werkt op vrijdag 17 

december. Paula bestelt een pakketje en laat 
dat bezorgen bij mij thuis. Nu kunnen we 
hem onderscheppen tussen 13 en 15 uur. 

Al vanaf 14 uur staan buurtgenoten in de 
straat om Pino op te wachten.
Onder luid applaus komt hij de Van Tijen-
straat ingereden. Pino was verrast, blij en 

verlegen. Na het overhandigen van de kerst-
boom, het pakket met alle kaartjes en het 
laten zien van het filmpje, is Pino weer verder 
gereden. 

Het is helemaal gelukt om Pino in het zonne-
tje te zetten!

Hartverwarmend was het ook om te merken 
hoe blij mensen zelf werden van de actie. De 
positiviteit om gezamenlijk iets voor elkaar te 
krijgen was groots. En het goede voornemen 
van een wijkbewoner, neem ik graag over: 
‘zoek wat vaker de Pino in jezelf op’. 

Tekst: Simone Knaapen
Foto: Pui Yeng Fam

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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Intratuin was de schepping van de jonge 
Asser ondernemer Girbe Drenth, telg uit een 
kwekersgeslacht dat een nieuwe broodwin-
ning zocht. Eind jaren zeventig had de familie 
in de Drentse hoofdstad de eerste Intratuin 
geopend. De naam kwam van de organisa-
tie van tuincentra die samenwerkten op het 
gebied van marketing en inkoop.

De opening van de winkel in De Hunze 
begon met een opmerkelijke actie. Stadjers 
die het slachtoffer waren geworden van dief-
stal, konden een maand lang op vertoon van 
de aangifte bij Intratuin gratis een bos bloe-
men halen. Het was maar een bescheiden 
begin van wat Drenth uit de kast zou halen 
om zijn clientèle te behagen. 

Wie vandaag de dag regelmatig een groot 
tuincentrum bezoekt, zou niet verrast heb-
ben opgekeken van de ambiance van het 
toen gloednieuwe Intratuin. Maar destijds 
was de aanwezigheid van een tuincafé waar 
je zelfs kon ontbijten, grote vijver- en rots-
partijen, uitvoerige beschrijvingen van de 
aangeboden flora, enorme paasshows en 
richting de jaarwisseling en heus kerstwon-
derland nog geenszins alledaags.

Intratuin zorgde bovendien dat er bijna 
wekelijks voor zijn klanten ‘iets te doen’ was: 
‘gezellig griezelen’ tijdens een Halloween-
feest, oriëntentaalse muziek van de Groning-
se musicus en componist Jan Meiborg, een 
demonstratie van een Japanse boomkweker, 
spreekuur van de ‘tuindokter’… 

Het groene warenhuis in De Hunze werd de 
exponent van een nieuwe trend, waarin de 
consument veel meer wilde met zijn tuin. 
Via de organisatie Intratuin werd die ont-
wikkeling gestuwd door het destijds door 

bijna twee miljoen Nederland bekeken tv-
programma ‘Eigen Huis en Tuin’ dat bom-
vol sluikreclame voor de keten zat. Ons 
land raakte verslingerd aan vijvers met koi-
karpers, watervallen, luxe meubilair, keu-
kens en boeddhabeelden in het groen 
rond de woning. De tuin werd een proeve 
van de goede smaak en koopkracht van de 
Nederlander.

De populaire presentator/tuinman Rob 
Verlinden prees in het tv-programma de 
hanggeraniums, heesters, potgrond en tul-
penbollen aan die de week daarop in de aan-
bieding waren bij de groene warenhuizen. 
Hij was in elk filiaal in een kartonnen ver-
sie aanwezig om het publiek te verwelko-
men. Drenth hield ook de andere media in de 
gaten. Als Libelle of Margriet over een pro-
duct of trend schrijven, moet je daar met je 
inkoop direct op inspringen.

De enorme kerstafdeling was elk jaar de 
onbetwiste topattractie van Intratuin. Er 
werd veel meer aan de man gebracht dan 
blauwsparren en Nordmannen. De consu-
ment maakte er kennis met de kunstker-
stboom, de verlichte eland, flonkerende 
kunststoffen ijspegels, de sprekende kerst-
man en idyllische besneeuwde mini-land-
schappen met een rijdende trein. 

De toeloop was er echter vrijwel het hele jaar 
door. De auto’s van de bezoekers werden tot 
ver in de wijk geparkeerd. Was daar geen 
plek meer te vinden, dan werden ze neerge-
zet in de bermen van de toenmalige op- en 
afritten van de ringweg. Afdelingen van de 
plattelandsvrouwen en dorpsverenigingen 
lieten zich per ingehuurde bus naar de groe-
ne attractie vervoeren.

->>

De rubriek ‘Waar blijft de 
tijd?’ gaat over ‘weetjes’ uit de 
geschiedenis van De Hunze/
Van Starkenborgh. In deze 
aflevering: Intratuin, het 
groene warenhuis dat miljoe-
nen bezoekers naar de wijk 
lokte.

De eerste bewoners van De 
Hunze hadden net hun nieuwe 
huis betrokken, toen zich begin 
1990 een bijzondere buurt-
genoot meldde: Intratuin. Het 
groene warenhuis, zoals het 
tuincentrum zich afficheerde, 
trok jaarlijks beduidend meer 
bezoekers dat de twee grootste 
toeristische attracties in de pro-
vincie Groningen – het Gronin-
ger Museum (record een kleine 
350.000 bezoekers) en de vesting Bourtange 
(bijna 100.000) – vandaag de dag gezamen-
lijk verwelkomen. 

In de twee glazen kassen met een gezamen-
lijke oppervlakte van 8000 vierkante meter 
aan de Cuypersweg meldden zich jaarlijks 
alleen al zo’n half miljoen betalende bezoe-
kers.  Op topdagen was het aantal gasten 
soms wel een vier-of vijfvoud van het aantal 
dat de portemonnee trok. 
Een bezoek aan Intratuin was namelijk vaak 
een uitstapje voor het hele gezin, waar-
bij alleen pappa of mamma afrekende. Veel 

mensen gingen er ook voor de pret naartoe. 
Want er was veel meer te doen dan alleen 
plantjes en bloemen kopen. Voor het ‘fun-
shoppen’ hadden de meubelboulevards er in 
het groene warenhuis een geduchte concur-
rent bij gekregen.

Bewoners van De Hunze vonden het een 
voorrecht om voor de verstrooiing zo’n mooi 
bedrijf in de buurt te hebben. Veel nieuwko-
mers vonden de weg naar het tuincentrum 
voor de beplanting van hun nog maagdelij-
ke tuin. Bezitters van hond of kat konden er 
terecht voor een uitgebreide collectie dieren-
voer en kattenbakvulling. 

VVWAAR BLIJFT DE TIJD?

De stormloop op het groene warenhuis
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Cycloon
tv

Wij gaan voor 
duurzaamheid,

U  ook?

SFEERVOL VERRASSEND EN BETROKKEN

Financieel advies nodig? 

Op zoek naar de beste hypotheek? 

Het team van Thuis in Geld staat voor je klaar! 
Wij zijn Michel, Nikelyn en Jan van financieel       
adviesbureau Thuis in Geld. We zijn gespecialiseerd 
in hypotheken en verzekeringen. Thuis in Geld is 
gevestigd aan Lamsoor 10, op een steenworp 
afstand van De Hunze en Van Starkenborgh. We 
zijn een hecht team en we doen ons werk met veel 
passie en plezier. Voor ons staan persoonlijke 
aandacht en een warm contact met de klant 
namelijk altijd op nummer 1. 

In de loop der jaren hebben wij al veel klanten uit De Hunze en Van Starkenborgh mogen 
helpen aan een juiste hypotheek. Ben jij ook op zoek naar de hypotheek die het best 
aansluit bij jouw financiële situatie? Of wil je graag financieel advies op een ander 
gebied? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. We maken dan een afspraak 
voor een gesprek over jouw dromen en wensen op financieel gebied. 

Graag tot gauw! 

Thuis in Geld | Lamsoor 10 | 9738 AL | Groningen | 050-2011420 | 
info@thuisingeld.nl 

Intratuin liet aan de overzijde van de Cuy-
persweg, naast en achter de woning van de 
bedrijfsleider, een extra parkeerplaats aan-
leggen. Die bood lang niet altijd voldoende 
soelaas.

Drenth zelf was, zo liet bij kort na de opening 
van zijn warenhuis in De Hunze weten, hele-
maal niet zo’n liefhebber van al dat groen. 
Het maakte hem niet uit of hij worsten of 
planten verkocht. Het ging hem, zo vertelde 
hij, om het zo goed mogelijk aanprijzen van 
de producten.

Het ging hem op den duur niet meer naar de 
zin binnen de Intratuinorganisatie. Hij trok 
zijn drie tuincentra – Drenth had inmiddels 
ook in Zwolle een groen warenhuis geopend 
– terug uit het samenwerkingsverband en 
zette ze vanaf 2004 voort onder de naam 
Tuinland.

De toeloop op de vestiging in De Hunze 
bleef zo groot, dat de directeur besloot in 

Groningen een tweede winkel te openen. 
Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat 
een nieuw megawarenhuis van 12.000 vier-
kante meter aan de Peizerweg voldoende 
moest zijn om alle klanten uit Stad en omge-
ving te kunnen ontvangen. Tuinland aan de 
Cuypersweg sloot op 13 oktober 2007, met 
op dat moment zo’n 80 medewerkers, voor 
het laatst zijn deuren.

Op de plaats van het groene warenhuis en 
zijn parkeerplaats staat nu de Van Eyckstraat. 
Wat van Intratuin in De Hunze rest, zijn de 
bedrijfsleiderswoning en de met onkruid 
overwoekerde uitbreiding van het autoter-
rein er tegenover. Wie wil weten hoe druk het 
destijds kon zijn aan de Cuypersweg soms 
was, kan een kijkje nemen aan de Peizerweg. 

John Geijp
Foto: Website BHS

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het 
archief op de website dekrantvantoen.nl.

• 
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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Klimop (Hedera Helix)

Klimop is een prachtige klimplant die 
vroeger veel tegen huizen en muren 
groeide. Na renovaties werden de plan-
ten vaak weggehaald omdat ze het met-
selwerk aantasten. Maar klimop heeft ook 
positieve eigenschappen. Klimopplanten 
zijn goede windvangers, isoleert de muur 
waardoor je in de winter minder hoeft 
te stoken en in de zomer de huizen lek-
ker koel blijven. Dus klimop had vroeger 
zeker een goede functie voor de huizen. 
Daarnaast is klimop een prachtige plek 
voor vogels om hun nestje te bouwen.

In de Middeleeuwen deed het verhaal de 
ronde dat je met een krans van klimop op 
je hoofd de heksen kon herkennen. Eigen-
lijk bedoelde men te zeggen dat zo’n krans je 
helderziende gaven versterkt. Misschien iets 
om met de kinderen tijdens de voorjaarsva-
kantie uit te proberen.

De Latijnse benaming is Hedera Helix. Hede-
ra kom van het Latijnse woord ‘Ghed’ wat 
omklemmen betekent en in het Keltisch 
betekent het touw. Helix is een spiraal. Als 
je kijkt naar de groei en de manier waarop 

de plant klimt dan past dat helemaal bij de 
naam.
Klimop heeft veel kwaliteiten. Het kruid is 
ontstekingsremmend, pijnstillend en bloeds-
omloopprikkelend. Je kunt het inzetten bij 
astma, ontstekingen, bijensteken, pijn en 
jeuk. Het helpt bij artritis, artrose, spierpijn en 
ischias.

In de wijk staan genoeg heggen van groen-
blijvende klimop, dus je kunt altijd verse bla-
deren vinden en gebruiken. 

Je kneust de bladeren en kunt ze gebruiken 
op ontstoken of pijnlijke plekken. Ook als je 
geprikt wordt door een bij of wesp zijn deze 
bladeren heel handig. 
Je kunt ook een handvol bladeren in 3 kopjes 
water 20 minuten koken. Hiervan kompres-
sen maken, stukjes stof daarin weken, en op 
brand-of snijwonden of andere huidaandoe-
ningen leggen. Ook kun je er olie van trekken 
door twee eetlepels fijngesneden bladeren in 
250ml olie met een eetlepel azijn een week 
lang afwisselend op te warmen en te laten 
afkoelen. Dan heb je een hele fijne massa-
geolie die goed is voor pijnlijke plekken. Bij 
pijnen, zoals bij menstruatiehoofdpijn, of 
migraine kun je je masseren met deze olie.

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

Voor je zwarte of donkere was kun je klimop-
bladeren goed gebruiken om ze fris te krij-
gen. Meng hiervoor 40 bladeren op een liter 
water. Daarmee kun je zwarte wol reinigen 
zonder wasmiddel. ideaal. 

Ook kun je het als haarverzorging gebruiken. 
Doe 20 bladeren in 1 liter water en kook dit 5 
minuten. Na het wassen spoel je je haar met 
dit middel en het zal er glanzend uit zien. 
Men zegt dat het er zelfs voor zorgt dat je 
minder snel grijs wordt. Het lijkt mij de moei-
te waard om dat uit te proberen.   
  
Vind je het lastig om je balans te vinden, en 
merk je dat je erg afhankelijk van anderen 
bent, neem dan een voetenbadje met klim-
opbladeren en denk op dat moment eens 
rustig na wat je nodig hebt en hoe je de 
zaken kunt aanpakken.

Een kleine waarschuwing: langdurig uitwen-
dig gebruik kan leiden tot huidproblemen 

zeker in combinatie met de zon. Niet gebrui-
ken tijdens zwangerschap en kijk uit met 
inwendig gebruik. De literatuur vertelt daar 
verschillende dingen over.

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 klachten, 
overleg altijd met je arts of medische spe-
cialist. Ga niet op eigen houtje experimen-
teren met kruiden.

Veel plezier en geniet van de klimopheggen 
in de buurt. 

Inge Karg (kruidenvrouw) (www.vision4life.nl) 
en Angelique Boter (www.angeliqueboter.nl ) 
(illustratie)
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Het is deze bescheiden 
vraag op de wijk-facebook-
pagina De Hunze / Van Star-
kenborgh die een stroom 
van positieve reacties ver-
oorzaakte. Het was onze 
wijkgenoot Marije die deze 
vraag stelde. Om te zien 
of er nog meer voorstan-
ders voor meer bomen 
waren organiseerde Rudy 
Timmerman een digitale 
enquête onder de bewo-
ners. Zijn doel was om de 
gemeente te laten zien dat 
er veel draagvlak bestaat 
voor meer bomen op de 
Hunzebrink. 

Een greep uit de reacties:
Ik ben voor bomen op de Hunzebrink; Via 
deze weg wil ik aangeven dat ik groot voor-
stander ben van bomen plaatsen op het mid-
denveld; Ja! Wij zijn groot voorstander van 
bomen op het grasveld!; Ik pleit voor meer 
bomen op het grote speelveld; Wat goed dat 
jullie dit initiatief aankaarten; Het lijkt ons 
een heel goed plan als er bomen bij de speel-
tuin komen; Meer bomen!; Top idee, bomen 
op het grote veld in De Hunze; Ik vind bomen 
op het middenveld prima, er is veel te weinig 
groen in deze wijk.

Zo waren er vele tientallen inzendingen met 
dezelfde strekking. De inzenders vergezelden 

hun inzending vaak met suggesties waar de 
bomen moesten komen (rond de speeltoe-
stellen) en een aantal wilden meer bankjes. 
Niet alleen schaduw was een argument voor 
meer bomen ook andere factoren speelden 
mee zoals: vergroening van de wijk, fijn voor 
de vogels, opname CO2, goed voor het kli-
maat in de wijk en daarbuiten en voor schuil-
plaatsen als het regent. Bij zoveel voordelen 
was het logisch dat onze wijkbewoners posi-
tief reageerden. Er was ook geen enkel tegen-
geluid te horen.  Ook vanuit de gemeente 
kwamen positieve geluiden: stadsdeelbeheer-
der Ronald Rooijakkers van de gemeente ver-
telde: Op zomerse dagen wordt het hier soms 
zo warm dat kinderen en ouders het speelveld 

Bomen op de Hunzebrink
Mogen/kunnen er ook enkele bomen geplant worden op het grote grasveld?
Lijkt me heerlijk om in schaduw daar te kunnen zitten als het hoog zomer is….
Of is dat al eens besproken en mag het niet?

Ben je benieuwd naar de historie van je 
wijk? Kijk dan eens in het archief van het 
wijkblad.

Zo is in het eerste nummer van 1992 te 
lezen dat er toen al problemen met de Ger-
rit Krolbrug (die toen nog Korrebrug heette) 
waren vanwege de lange wachttijden. In dit 
blad wordt de bouw van de fiets/loop brug-
gen aangekondigd. Een ander onderwerp 

is de bouw van het sportcentrum Kardinge 
(dat toen nog sportcentrum Noorddijk heet-
te). Dit sportcentrum staat nu alweer op de 
nominatie om volledig verbouwd te worden. 

Dit en nog veel meer is te lezen op:
www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wijkblad/
archief/

De redactie

Het wijkblad archief is openbaar

links laten liggen. En dat kan natuurlijk niet 
de bedoeling zijn. Natuurlijk was de wethou-
der Glimina Chakor (Groen en Klimaatadap-
tatie) ook enthousiast: We hebben met elkaar 
afgesproken om de gemeente te vergroenen: 
meer, beter en bereikbaar groen. Dat het initi-
atief vanuit de wijk komt maakt het extra spe-
ciaal. Leuke opsteker voor onze wijken. Met 
dank aan de inzet van alle bewoners die hier-
aan hebben meegewerkt.   

15 bomen
Vorig jaar op 9 december was het dan zover: 
er werden door een Fries bedrijf 15 bomen 
geplant op onze Hunzebrink. Het zijn popu-
lieren, iepen, linden en amberbomen. 

Tekst en foto: Peter Imthorn

Initiatiefnemer Marije met haar dochter en neefje.



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

17     16     

Op woensdag 29 december 2021 hebben 
twee stewards die bij de Gerrit Krolburg ston-
den kerstattenties ontvangen voor henzelf 
en hun vier collega-stewards. Zij stonden er 
om minder mobiele mensen, kinderen met 
kleine fietsjes te helpen om aan de overkant 
van het kanaal te komen en zout te strooien 
als het glad is. Het initiatief hiertoe is geno-
men door onze wijkbewoonster Lenie van 
der Werf, daarbij ondersteund door twee 

buurvrouwen, Marie Louise Cornelius en 
Irene Hogema. Omdat het bestuur van de 
BHS dit een goed idee vond, heeft het dit ini-
tiatief met een financiële bijdrage van harte 
ondersteund. De twee stewards waren blij 
verrast door dit gebaar. 

Peter Altena
Foto: Marie Louise Cornelius

Kerstattenties voor de stewards bij 
de Gerrit Krolburg

Twee wijkbewoonsters Lenie van der Werf (met blauwe jas) en Irene Hogema. 

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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aantal zeer succesvolle boeken die veelvuldig 
zijn vertaald.

Douwe Draaisma gaat graven in zijn geheu-
gen naar herinneringen aan Gerrit Krol, zijn 
in 2013 overleden goede vriend.

De kosten zijn € 7,50 incl. koffie en thee. (Gra-
tis voor vaste deelnemers en vrienden van 
de Kunstkring). Aanmelden is verplicht voor 
iedereen in verband met het maximaal toe-
gestane aantal deelnemers.

De lezing wordt donderdag 31 maart a.s. van 
14.00 uur - 17.00 uur gegeven in buurtcen-
trum Hunzeborgh, Beijumerweg 10A
Alles onder voorbehoud van de dan gelden-
de corona regels.

Voor meer informatie of opgave kunt u 
bellen of mailen met Ina Bos,
tel: 06-44012276, bosuil4@gmail.com of 
bellen of mailen met Ynke Veenstra, 
tel: 06-27333787, ynkeveenstra@home.nl

Kunstkring de Hunzeborgh organiseert 
op donderdag 31 maart 2022 een speciale 
middag rondom Gerrit Krol. Er zal een film 
vertoond worden van de Stichting Beeld-
lijn en daarbij zal Douwe Draaisma, ook 
een bekende Groninger, spreken over zijn 
goede vriend Gerrit Krol.

Gerrit Krol
Deze naam heeft in onze wijk een negatieve 
connotatie gekregen in verband met de pro-
blemen met de Gerrit Krolbrug, waar wij als 
wijkbewoners veel mee te maken hebben. 
Maar wie was nu eigenlijk Gerrit Krol?

De documentaire toont een schrijver die van-
uit Venetië terugblikt op zijn leven.
Gerrit Krol (Groningen 1934 - 2013) schreef 
vanaf 1962 meer dan veertig boeken, van 
eigenzinnige romans tot geruchtmakende 
essays. Hij gaat in op zijn jeugd in Groningen, 
zijn loopbaan als computerprogrammeur bij 
de Shell in Amsterdam en Venezuela en bij 
de NAM in Nigeria, zijn literaire verdiensten, 
zijn maatschappelijke opvattingen (de dood-
straf ) en de betekenis van Groningen in zijn 
werk.

Onder de titel ‘De zoon van de levende stad’ 
maakten Buddy Hermans en Lejo Sipe een 
portret van een auteur, die tot de top van de 
Nederlandse literatuur behoort.

Krol ontving in 2001 de PC Hooftprijs. In 
openhartige interviews vertelt Gerrit Krol 
over zijn muze Janna, zijn seksualiteit en één 

van de hoofdthema’s in zijn werk: vrouwen.
De documentaire toont unieke 8 mm films 
uit het familiearchief.

Douwe Draaisma
Douwe Draaisma is een Nederlands psy-
choloog die gespecialiseerd is in de aard en 
mechanismen van het menselijk geheugen. 
Hij is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis 
van de psychologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Draaisma is de auteur van een 

Een bijzondere vriendschap: 
Gerrit Krol en Douwe Draaisma

Workshop bloemschikken  
voorjaar - pasen

Buddy Hermans (r) en Douwe Draaisma

Gerrit Krol

Voor bewoners van De Hunze en Van 
Starkenborgh

Zondag 10 april 2022 van 14.00 - 16.30 uur. 
In buurtcentrum Hunzeborgh 

Voor € 20,- (incl. alle materialen) leer je van 
Ilse de Graaf van BLOEM2U technieken om 
een voorjaarsbloemstuk te maken. Geheim-
pjes van dit prachtige vak kom je tijdens deze 
workshop te weten.

Er wordt gebruik gemaakt van o.a. bloembol-

letjes en/of bloemen en takken die in april 
voorhanden zijn.
Het aantal deelnemers is minimaal 10 en 
maximaal 15 personen.

Opgave voor 30 maart bij Janny de Waard
E-mailadres: je.de.waard@hetnet.nl. 
Tel.nr. 5418664

In verband met de inkoop van materialen het 
deelnemersbedrag graag ook voor 30 maart 
overmaken op: rek.nr. NL64 INGB 0005 2441 
43 t.n.v. J.E. de Waard



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

21     20     

ramen. De gla-
zen vensters 
gaan een grote 
invloed hebben 
op de woon-
omgeving en 
de psychologi-
sche denkwereld 
van de Wester-
se mens. Een 
belangrijk deel 
speelt zich af in 
de periode die 
de Verlichting 
wordt genoemd. 

Muziek door Elke Prinsier (klassiek 
gitaar) en Yannick Langenakens 
(piano)

Op 3 april 2022, 
van 15.30 uur tot 17.30 uur 

Dit duo speelt werk van de componisten 
Gabriel Fauré, Johann Sebastian Bach, Benja-
min Britten en Toru Takemitsu. Aan de hand 
van een gedicht zal het duo het publiek een 
hand reiken om een herkenbaar verhaal 
over verlies en het terugvinden van inner-

lijke kracht en hoop over te brengen. Elk 
gepresenteerd werk sluit, ieder op zijn eigen 
manier, aan bij de tekst en is als het ware een 
auditieve illustratie van het verhaal. Ze vin-
den het belangrijk een rode draad te creëren, 
het publiek te beroeren door een muzikaal 
verhaal te vertellen. De nadruk ligt op een 
sfeer creëren waar klank en kleur centraal 
staan.

Tot ziens!

Voor alle evenementen geldt:

Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh, 
Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen

Toegangsprijs: € 7,50 contant en gepast 
te voldoen aan de zaal

Verplichte aanmelding op: 
cultuur@dehunzeborgh.nl

Website: www.dehunzeborgh.nl/cultuur

Peter Imthorn

De Culturele Commissie heeft in de laatste 
maanden van het vorige jaar niet stilgeze-
ten. In de verwachting dat we in het jaar 
2022 grotendeels bevrijd zouden zijn van 
het coronavirus, heeft de commissie een 
halfjaarlijks programma samengesteld. 

Dit betekent het vastleggen van artiesten en 
sprekers maar ook het maken van een pro-
grammaflyer. De vormgeving, productie en 
de verspreiding daarvan is geheel betaald 
door onze bewonersorganisatie BHS. Helaas 
is de lezing van 16 januari over glas in de 
wetenschap niet doorgegaan.  Corona bleef 
nog even roet in het eten strooien. 

Nieuwe planning
Volgens de nieuwe planning wordt de lezing 
van 16 januari 2022 verschoven naar 13 
maart 2022 en de lezing van 13 maart 2022 
verplaatst naar 27 maart 2022 zodat het pro-
gramma voor de komende maanden er als 
volgt uitziet: 

Lezing 1 door Henk Kauffman

Op 13 maart 2022, 
van 14.00 uur tot 16.30 uur.

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

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 micro-
scoop. Het suc-
ces van het 
wetenschap-
pelijk onder-
zoek leidt tot 
een groter ver-
trouwen in de 
kracht van de 
rede en het 
terugdringen 
van bijgeloof. 
Na de pauze 
bespreekt 
Henk de ont-
wikkeling van 
de vensters tijdens de Italiaanse Renaissance. 
Ofwel een zwerftocht door de kunstgeschie-
denis van Italië.

Lezing 2 door Henk Kauffman

Op 27 maart 2022, 
van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Onderwerp: De rol van het doorzichtige glas 
in de vensters van West-Europa

Deze lezing gaat over een zoektocht door 
de schilder- en tekenkunst door de eeuwen. 
Hieruit rijst een beeld van het ontstaan van 
open vensters naar wasdoek en een lang-
zame invoering van de doorzichtige glazen 

De Culturele Commissie en Corona

De lezer bij het raam 
(Rijksmuseum) 

Raam Pixabay 

Elke Prinsier (gitaar)

Yannick Langenakens (piano)
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Noorderhoogebrug
Bedumerweg 52
9716 AD Groningen
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

www.haptotherapeut-groningen.nl

Mw. J. Kok
Fysiotherapie
Haptotherapie

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

www.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
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we net weer uit de lockdown. Na een rustige kerstperiode 
met beperkte ontmoetingen is het nu toch mogelijk om te sporten, te schilderen en te schaken. 
Hopelijk kan er in februari of maart iets meer en kunnen we elkaar ook weer bij andere bijeen-
komsten ontmoeten in buurtcentrum Hunzeborgh.

Zodra er meer mogelijk is willen wij namelijk ook graag onze vrijwilligers bij elkaar hebben om 
hen te bedanken voor hun inzet. Want zonder vrijwilligers kunnen we geen activiteiten organise-
ren in het buurtcentrum.

Het maken van de agenda is in tijden van corona lastig; onze planning moet soms worden aan-
gepast en evenementen uitgesteld of verplaatst. Houd dus onze website in de gaten voor de 
laatste stand van de coronamaatregelen en welke activiteiten wel of niet door kunnen gaan.

Groet,
Menno Hartsema



De Hunze / Van StarkenborgH
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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
18.00	-	19.00	uur Yoga
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.nl20.00	-	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 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 18	febr,	18	mrt

19.45	-	21.00	uur Bingo	met	aansluitend	kinderdisco	8	t/m	12	jaar

13	febr 14.00	-	16.00	uur Muziek:	duo	Side	by	Side
17	febr 19.30	-	21.00	uur Workshop	Volksdansen
n.t.b. 14.00	-	16.00	uur Lezing	over	glas	Henk	Kauffman	(deel	1)

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	2022

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

Schildergroep	'Sporrel'10.00	–	12.00	uur

Monique	Heemskerk
(06)	127	869	72

Incidentele	activiteiten	buurtcentrum	Hunzeborgh	2022

Buurtcentrum	Hunzeborgh	/	Beijumerweg	10a	-	9731	EB	Groningen

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

Reitdiephaven 428, 9746 RK Groningen • Tel. 050 82 00 944
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl

Ilya en Jill van Groot
Makelaars, 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



Tandartspraktijk De Hunze
Bij ons bent u van harte welkom welkom, wij zijn van mening dat iedereen een 
zelfverzekerde glimlach verdient! Om dit te bereiken werken wij zo preventief 

mogelijk hiervoor hebben wij de samenwerking van u nodig.

Ons team van tandartsen, mondhygiënist, preventie assistenten en assistenten 
hebben een passie voor hun vak en vinden het belangrijk om  

u de beste zorg te bieden voor het hele gezin.

Wij besteden veel aandacht aan preventieve tandheelkunde.
Daarnaast hebben wij vele specialiteiten in huis: o.a. reguliere behandelingen,  

implantologie, plaatsen van klikgebitten, kunstgebitten tanden bleken,  
beugels, onzichtbare beugels (aligner).

Granpré Molièreweg 53  •  9731 LC Groningen  •  Tel. 050 - 541 9777 
Onze nieuwe website: www.praktijkdehunze.nl

Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur en woensdag tot 20.00 uur


