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INTAKE + PROEFBEHANDELING
VOOR MAAR 50 EURO

MEER INFORMATIE?
T: 0651510793 W: WWW.SCULPTING-GRONINGEN.NL
E: INFO@SCULPTING-GRONINGEN.NL

We ontvangen graag zowel kopij als
reacties op de inhoud van het wijkblad.
Kopij moet betrekking hebben op de
wijk en directe omgeving. De redactie
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Van de redactie

Hans van Leeuwen

Even mezelf voorstellen. Sinds kort zit
ik in de redactie van ons wijkblad. Mijn
naam is Mieke Riezebos en ik woon op een
woonboot in het Boterdiep. Nu ruim een
jaar en dat bevalt me prima. Heerlijk rustig en veel privacy, in tegenstelling tot de
rand van het centrum waar ik voorheen
woonde.

Dit jaar ga ik met pensioen,
dus dan start er weer een
nieuwe fase. Daar heb ik
heel veel zin in. Beetje
dubbel natuurlijk, want
dan moet ik zelf de dagen
indelen en zorgen voor bezigheden. Ik ga
ervan uit dat dat wel lukt.

Mijn grootste drijfveer om redactielid te worden is om op die manier mensen in de buurt
te leren kennen. Daarnaast blijf ik mijn vak
nog een beetje uitoefenen, ik ben namelijk
communicatieadviseur. En nu educatie-adviseur bij waterschap Hunze en Aa’s in Veendam. Voor dat laatste verzorg ik presentaties,
lezingen en gastlessen. En daar komt mijn
ervaring uit het begin van mijn werkzame
leven van pas, ik begon ooit als docent op
het mbo.

Over dit nummer verklap ik lekker niks. Lees
en blader het vooral door met een lekker
kopje thee of iets anders. Reageren vindt de
redactie leuk, dat kan naar wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl.
Dus wellicht benader ik je een keer voor een
artikel. Want ik wil jullie graag leren kennen!
Veel leesplezier,
Mieke Riezebos

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

NIEUWS: De naam van onze wijken gaat veranderen! Lees verderop.
Algemene Bewoners Vergadering
Als dit wijkblad in jullie brievenbus valt is de
Algemene Bewoners Vergadering (ABV) 2022
alweer achter de rug. We hopen dat we veel
belangstelling hebben gehad en dat jullie
over de speciale onderwerpen als Gerrit Krolbrug, De Hunzeboord en Hunzedijk, maar
ook over de leefbaarheid en veiligheid goed
zijn geïnformeerd en dat we jullie ideeën
hebben mogen ophalen. Maar nog belang2

rijker is, dat er nog meer vrijwilligers zich
hebben aangemeld om de wijk leefbaar, veilig en verbindend te maken. Hebben jullie je
belangstelling nog niet op de ABV kenbaar
gemaakt, stuur dan een e-mail met je wens
en bijdrage naar bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl. Samen sterk, samen leven en
wonen en vooral samen verbinden zullen we
maar zeggen.

Tijdens de ABV hebben we Hans van Leeuwen mogen bedanken voor zijn jarenlange
bestuurlijke, redactie- en wijkactiviteiten. Hij
gaat zich nu meer richten op zijn privé-uitdagingen. Na zich decennialang voor de wijk te
hebben ingezet, gunnen we hem dat voor de
volle 200%! Uiteraard heeft Hans aangegeven, hoe kan het anders met zo’n betrokken
wijkbewoner, altijd van alles op de hoogte
te willen blijven. Super en nogmaals namens
alle wijkbewoners: Bedankt Hans!

Stads ZOO Groningen
En nu het NIEUWS. Onze wijken zullen worden voorgedragen voor de Titel ‘Stads ZOO
Groningen’. We zijn erachter gekomen dat
we niet alleen unieke wijken qua ligging en
bewoners hebben maar ook qua flora, fauna
en dus ecologisch. We weten dat we mooie
groene en kleurrijke wijken hadden, maar
dat de natuur zo krachtig aan het ontwikkelen is en zo mooi en fleurig is dat hebben we
nog niet eerder gezien. Een kleine opsomming van dieren en planten in de wijk: reeën,
marters, dassen, bonte spechten, vleermuizen, uilen, waterhoenen, ijsvogels, roodborstjes, egels, reigers, houtduiven, Turkse tortels,
diverse tuinvogels, muizen, eksters, kraaien en roeken. En laten we het nog maar niet
hebben over de roofvogels en vissen. Daarbij
opgeteld de enorme hoeveelheid vlinders,
libellen, wespennesten, bijen en hommels…
dat kan alleen maar in groene, vruchtbare en rustige wijken. Kortom STADS ZOO
GRONINGEN.
Het lijkt ons leuk als jullie dit jaar zoveel
mogelijk foto’s, video’s, gebeurtenissen e.d.
van de flora en fauna pracht en praal naar de
redactie van het wijkblad en website toesturen. Wellicht dat we daar voor de ABV 2023

een mooie expositie van kunnen maken
maar er zeker ook over kunnen schrijven
en vertellen. Hierbij nog de e-mailadressen
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl
en
website@dehunzevanstarkenborgh.nl.
Op Facebook of in onze wijkapp mag natuurlijk ook! Laten we delen hoe trots we zijn op
onze wijken en woon- en leefomgeving.
Als we dan ook nog in de komende jaren
onze wijken verder gaan verduurzamen dan
zijn we niet alleen de mooiste, groenste en
dierrijkste wijken van Groningen of misschien meer, maar dan ook de duurzaamste wijken! Aan het team Energietransitie
zal het niet liggen, die organiseert weer een
informatieavond. Daar zullen wij vele mooie
(betaalbare)
duurzaamheidsoplossingen
tonen.

Koningsdag
Als laatste zouden we graag een oproep willen doen om van onze Koningsdag weer
een mooi feest en wijkevenement te maken.
Helaas lukte het Het Oranje Comité dit jaar
niet om tijdig een mooi programma op te
stellen. Maar wat we wel kunnen doen is een
mooie vrijmarkt op De Hunzebrink organiseren. Stuur onze kinderen met hun spulletjes
naar de mooie opgeknapte en fleurige brink.

Tot slot
We wensen jullie allemaal een mooi, zonnig en vooral vrij voorjaar toe. Aan de Culturele Commissie zal het niet liggen, want die
heeft weer mooie evenementen gepland die
gesponsord worden door de BHS!
Het bestuur Bewonersorganisatie De Hunze en
Van Starkenborgh
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Penningmeester gezocht
In onze wijken, De Hunze en Van Starkenborgh, is een bewonersorganisatie actief.
We laten de stem van de bewoners klinken als dat nodig is. Zoals bijvoorbeeld nu
bij de plannen voor een nieuwe brug. Wij
zijn door de gemeente als gesprekspartner erkend. Het bestuur heeft binnenkort
behoefte aan een opvolger voor de huidige penningmeester. We zoeken iemand
die als bestuurslid meedenkt en meepraat over zaken die voor onze wijken van
belang zijn en daarnaast specifiek de taak
van de penningmeester kan uitvoeren.
De onderwerpen waar het bestuur van de
BHS zich mee bezighoudt zijn divers. Het
betreft onder meer wijkontwikkeling, -vernieuwingen,
-activiteiten,
leefbaarheid,
verkeer en veiligheid in en om de wijk, energietransitie en groen in de wijk etc. Het
bestuur heeft o.a. commissies, een website,
sociale media en een wijkblad als officieel

orgaan om zo met en voor de bewoners en
met het gemeentelijk bestuur te werken en
communiceren.
Het bestuur bestaat NIET uit vergadertijgers en het wil graag praktisch aan de slag.
Dat wordt zoveel mogelijk in co-creatie met
andere bewoners uit onze wijken gedaan.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten,
dan nodigen we je graag uit om contact met
ons op te nemen. Dat kan via het contactformulier op onze website of stuur een mail
naar
bestuur@dehunzevanstarkenborgh.
nl. Wij maken dan een afspraak om kennis
te maken en toe te lichten wat het bestuurswerk en de taak van de penningmeester inhoudt. Je kunt na het gesprek zelf een
goede inschatting maken of het iets voor je
is.

Foto impressie van Open Ateliers
Op 10 april 2022 werd de stedelijke kunstmanifestatie Open Ateliers gehouden. Zes wijkgenoten deden hier aan mee. André Tervoort heeft ze alle zes bezocht en maakte er foto’s van.

Claudia Albers (keramiek) en Tim Meeuws (schilderijen)

Angelique Boter (illustraties en schilderijen)

Brian Bos (2D en 3D, plantenkunst en schilderijen)

Ivonne Moorlag (beelden en schilderijen)

Christiaan T. Afman (pentekeningen en schilderijen)

Monique van Gijzel (portretschilderijen)

Het bestuur van de BHS

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
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Beijumerweg 20, 9737 AD Groningen Tel: 050-541 15 15
Info@dewiershoeck.nl

Openingstijden:
Ma t/m Do

8:30-18:00

Vr

8:30-19:00

Za

8:30-17:00

Boodschappen doen combineren met
een leuk uitje?
Kom naar de Wiershoeck!

Alsnog: bijeenkomst over
energietransitie in onze wijken
Om te noteren: op donderdag 28 april
a.s. vindt vanaf 20.00 uur in Buurtcentrum Hunzeborgh alsnog de informatieavond plaats over de energietransitie in
De Hunze/Van Starkenborgh. Onderwerpen die aan de orde komen: waarom moeten we van het gas af, hoe kunnen we dat
in onze wijk doen en wie kunnen ons daarbij helpen?
Bij het ter perse gaan van dit wijkblad was de
exacte invulling van het programma nog niet
bekend. De medewerking van de gemeente
Groningen en energiecoöperatie Grunneger
Power is zeker.
De insteek is dat zo veel mogelijk vragen en
opmerkingen van de bezoekers aan de orde
komen. We willen graag peilen hoe ‘we’ willen verduurzamen en wat het Energieteam
voor de wijkbewoners kan betekenen.

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

Gecertificeerd biologische
producten met nadruk op lokale
aanbieders
6

Bovendien hopen we dat de avond mensen enthousiast maakt om het team te versterken. En we beginnen de speurtocht naar
een Energiecoach, een vrijwilliger die wordt
opgeleid om in onze wijk adviezen te geven
voor de verduurzaming van de woningen.
Belangstellenden kunnen zich bij ons melden via: energieteam@dehunzevanstarkenborgh.nl.
Eerder zou deze bijeenkomst plaatsvinden
op 1 december 2021. Die moest in verband
met de coronamaatregelen worden afgelast.

er de
Verand egin
,b
wereld
is
in je hu

Word wijkenergiecoach!
en help de Hunze van Starkenborgh
energie besparen
Samenwerking van:

www.energieloket-groningen.nl

De 60 wijkbewoners die zich hadden aangemeld voor de avond, zijn aangeschreven over
de nieuwe datum. Ook andere belangstellenden kunnen zich nog melden via e-mailadres:
energieteam@dehunzevanstarkenborgh.nl.
Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Meld
u zich snel aan en voorkom dat we u de
teleurstellende mededeling moeten doen
dat de zaal ‘vol’ is.
Energieteam De Hunze/Van Starkenborgh
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W
V AAR BLIJFT DE TIJD?

Krakers op de Tuinlandlocatie.
Foto: Johan Fehrmann/Beijumnieuws.

Krakers in de wijk!
De rubriek ‘Waar blijft de tijd?’ gaat over
‘weetjes’ uit de geschiedenis van De
Hunze/Van Starkenborgh. In deze aflevering: krakers in de wijk De Hunze.
Niemand had ze zien komen. Plotseling,
in een weekend in mei 2014, waren ze er:
een stuk of tien krakers die de braakliggende Tuinlandlocatie als hun thuis hadden
gekozen.
Het hekwerk dat ongewenst bezoek op
tet terrein moest voorkomen, was kapot
geknipt. Door de aldus ontstane ruime opening waren negen caravans de groene
wildernis in gerold. De kwartiermakers kon8

Tot de krakers zich meldden. Ze bleken een
rondreizend gezelschap van lieden die, naar
hun zeggen, niet konden of wilden aarden
in ‘de gewone maatschappij’. Ze hadden
eerder met hun caravans op een terrein aan
de Friesestraatweg en op een veldje bij het
Eemskanaal gestaan. Beide keren waren ze
weggestuurd.

De bezorgde telefoontjes die bij het bestuur
van bewonersorganisatie BHS binnenkwamen, deden anders vermoeden. Wie ook
baalde van de krakers: de projectontwikkelaar. De economie kwam weer wat op gang
en de woningmarkt vertoonde voorzichtig
herstel. Jorcom wilde eindelijk gaan bouwen
op de Tuinlandlocatie.

In een artikel in Dagblad van het Noorden
reageerden twee woordvoerders op de vrees
bij bewoners voor overlast of een waardedaling van hun woning. Laten we zoveel jaren
na dato hun namen maar niet meer noemen.
Eén van hen is nog op LinkedIn te traceren
waar hij zich afficheert als ‘lanterfanteur’ en
‘anarchienihilist’.

Toen de projectontwikkelaar de krakers
tevergeefs vroeg het terrein te verlaten, schakelde hij de rechter in. Die gaf op 2 juni 2014
de caravanbewoners een week de tijd te vertrekken. Hun advocaat sprak daarop nog wel
de hoop uit dat de gemeente nu eindelijk
een plek aan zou wijzen, waar ze wél mochten blijven staan.

Beide zegslieden constateerden dat slechts
een minderheid van de omwonenden mopperde over de komst va de krakers. “De mensen die wij spraken waren blij dat er iets
gebeurt. We zijn zelfs uitgenodigd op een
verjaardagsfeestje”, vertelden ze.

Kort na de gerechtelijke uitspraak lieten de
krakers De Hunze achter zich. Waar ze daarna
terecht kwamen, vertelt de historie niet. Het
zou nog ruim een jaar duren voordat de Tuinlandlocatie weer bevolkt zou zijn, door de
bewoners van de Van Eijckstraat.
John Geijp

digden een verdubbeling van dat aantal aan.
Sinds de sluiting en sloop van het groene
warenhuis Tuinland in 2007, wachtte het vrijgekomen terrein op nieuwe bebouwing. Het
was ook de bedoeling dat die er zou komen.
De Friese projectontwikkelaar en grondeigenaar Jorcom, onderdeel van Jorritsma Bouw,
had er kort na het vertrek van het tuincentrum een mooi plan voor klaar liggen.
Maar toen brak de kredietcrisis uit die de hele
woningmarkt voor jaren op slot zette. Door
uitblijven van de nieuwbouw, verwerd de
Tuinlandlocatie tot een woestenij waar van
alles groeit en waar niemand zich waagde.

•

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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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 aanvulling op je keukenvoorraad of je medicijnkastje.

Zevenblad
De verrukkelijke tuinterrorist
Een prachtig schermbloemig plantje die
voor de doorsnee tuinder een ramp is
vanwege het onuitroeibare wortelstelsel.
Een kleinstukje wortel is genoeg om een
nieuw plantje te worden. De plant verstikt
ook en zorgt er dus voor dat andere planten er niet meer kunnen groeien. Daarom
wordt deze plant ook wel Tuinmansverdriet genoemd. Je kan de plant dan maar
beter liefhebben en ervan genieten en
eten! Op die manier kun je hem in de hand
houden en je hebt gelijk een hele gezonde
groente.
De Latijnse naam van zevenblad is Aegopodium podagraria, Agios betekent geit en
podion betekend poot. Oftewel geitenpoot
duidend op de kroonbladeren die op een
geitenpoot lijken. Podagraria komt van podagrarius wat ”jicht genezend kruid” betekend.
Zevenblad is door de Romeinen tijdens hun
veldtochten verspreid. De legers hadden
voedsel nodig en dit was een gemakkelijk
plantje dat goed doorwoekert en daarnaast
ook nog eens veel voedingstoffen bevat. Dus
10

een prima plantje om mee te nemen. Ook
de monniken hadden vaak zevenblad in hun
kloostertuin staan en gebruikten dit kruid
veel.
Het bevat veel vitamine A en C en heeft een
ruime hoeveelheid mineralen zoals kalium,
calcium en magnesium.
Je kunt het op vele manieren bereiden zoals
rauw door de salade, gekookt als spinazie, je
kunt het bakken of er een stamppot, pesto of
kruidenboter van maken. Oftewel, ga er lekker mee experimenteren en je zult zien dat je
dan bij de buren gaat kijken of ze nog zevenblad hebben staan omdat je te weinig in je
eigen tuin hebt en het zo lekker is.
In de naam van de plant zit al jicht genezend
Podagrarius. Vroeger werd deze plant dan
ook regelmatig ingezet bij jicht. De plant versterkt namelijk de werking van de nieren en
heeft een vochtafdrijvende werking. In de
nieren zitten allerlei gifstoffen en zevenblad
zorgt ervoor dat de stoffen door de blaas
afgevoerd worden via de urine. Opeenhoping van deze stoffen zorgen voor jicht en
reuma. Naast inwendig gebruik werden de
blaadjes ook uitwendig gebruikt bij jicht. Je
kunt er kompressen van maken en die om de
pijnlijke gewrichten binden.

Heb je veel behoefte aan suiker drink dan 3
keer per dag een kopje zevenblad thee. Ook
helpt de thee bij ontzuring van je lichaam.
Dus, voel je je letterlijk of figuurlijk verzuurd,
ga dan aan de zevenblad thee.
Oftewel het is een prachtig voorjaarskruid
wat je nu kunt plukken. Voordat het je tuin
overwoekert maak er iets lekkers van en
zet er een heerlijke thee van. Geniet van dit
prachtige en lekkere kruid. Dus, voor wie het
wil zien: het groen in onze wijk is als het ware
een verscholen kruidentuin. Let wel op waar
je je planten plukt en spoel ze goed. Plaatsen
waar veel honden komen of veel verkeer is
zijn niet geschikt. Zoek allereerst in je eigen
tuin!

Inge Karg (kruidenvrouw) (www.vision4life.nl)
en Angelique Boter (www.angeliqueboter.nl )
(illustratie)

Let op: bij serieuze medische klachten,
overleg altijd met je arts of medisch specialist. Ga niet op eigen houtje experimenteren met kruiden.
Pluk vanaf kniehoogte, want zowel honden als vossen kunnen tot die hoogte over de planten plassen. Vossen zijn
bekend als potentiële dragers van een
parasiet. Je kunt er zelfs jaren na besmetting last van krijgen en de parasiet kan
leverschade veroorzaken.
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Inzameling goederen voor Oekraïne
Het is vandaag 16 maart
2022. Het rode stempotloodje ligt als stil bewijs van
onze democratie op tafel. Ik
ben op bezoek bij Richard
Ireland en zijn Oekraïense vrouw Jane Chugu, die
samen met andere betrokken mensen uit de wijken
spullen inzamelen voor
Oekraïne en verder verspreiden. Zie ook de kadertekst verderop van Joanneke
Smeenk. Als je op Facebook
zit en onze wijken volgt is
het je vast opgevallen. Zodra
de oorlog in Oekraïne begon
riepen een aantal mensen
op Facebook op om hulpgoederen in te leveren. In
het begin vooral dames- en
kinderkleding. Daar is nu
genoeg van. Op het moment
van schrijven is er nog veel
behoefte aan medicijnen. Nu
met de zomer voor de deur
is zomerkleding meer dan
welkom!

Jammer dat het nodig is
“Dit vult het gat voordat de grote organisaties zoals het Rode Kruis op gang komen.
Die hebben een wat langere opstart nodig.
Heel begrijpelijk maar de Oekraïners hebben nù kleding, babyspullen en medicijnen
nodig. En de wijken gaven daar goed gevolg
aan. Wat ook fijn was, dat de mensen uit de
wijken goed gehoor gaven aan gewijzigde
oproepen op Facebook. Trouwens, overal zie
je veel hulp. Ook studenten zijn actief met
inzamelen en informatie verspreiden. Helaas
is het zo ontzettend jammer dat dit allemaal
nodig is”, besluit Richard het toch wel bewogen gesprek.

Formidabele respons
Hoe ging die inzameling in onze wijken? Richard vertelt: “De
wijken hebben echt heel veel gedaan. We brachten elke dag
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volle auto’s, busjes en vrachtwagens naar het
verzamelpunt in Sappemeer. Twee weken
lang hebben we zoveel spullen ontvangen
dat we zelf nauwelijks door ons huis konden
lopen. Elke tien minuten ging de bel. Fantastisch, wat een formidabele respons. En hetzelfde gebeurde bij de andere mensen die
oproepen op Facebook hadden geplaatst.
Echt van alles kregen we, zelfs tien dozen
met speciale voeding. Ook medische benodigdheden van zorgcentra. Die brachten de
mensen uit de wijken die in een zorgcentrum
werken. Iedereen doet mee, supermarkten
hebben ook heel veel gedoneerd. En begrijp
me goed, echt elke wijk in de stad doet dit.
En als je tien doosjes paracetamol bij de
Kruidvat koopt, weten ze direct dat het voor
Oekraïne is. Er gaan momenteel bussen vol
medicatie naar Oekraïne.”

Mieke Riezebos
Foto’s ter beschikking gesteld door Richard
Ireland.

Een campingbedje ontroert
“Eerste Oekraïners hartverwarmend ontvangen in Groningen - (kinder)spullen zeer
welkom” kopte het bericht in de Groninger
Internet Courant. Daar sla ik altijd van aan,
van dit soort concrete oproepjes binnen
onze stad. En kinderspullen? Die hebben
we vast wel in onze kinderrijke wijken.
Ik plaatste het berichtje daarom meteen
door naar de Facebookgroep. En ja hoor:
twee uur later bood de eerste wijkbewoner
al een wipstoel aan. Al snel volgden een zo
goed als nieuw campingbedje, tassen met
luiers, een prachtige box met boxkleed,
een mooi loopfietsje…
Die oorlog daar is ellendig, maakt je machteloos en slaat lam. Met een auto vol zo
snel en gastvrij gedoneerde spullen naar
Selwerd rijden, geeft echter wel hoop. En
een campingbedje afgeven bij wat eigenlijk een studentenflat is, ontroert. Kinderen
zijn toch altijd de grootste slachtoffers… Ik
moest denken aan Sting, die zijn liedje ‘Russians’ vorige week opnieuw uitbracht:
We share the same biology
Regardless of ideology
What might save us, me and you
Is that the Russians love their children too
Joanneke Smeenk
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Er is weer een expositie in
buurtcentrum Hunzeborg
Het is de Culturele Commissie weer gelukt om
een kunstenaar uit
eigen wijken te strikken voor een bijzondere expositie. Het zijn
kleurrijke schilderijen
gemaakt door Reinoud
Kuipers. De organisatie
lag in handen van Marian Asselman en Aleida
Bakker. Marian heeft tijdens de opening
van de expositie de kunstenaar een interview afgenomen en het resultaat is hieronder te lezen.

Interview
Marian: Wanneer heb je besloten een opleiding aan de kunstacademie te volgen? Welke
richting heb je hierin gekozen en weet je nog
waarom?
Reinoud: Na een jaar Pedagogische Academie ben ik gestopt met deze studie en ben
vervroegd in militaire dienst gegaan om daar
te kunnen overdenken wat ik wilde gaan
doen. Tijdens mijn diensttijd ben ik naar de
Avond Kunstacademie Minerva in Groningen
gegaan. Ik pendelde op en neer van Havelte,
waar ik gelegerd was, naar Groningen. Ik was
bijzonder gemotiveerd. De combinatie militaire dienst en de studie was best pittig maar
14

ik heb daar goede herinneringen aan. Dit was
van 1977-1982.
Marian: Als ik je werk in ogenschouw neem
komen daarin verschillende technieken naar
voren. Kun je iets vertellen over de materialen
die je gebruikt? Welke ondergrond en welke verf
en waarom?
Reinoud: Ik ben van oorsprong (ambachtelijk) graficus, dat wil zeggen gespecialiseerd
in druktechnieken. Ik ben afgestudeerd in
etsen maar heb, behalve geboortekaartjes
voor mijn kinderen, nauwelijks nog etsen
gemaakt na mijn afstuderen. Ik ben wel kleuren houtsneden gaan maken (van 1982 tot
2005). Deze techniek is net zo leuk als die
arbeidsintensief is. Ik maakte ongeveer 4
houtsneden per jaar. Dit naast een baan van
20 uur in de zorg en een huishouden met 4
kinderen. Na zoveel jaar wilde ik graag iets

‘lichters’ doen, iets wat je ook een dagdeel
kunt doen. Bij grafiek ben je minimaal een
hele dag bezig met een kunstwerk terwijl
je schilderen ook in een verloren uurtje kan
doen. Ik schilder op panelen van hout, want
ik vind de structuur uiterst prettig en ik ken
het materiaal goed. Acrylverf is voor mij het
medium omdat ik slecht tegen oplosmiddelen kan. Het nadeel is dat acrylverf zo snel
droogt. Ik werk daarom tegenwoordig veel
met vertrager waardoor ik geruime tijd nat in
nat kan werken.

Reinoud: Ik hou sowieso van alles wat op
wielen beweegt. In de zeventiger jaren wilde
ik graag hyperrealistisch schilderen en heb
daar ooit een scriptie over geschreven. Toen
ik stopte met het werk in de zorg ben ik 14
maanden bezig geweest met het maken
van hyperrealistische schilderijen van delen
van auto’s. Enerzijds zijn de autoschilderijen
super figuratief. Anderzijds is er een abstraherende werking, doordat slechts een deel
van de auto wordt afgebeeld. Hierdoor ligt
de focus op vorm, kleur en licht.

Marian: In je laatste werk richt je je vooral op
bijna fotografische weergaven van de werkelijkheid. Het weergeven van mooie bolides lijkt
daarin je voorkeur te hebben. Het lijkt haast
tegengesteld aan de sfeervolle landschappen.
Bij mij komt de vraag op: “wat heb je met dit
glimmende metaal?”.

Redactie: Peter Imthorn
Foto: Marian Asselman
Contact Reinoud Kuipers
www.reinoudkuipers.nl
Facebook: reinoudkuipers schilderijen- paintings

Project Levensverhaal
Vertel mij uw levensverhaal, we maken er een boekje van
Mevrouw Houwing (1937) heeft al een
lang leven achter zich. Haar levensverhaal
gaat over voor- en tegenspoed, over een
jeugd tijdens de wederopbouw en over de
problemen die zij ondervond door haar
visuele beperking. Humanitas vrijwilliger Ita de Regt heeft het opgeschreven en
er een boek van gemaakt. Het boek is in
beperkte oplage gedrukt en in familie- en
vriendenkring verspreid. Mevrouw Houwing: “Mijn kinderen vonden het heel fijn
dat het verhaal vastligt, voor als ik er later
niet meer ben. En mijn kleinzoon zei: Ik
vind er nu nog niet zoveel aan, oma, maar
dat zal later vast anders zijn.”

De vrijwilligers van Humanitas project
Levensverhaal helpen graag bij het opteke15
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nen van uw verhaal. Levensverhalen kunnen
van grote waarde zijn voor familie en vrienden, maar ook voor uzelf. Daarnaast heeft het
samen optekenen van het verhaal een sociaal aspect. Vrijwilliger Ita: “Van interviewen
kwam soms niet veel terecht, omdat we een
klik hadden en vaak gewoon hebben zitten
kletsen.”

levensverhaal? Neem dan contact op met
Humanitas: 050-3126000 / mip.groningen@
humanitas.nl. Na aanmelding komt een coördinator bij u thuis om kennis te maken. Vervolgens zoeken we een passende vrijwilliger
die samen met u aan de slag gaat om uw
levensverhaal op te tekenen.
Humanitas Groningen

Wilt u, net als mevrouw Houwing, ook hulp
bij het opstellen van (een deel van) uw

Wegens succes herhaald
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

De eerste fietstocht op 18 september 2021. Stop bij buurtcentrum Hunzeborgh

De Historische werkgroep Beijum organiseert op zaterdag 15 mei a.s. een fietstocht langs historische plekken in De
Hunze en Beijum. Vorig jaar in september
vond de eerste fietstocht plaats en dat was
direct een succes.
De tocht start om 13.00 uur bij de Gerrit Krolbrug. We fietsen langs het riviertje De Hunze,
de plek van het steenhuis, buurtcentrum
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Hunzeborgh, kalkovens en tal van andere
plekken. De tocht eindigt bij de plek waar
vroeger de borg Beijum was gelegen.
Duur: ongeveer anderhalf uur.
Opgave: voor 10 mei 2022.
Bij: Douwe van der Bijl
mail: douwevdbijl@gmail.com
of bellen: 06 27161796
De Historische werkgroep Beijum
17
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Vrijwilliger bij De Zonnebloem worden?
De Zonnebloem zet zich in voor mensen
met een lichamelijke beperking. Door een
ziekte of handi-cap of door hun gevorderde leeftijd is voor onze deelnemers
persoonlijk contact en deelname aan het
maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend. De afdeling Beijum – met ongeveer
35 deelnemers en 15 vrijwilligers –
bestrijkt een groot deel van het noordoostelijke stadsgebied. Behalve Beijum vallen
De Hoogte, De Hunze, Van Starkenborgh,
de Korrewegbuurt, de Indische buurt en
de Oosterparkwijk eronder.

Bezoekwerk
Als vrijwilliger kun je bezoekwerk doen en
help je mee bij activiteiten. Bij de huisbezoeken gaat het om gezelschap, gezelligheid en een gesprek. Soms komen er ook
andere initiatieven uit voort: wan-delen,
museumbezoek, scrabbelen, winkelen, naar
voetbal op tv kijken… De wensen van de
deel-nemer staan centraal. Maar het gaat bijvoorbeeld nooit om verzorging, administratie, boodschappen doen of schoonmaak- en
reparatiewerk.

Activiteiten
We organiseren uiteenlopende activiteiten. Gezamenlijke activiteiten als een paaslunch, spelmiddag, bowlen, een bezoek aan
Tuinland in de kersttijd, concertbezoek of
een dagbustocht. Bij kleinschalige activiteiten gaat één deelnemer met één vrijwilliger op stap. Zo kan een deelnemer ondanks
een beperking bijvoorbeeld naar een wedstrijd van FC Groningen, het bronnenbad in
Bad Nieuweschans of een Thaïs restaurant.
18

Werken in een koffiecorner?

Met maatwerk blijkt vaak
meer mogelijk dan je denkt!
Zo mogelijk organise-ren we
een vakantieweek met enkele deelnemers en vrijwilligers.
Als vrijwilliger hoef je nooit
iets te betalen. De deelnemer
betaalt alleen de kosten voor
zichzelf.

Lijkt het u wat om vrijwilliger te
worden?
Een Zonnebloemvrijwilliger hoeft geen speciale kwaliteiten of vaardigheden te hebben. We hebben twintigers en mensen van
in de zeventig, de een is verpleegkundige, de
ander werkt in de ict. Er zijn vrijwilligers die
alleen ’s avonds vrij kunnen maken terwijl
anderen liever overdag iets doen. We houden rekening met ieders mogelijkheden en
wensen.
Nieuwe vrijwilligers zijn erg welkom. Stuur
voor contact met onze afdeling een e-mail
naar
zonne-bloem-beijum@outlook.com
(algemene informatie over het werk van De
Zonnebloem vindt u op zonnebloem.nl.)
Joep Brinkman

Koffiecorner in fairback.

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger in de
(toekomstige) koffiecorner van de kringloopwinkel Fair Back aan de slag te gaan?
Voor onze toekomstige koffiecorner zijn wij
op zoek naar een clubje van 6 tot 8 vrijwillige medewerkers uit de directe omgeving die
affiniteit hebben met ons werk en het leuk
vinden als zelfsturend/zelfwerkend team
onze koffiecorner te draaien.

richting reguliere arbeid. Mensen met een
hulpverleningsachtergrond (PGB) bieden
wij dagbesteding. Daarnaast begeleiden wij
MBO-stagiaires. Als laatste bieden wij taakgestraften (reclassering) een tweede kans.
Duurzaamheid door hergebruik staat bij ons
hoog in ons vaandel. Ten slotte steunen wij
kleinschalige projecten in Afrika.
Fair Back is ‘om de hoek’ gevestigd: Ulgersmaweg 28-3, 9731 BT Groningen.

Wat is Fair Back?

Opgeven

Stichting Fair Back Kringloop is een niet
gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Naast vrijwilligers begeleiden wij mensen met een participatiebaan

Je kunt je opgeven via het emailadres:
fairback@gmail.com
Sjouke en Imre Postma
www.fairback.nl
19
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advertentie

Koor Goed Gestemd
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Huiswerkbegeleiding bij u in de buurt
Heeft uw zoon of dochter moeite met
het maken of bijhouden van huiswerk?
Zijn de aﬂeidingen zoals Whatsapp, Instagram
en de Playstation groot?
Denk dan eens aan huiswerkbegeleiding!
Bij Back on Track worden scholieren begeleid
door mijzelf en enthousiaste studenten,
die klaar staan om elke vraag te beantwoorden.
Door samen planningen te maken en eﬀectief te studeren,
zorgen wij dat uw kind het in de toekomst zelf kan.
Back on Track helpt uw kind ‘Back on Track’.
Maak gerust een afspraak om een keer langs te komen.

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

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

-Fysiotherapie
-Rugscholing
-Behandelingnekenschouderklachten
-Behandelingvansportblessures
-Rug/bekken(bodem)klachtenbij zwangerschap
-Individueleoefentherapiebij chronischeklachten
-Revalidatienaeenoperatie
-Kinderfysiotherapie
-Fitkids/peuter-kleutergym

Op een laagdrempelige manier met elkaar
zingen, dat is het doel van het koor Goed
gestemd. Elke dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur zingen zo’n twintig personen
onder leiding van Joke Scholten de sterren van de hemel. Joke begeleidt daarbij
op de piano. Bij mijn binnenkomst oefent
het koor op het volkslied van Oekraïne.

Leuk met een piano erbij
Leontine de Heer en Rineke Boonstra coördineren het koor en zingen ook in het koor. Dit
doen ze al vanaf 2007. De dirigent begeleidt
op de piano, dat maakt het extra leuk. Er zijn
altstemmen, mezzosopranen en sopranen. Er
wordt altijd begonnen met ontspanningsoefeningen en oefeningen om de stem los te
maken. Daarna wordt gezongen. De meeste
koorleden komen uit onze wijken maar ook
uit omliggende wijken.

Gezellig en ontspannend
Voor al uw
		
		
		
		

- onderhoudswerk
- nieuwbouwwerk
- houtrotreparaties
- dubbelglas
- binnenwerk

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

IS UW WONING 2 JAAR OF OUDER,
DAN BETAALT U
SLECHTS 9% BTW!
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Wat is nu zo leuk aan zingen in een koor?
Het is in ieder geval heel gezellig maar vooral ontspannend. Dinsdagavond is er gewoon
koor, daar komt echt niks tussen. Als je zingen leuk vindt is dit perfect. Je hoeft geen
feilloze stem te hebben, iedereen kan meedoen. Het repertoire is heel divers, het koor
zingt vooral volksmuziek, licht klassiek en
pop. Nu dus ook het volkslied van Oekraïne
en dat gaat steeds beter.

Ook meezingen?
Er is nog plaats voor nieuwe leden. Het is een
behoorlijk hechte groep maar nieuwe mensen kunnen er heel goed bij. Die worden met
open armen ontvangen. Ook zin om lekker

Repetitie van het lied Ukraïne.
te ontspannen met zang? Dan kun je altijd
twee keer gratis meezingen om te zien of het
je bevalt. Bevalt het en blijf je dan betaal je
€ 75,- contributie per half jaar. Je zingt dan
elke dinsdagavond mee in het koor.
Bij interesse: kom dan eens langs op dinsdagavond om 20.00 uur in ons buurtcentrum
Hunzeborgh, of neem contact op met Leontine
leontinedeheer@home.nl.

Leuke dingen om te doen
Om activiteiten in de wijken voor het
voetlicht te brengen willen we er in ons
wijkblad meer aandacht aan geven. Dat
kunnen bestaande activiteiten in ons
buurtcentrum Hunzeborgh zijn. Ook individuele activiteiten of oproepen om activiteiten samen te doen, kunnen hier een
plekje krijgen. Wil je graag met je activiteit in ons wijkblad? Mail dan naar wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl onder
vermelding van Leuke dingen om te
doen. Dan nemen we contact met je op.
Tekst en foto: Mieke Riezebos
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HUNZEBORGH
vacature

Afscheid van Anna Keller
Afgelopen 3 februari was de laatste bijeenkomst van Anna Keller voor de lezingenreeks ‘Kijken naar Kunst’. Anna heeft
om gezondheidsredenen besloten om te
stoppen met haar lezingen in buurtcentrum Hunzeborgh.

• Financiële verslaglegging. Het maken van een jaarrekening

Tien jaar geleden bedachten Ynke Veenstra
en Ina Bos dat het leuk zou zijn om in buurtcentrum Hunzeborgh lezingen over Kunst
te gaan organiseren. Overdag was er toen
nog niet veel te doen in de Hunzeborgh en
het bestuur van het buurtcentrum stelde de
ruimte beschikbaar. Daarbij kenden Ynke en
Ina de bekende kunsthistorica Anna Keller en
de combinatie was gauw gemaakt. Gelukkig
had Anna direct interesse in de samenwerking. De lezingenreeks over kunst was geboren! Dat er in onze wijken belangstelling voor
kunstlezingen is bleek al in het eerste jaar.
Twintig belangstellenden meldden zich aan.

bv. papierkunst. Anna
mocht
in
elke lezing
een
kwartiertje afwijken van het
thema waarin ze de deelnemers de
gekste dingen
voorschotelde.
Haar Faces in
Places (vondsten op internet) waren vaak hilarisch. Dit
alles vormde de succesformule voor tien jaar
lang interessante middagen in ons buurtcentrum. Dat bleek ook uit het aantal deelnemers: in het topseizoen 2019-2020 waren er
veertig deelnemers.

Kennis van Excel en affiniteit met financiën zijn nodig;

Succesformule

Anna Keller

De organisatoren bedachten dat de lezingen laagdrempelig moesten zijn. Veel kennis van kunst was niet vereist maar het moest
ook interessant genoeg zijn voor mensen die
al wat meer kennis van de kunsthistorie hadden. Ook belangrijk was dat de hele kunstgeschiedenis aan bod moest komen.
Steeds werden de lezingen geëvalueerd en
aangepast waarbij voor elk seizoen weer
een nieuw thema werd gekozen. Anna Keller
heeft de deelnemers meegenomen door de
hele kunstgeschiedenis heen met mooie verhalen, afbeeldingen en vaak ook eigen foto’s,
die gemaakt zijn op haar reizen. Ook nieuwe
kunst kwam in haar lezingen aan bod zoals

De betrokkenheid van Anna bij de groep
deelnemers was groot. Zij wilde van iedereen de naam kennen en menigeen mocht
van haar een persoonlijke kaart ontvangen bij ziekte of verdriet of blijdschap. Door
haar kennis, mooie presentaties, humor en
betrokkenheid is Kijken naar Kunst een succes geworden.
Helaas moet zij om gezondheidsredenen
stoppen, maar zij heeft de organisatie een
stevige basis gegeven.

Het bestuur van Stichting Hunzeborgh is op zoek naar een

Penningmeester (m/v)
Als bestuur zijn wij eindverantwoordelijk voor het beheer en de activiteiten in buurtcentrum Hunzeborgh. Het bestuur telt momenteel 5 leden. Gezamenlijk beslissen wij over
inkoop, schoonmaak, verhuur en activiteiten. Uitvoerende taken hiervoor zijn verdeeld
onder bestuursleden of andere vrijwilligers.

Specifieke taken penningmeester:
• Beheer van de rekening en de kas
• Financiële administratie van de stichting en afhandeling van subsidie van de gemeente

ervaring met bestuurswerk is niet nodig.
Het betreft een onbetaalde functie (vrijwilligersvergoeding).
De tijdsinvestering bestaat uit bestuursvergaderingen (1x per maand) en gemiddeld een
avond in de week administratie.
Ben jij geïnteresseerd of wilt je meer weten? Neem dan contact op met de penningmeester
Joke Snijder, e-mail: hunzeborghfinancieel@gmail.com.
Ben jij geen rekenwonder? Maar wil je je wel inzetten voor het bestuur, een activiteit, o.i.d.
laat dan ook van je horen!
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Peter Imthorn (tekst en foto)
Met dank aan de bijdrage van Ina Bos
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Spetterend optreden van Percussion
Duo Side by Side

Buurtvuur gaat door
Het laatste buurtvuur was vorig jaar 7
november. Sindsdien hebben de leden van
de werkgroep Buurtvuur De Hunze/Van
Starkenborgh niet stilgezeten. Het probleem van de stalling van de buurtvuur
attributen zoals de biertafel en waxinelichtjes is voorlopig opgelost en op de langere termijn is er een mogelijkheid om die
attributen in een container naast de vuurplaats op te bergen.

Container
In buurtcentrum Hunzeborgh klonk afgelopen 13 februari opwindende muziek
maar je kon ook hele lichte en fijne klanken horen. Het was een spetterend optreden van het Percussion Duo Side by Side.
Het Spaanse duo is onder meer geschoold
aan het Prins Claus Conservatorium en
bestaat uit Julia Ramos en Marco Díaz.

Organisatie
Het optreden was onderdeel van het programma dat de Culturele Commissie voor
het eerste half jaar heeft samengesteld. De
organisatie lag dit keer in handen van Marian Asselman, die ook de begeleiding van het
duo voor haar rekening nam, zoals het vervoer van de vele instrumenten. Het publiek
werd ontvangen met een coronacheck-app
en koffie met gebak (appeltaart of brownie).

Optreden
Side by Side opende het concert met lichte muziek weergegeven door kleine

24

instrumentjes en digitaal begeleid door
vogelgeluiden. Het duo speelde daarna
opwindende muziek op twee marimba’s. Tussen de stukken door kreeg het publiek uitgebreid uitleg over de uitvoering, de werking
van de instrumenten en de componist. Marco
en vooral Julia maakten met veel plezier contact met hun publiek. Julia probeerde het
publiek vier Flamenco ritmes aan te leren.
Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Toch waren
er veel bezoekers, die het onder de knie kregen. Dat het concert werd gewaardeerd
bleek uit het luide applaus. Na het concert
nodigden de muzikanten het publiek uit om
de instrumenten te bekijken en uit te proberen. Hier werd goed gebruik van gemaakt en
het bleek dat er een echte drummer onder
de toehoorders zat.
Peter Imthorn
Met dank aan Marian Asselman
(foto en tekstbijdrage)

Die container zal voor een groot deel gefinancierd worden door het fonds Kern met
Pit dat kleine buurtactiviteiten steunt. De
toezegging van het bedrag is binnen en nu
moet de werkgroep aan de slag met de realisatie en met het lospeuteren van een aanvullend bedrag.

Hunzeboord

Programma

Onze vuurplaats ligt in het ontwikkelingsgebied Hunzeboord. De plannen voorzien in
een verhuizing van onze vuurplaats en daar
is de werkgroep niet echt enthousiast voor te
krijgen. Wel zou het leuk zijn om er een paar
duurzame buurtbanken te plaatsen. Zoals de
buurtbanken van Lokaal Motief (www.lokaalmotief.nl).

Voor dit jaar zijn de volgende buurtvuren
gepland:
1 mei, 3 juli, 18 september en 30 oktober
Het zijn allemaal zondagmiddagen van
16.00 uur tot 19.00 uur (of iets later…). Daarnaast kunnen er ook tussendoor buurtvuren
gehouden worden. Zie voor de data én de
locatie onze webpagina:
www.bit.do/buurtvuur

Vrijwilligers gevraagd
Vind je het leuk om te helpen met het organiseren van een buurtvuur? Geef je dan op bij
de werkgroep Buurtvuur. Het kost je niet veel
tijd want de werkgroep houdt niet van lange
vergaderingen. Het betreft vooral hele praktische zaken tijdens een buurtvuur. Per jaar
zijn er een beperkt aantal buurtvuren.

Reacties:
peter.imthorn@gmail.com
foto: Simone Knaapen
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Van de voorzitter
Voor al uw reis- en
vakantiewensen
Zonder extra kosten

Gerrit Krolbrug. foto: Peter Imthorn

BOEIJINK
ONDERHOUDSERVICE
Allround Klussenbedrijf
Voor al uw: installatiewerk, badkamers,
keukens en renovatiewerkzaamheden
Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.
Tel: 06 203 23 186 • E-mail: tomboeijink@gmail.com • www.boeijinkbouw.nl
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Als ik dit schrijf zijn de gemeenteraadsverkiezingen net geweest. Vele stemmers uit de wijken
wisten ons buurtcentrum te vinden om hun stem uit te brengen. Met 893 stemmers zijn er 1001
stemmen uitgebracht.

Mw. J. Kok
Noorderhoogebrug
Bedumerweg 52
Fysiotherapie
9716 AD Groningen
Haptotherapie
T 06 33 97 22 11
noorderhoogebrug@fysio4.nl

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.haptotherapeut-groningen.nl

www.fysio4.nl

Voor het buurtcentrum zijn er geen beperkingen meer ten aanzien van het coronavirus en kunnen alle activiteiten weer doorgaan. Toch blijft goed ventileren een belangrijke basismaatregel.
Op verzoek van gebruikers hebben we nu in de grote zaal een luchtkwaliteitsmeter. Deze meet
de CO2 in de ruimte en geeft daarmee een indicatie van de luchtkwaliteit. Wanneer er te veel
mensen zijn of er wordt te weinig geventileerd geeft de meter een indicatie bij een droevige smiley. Het moment om een raam te openen en de afzuiging hoger te zetten. Wij hopen dat hiermee
de luchtkwaliteit beter in de gaten kan worden gehouden.
Op 24 april as. is er voor vrijwilligers van de Hunzeborgh en van de Bewonersorganisatie De
Hunze en Van Starkenborgh een buffet. Wij willen onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Want zonder vrijwilligers kunnen we geen activiteiten organiseren in het buurtcentrum en voor
de wijk.
Tot slot wil ik u vragen serieus na te denken om zich in te zetten voor ons mooie buurtcentrum.
Het bestuur heeft een vacature voor penningmeester. Wilt u meer weten of een keer kennismaken, u bent van harte welkom op een bestuursvergadering.
Groet, Menno Hartsema

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. 06 312 85 511

r.boonstra@dehunzeborgh.nl

Website: www.dehunzeborgh.nl E-mail: info@dehunzeborgh.nl
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Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2022
Maandag

9.15 - 10.05 uur
10.30 - 11.20 uur
13.00 - 14.00 uur
19.00 - 20.15 uur
20.15 - 21.30 uur

Fitness-50+
Fitness-50+
Fitness-50+-plus
Yoga
Yoga

9.15 - 10.05 uur
10.30 - 11.20 uur
14.00 - 15.00 uur

Fitness-50+
Fitness-50+
Wandelen

20.00 - 22.00 uur

Koor 'Goed gestemd'
iedere dinsdagavond uitgez. schoolvakanties

Woensdag

10.00 – 12.00 uur

Schildergroep 'Sporrel'

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

Donderdag

9.15 - 10.05 uur
10.30 - 11.20 uur
14.00 - 16.00 uur

Fitness-50+
Fitness-50+
Kijken naar kunst

Pieta Nijhuis (050) 542 13 96
pieta.nijhuis@home.nl
Ynke Veenstra (06) 273 337 87
ynkeveenstra@home.nl

Ladies Gym

Lia Elsinga (06) 305 038 02
l.ladiesgym@gmail.com
Ina Bos (06) 440 122 76
bosuil4@gmail.com
22 april, 20 mei, 17 juni

Dinsdag

Vrijdag

8.45 - 9.45 uur
10.30 - 12.30 uur
16.15 - 17.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.45 - 21.00 uur

Schildercursus ‘Groen als Gras'
Jeugdschaakclub SC de Paardensprong
Kinderdisco 4 t/m 8 jaar
Bingo met aansluitend kinderdisco 8 t/m 12 jaar

Pieta Nijhuis (050) 542 13 96
pieta.nijhuis@home.nl
Monique Heemskerk
(06) 127 869 72
Pieta Nijhuis (050) 542 13 96
pieta.nijhuis@home.nl
Ynke Veenstra (06) 273 337 87
ynkeveenstra@home.nl
Leontine de Heer
Leontinedeheer@home.nl

WIJ HEBBEN PASSIE VOOR AUTO’S
Onderhoud/reparatie Up to date diagnoseAltijd circa 60 occasions in
alle merken
en uitleesapparatuur
voorraad die altijd geleverd
worden met een geldige APK.

Vervangend vervoer
geen probleem

Wij kunnen u ieder merk
personen- of bedrijfsauto
leveren, nieuw of gebruikt.
U bent van harte welkom

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

Incidentele activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2022
houd de website in de gaten voor data van activiteiten

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

Buurtcentrum Hunzeborgh / Beijumerweg 10a - 9731 EB Groningen

KOPEN DOE
JE MET JE HART,
MAAR HOUD JE
HOOFD KOEL
gewoon groots geregeld!
Reitdiephaven 428, 9746 RK Groningen • Tel. 050 82 00 944
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl
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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!

Tandartspraktijk De Hunze
Bij ons bent u van harte 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

