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Wanneer je dit blad leest zitten we al mid-
den in de herfst. Het nazomeren is gebeurd. 
Daarover meer in deze editie. Terwijl ik start 
met dit voorwoord is het buiten meer dan 30 
graden. Een behoorlijke verandering met de 
temperatuur van nu schat ik zo in. Zo heeft 
er ook een flinke verandering in het redac-
tieteam plaatsgevonden afgelopen zomer. 
Helaas moeten we jullie meedelen dat Peter 
Imthorn zich heeft teruggetrokken als hoofd-
redacteur. Dat vinden we allemaal heel erg 
jammer. Peter heeft er toch maar mooi sinds 
het zomernummer van 2018 voor gezorgd 
dat het wijkblad weer bij je op de mat viel. 
We zullen zijn enthousiasme en kennis van 
de wijk missen. Dankjewel Peter! Gelukkig 
blijft Peter nog wel artikelen aanleveren.
Om toch de continuïteit van het blad erin te 
houden heb ik de taak als eindredacteur op 
me genomen. Gelukkig heeft Els Bijlholt zich 
opgegeven als extra redactielid. Zo zijn we 
in ieder geval drie mens sterk. Els stelt zich in 
dit blad graag even voor, terwijl ik inschat dat 
voor een aantal Els een oude bekende is. 

Linkjes en QR-codes
Door de zomerperiode en de wisseling van 
de wacht zijn er minder activiteiten in de wij-
ken geweest. Toch een soort van zomerreces. 
Vandaar dat we in dit nummer onze website 
met verschillende artikelen onder de aan-
dacht willen brengen. Onze website kun je 
namelijk echt zien als een volwaardig wijkar-
chief. Met korte linkjes en/of QR-codes nodi-
gen we jullie uit voor een verdiepingsslag 
van de wijk. Lees en verwonder. 
Die verwijzingen naar de website willen we 
vaker gaan doen. Zo hebben we op de web-
site ook nog een fotocarrousel geplaatst van 
het nazomeren bij De Hunzeborgh. We wil-
len graag wat meer samenhang met onze 
website en onze Facebookpagina. Wordt 
vervolgd. 

Namens de redactie wens ik jullie veel 
leesplezier,

Mieke Riezebos 

Na een mooie hete zomer met veel evene-
menten en festivals zijn de meeste wijk-
bewoners alweer volop aan het werk of 
genieten ze van hun pensioen in en rond 
hun woning. Dat betekent dat ook alle 
sport- en vrijwilligersorganisaties weer 
in bedrijf zijn. Dat geldt ook voor onze 
bewonersorganisatie. We hebben de eer-
ste vergaderingen er weer opzitten en zijn 
met diverse (gemeentelijke) instanties in 
gesprek om de leefbaarheid, bereikbaar-
heid, veiligheid en het woongenot in onze 
wijken te verbeteren en voor de toekomst 
te garanderen. 

Gerrit Krolbrug
Er is een inloopbijeenkomst Verbetering hui-
dige situatie Gerrit Krolbrug op 15 september 
geweest. Wij hopen dat jullie daar in groten 
getale aanwezig waren. Als jullie niet in de 
gelegenheid waren stel je dan via onze web-
site en via de gemeentelijke website op de 
hoogte. Er is namelijk eindelijk voortgang en 
als het meezit dan is de verbeterde situatie 
eind dit jaar gerealiseerd!

Landschapsvisie Hunzezone
Ook is het team Landschapsvisie Hunzezone 
Ulgersmaborg met een ontwerpsessie aan 
de slag gegaan over de locatie van het buurt-

vuur Hunzeboord. In het volgende wijkblad 
schenken we daar meer aandacht aan.

Energieteam
Het energieteam is met een vervolgonder-
zoek van de Hanzehogeschool met de keuze 
van energiesystemen in onze wijken verder-
gegaan. Centraal daarin staat de vraag of er 
bij bewoners voorkeuren zijn voor bepaal-
de maatregelen of technieken over de ener-
gietransitie. De resultaten zijn besproken 
op de workshop van 29 september. Het vol-
gende wijkblad zal daar zeker meer over 
beschrijven.

Parkeeroverlast langs  
Van Starkenborghkanaal
Zo speelt ook nog de parkeeroverlast langs 
het Van Starkenborghkanaal. Er vinden op dit 
moment gesprekken over plaats en onder-
zoeken we hoe deze overlast te verminderen. 
We hopen binnenkort met de gemeente tot 
aanvullende maatregelen te komen.

Nieuwe eindredacteur en 
penningmeester
Soms krijg je tijdens de rustige zomermaan-
den berichten binnen die je even niet ver-
wacht of ziet aankomen. Bijvoorbeeld het 
bericht dat Peter Imthorn zijn functie als 
redacteur van ons wijkblad heeft neergelegd. 
Peter kon helaas de redactiewerkzaamheden 
niet meer combineren met zijn eigen werk-
zaamheden. Dat hebben we gerespecteerd 
natuurlijk. Vanuit het bestuur en de redactie 
willen we Peter enorm bedanken voor zijn 
bijna vijf jaar tomeloze inzet en al die mooie 
wijkbladen die mede door hem tot stand zijn 
gekomen. Ondertussen heeft Mieke Riezebos 

Wie is Els?
Iedere keer wanneer ik ons wijkblad las ging 
het toch weer kriebelen. Jaren geleden was 
ik meewerkend ‘voorvrouw’ van het wijkblad. 
Nu kom ik weer terug als redactielid. Ik vind 
schrijven leuk en er gebeurt veel in onze wij-
ken waar ik soms iets van vind. Daarnaast is 
het heel bijzonder dat het wijkblad al zo lang 
bestaat, dat moeten we volhouden.
In het dagelijks leven werk ik bij de Hanzeho-

geschool, als pro-
jectleider bij het 
Facilitair Bedrijf 
en ben lid van 
de medezeggen-
schapsraad van de 
hogeschool. Mijn drie kinderen zijn het huis 
al uit, maar sinds augustus heb ik een buiten-
landse student in huis, die hier een half jaar 
komt wonen.

Van de redactie

Even voorstellen, Els Bijlholt

Van het BHS bestuur

Chris van Malkenhorst 
Voorzitter

Peter Altena
Secretaris

VACATURE!
Penningmeester 

Bert Meijberg
Algemeen 
bestuurslid

Marga Hesseling
Algemeen 
bestuurslid

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

het bestuur
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zich beschikbaar gesteld als eindredacteur. 
Daar zijn we haar erkentelijk voor. Succes 
Mieke. Ook heeft Els Bijlholt zich als extra 
redactielid aangemeld.

Een ander mooi getimed (positief ) bericht, is 
de invulling van de vacature penningmees-
ter. We zijn in de afronding van de procedure 

en hopen in het volgende wijkblad de nieu-
we penningmeester te kunnen voorstellen.
Al met al zijn we weer volop in bedrijf en 
wensen we jullie een gezond en kleurrijke 
herfst toe.

Namens het bestuur,
Chris van Malkenhorst

Voor wie het nog niet weet: De Hunze 
heeft een WhatsApp buurtpreventiegroep. 
De naam van de app is Hunze Alarm.

Houd de buurt veilig
Iedereen uit de wijk kan zich toevoegen en 
hiervan deel uitmaken.
Uiteraard zijn er wel enkele huisregels, die 
kun je lezen op de website. Ook vind je 
daar een knop om jezelf toe te voegen. 
Bedenk wel dat deze buurtapp alleen 
gebruikt wordt waar deze voor is bedoeld. 
Elkaar snel op de hoogte brengen van alar-
merende situaties zoals een inbraak, ver-
nielingen of verdachte personen. Op deze 
manier houden we met elkaar de buurt 
veilig. Bij een alarmerende situatie kun je 
beter eerst met het alarmnummer 112 bel-
len en daarna informeer je de leden via de 
app.

www.bit.ly/dehunzealarm

Bron: internet
 

Oproep Van Starkenborgh
We zijn van de redactie wel benieuwd 
of de wijk Van Starkenborgh ook zo’n 
WhatsApp groep heeft. We lezen het 
graag, stuur dan een mail naar  
wijkblad@dehunzevanstarkenborgh.nl

Hunze Alarm!!

Wij wonen in keurig nette wijken: afval 
verdelen we over drie kliko’s en op gezette 
tijden halen medewerkers van de Milieu-
dienst het afval op. Met de app Afvalwijzer 
Groningen zie je wanneer welke container 
aan de beurt is.

Maar er is ook afval dat zich niet laat van-
gen in een app: het zwerfvuil doet zijn naam 
eer aan en weet op wonderbaarlijke wijze 
waar het moet gaan liggen, gestuurd door 
mensenhanden. Toen ik een hond aanschaf-
te (tweedehandsje, dus duurzaam) ging ik 
lopen op plaatsen waar ik nog niet eerder 
was geweest. Zoals het halfslachtige bosje 
tegenover en langs het fietspad: een mooi 
stukje natuur, opgesloten tussen fietspa-
den en een groot veld. Blijkbaar was dit plek-

je ook bij andere 
mensen bekend. Er 
lag verbazend veel 
afval zoals bier-
blikjes en restan-
ten van maaltijden. 
Om te voorko-
men dat de hond 
zich ongans ging 
eten aan koude 
patat, deed ik zo 
veel mogelijk rom-
mel in mijn jaszak-
ken. Later kom ik 
dan terug met een 
plastic tas waarin 
alles past. Totdat 
een voorbijgan-

ger mij tipte dat de gemeente Groningen 
ervoor zorgt dat je niet met je blote handen 
patat hoeft op te pakken. Je kunt een afval-
grijper en vuilniszakken aanvragen via Gro-
ningen Schoon en dit wordt dan ook nog bij 
je aan huis geleverd! Zo is een verslaving ont-
staan: als ik een keer geen afval vind, dan ben 
ik bijna teleurgesteld, ‘gelukkig’ is er een plek 
waar altijd zwerfvuil te vinden is: het grote 
veld, daar is het elke dag raak: lege blikjes, 
snoeppapier en lege chips zakken. 

Ik kan het echter niet alleen dus help mee en 
vraag een afvalgrijper plus vuilniszakken aan 
op www.bit.ly/groningen-schoon of scan de 
QR-code. 

Els Bijlholt

Verslaafd aan afval ruimen
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Japanse duizendknoop
If you can’t beat it, eat it!

Japanse duizendknoop is de meest geha-
te plant op dit moment, maar ook de meest 
geneeskrachtige plant op aarde, zoals je in 
vele artikelen kan lezen.
Deze plant kan funderingen doorboren, 
komt door het asfalt heen en is met niets te 
bestrijden. Zelfs met de sterkste chemische 
middelen niet. Maar het mooie van deze 
plant is wel dat hij de chemische stoffen uit 
de grond kan opruimen.
Het enige wat je kan doen is hem in de hand 
houden door hem elke keer af te snoeien. En 
dat afval niet in de groene maar in de grijze 
container te gooien, te verbranden of door 
het op te eten. Het is familie van de rabarber 
en heeft ook een lekkere smaak.

De Latijnse naam is Polygonum cuspidatum, 
Polygonum betekent veelhoekig en cuspida-
tum wijzend gegeven. Deze naam heeft hij 
waarschijnlijk gekregen omdat de bloemen 
op wijzende bloemen lijken.

Als je kijkt naar deze krachtige plant kun 
je je misschien wel voorstellen waarom 
deze plant zo enorm geneeskrachtig is. Hij 

wordt daarom in de natuurgeneeskunde zo 
gewaardeerd vanwege o.a. de hoge concen-
tratie resveratrol die in de wortel zit. Dit zit 
ook in pinda’s en druiven alleen dan in een 
veel hogere concentratie. Er zijn al weten-
schappelijke bewijzen dat resveratrol tumo-
ren bestrijdt bij dieren. Wetenschappers zijn 
op dit moment bezig dit verder te onder-
zoeken. De plant heeft een antioxiderende, 
antiallergische werking en is ontstekingsrem-
mend.  Daarnaast zit hij vol vitaminen. Ook 
bij de ziekte van Lyme is deze plant goed in 
te zetten gecombineerd met kaardebol. 
Dus een prachtig plant, geneeskrachtig 
gezien. In de Japanse, Chinese en Indiaan-
se geneeskunde is dit al zeker 2000 jaar een 
zeer gewaardeerde plant. 

De Japanse duizendknoop smaakt dus als 
rabarber en in een aantal restaurants staat 
het ook al op het menu. Ik heb gelezen dat 
het eerste bier ervan ook al te koop wordt 
aangeboden. De plant is zurig van smaak en 
je kan hem zowel zoet als hartig klaarmaken, 
bijvoorbeeld door de jonge stelen net als 
rabarber te koken met een beetje kaneel en 
suiker, of er een siroop van te maken of taart. 
Je kunt er ook een hartige taart van maken. 
Gebruik hierbij wel de jonge scheuten want 
die worden taai als ze ouder worden.

Ons (on)kruidentuintje
Planten die je goed doen vind je in de bermen, bosjes en struiken in onze 
wijken. Er komen waardevolle planten op in je eigen tuin, waarvan je 
niet weet hoe zij daar gekomen zijn en die je nog niet kent. Deze rubriek 
nodigt je uit nader kennis te maken met deze ongewenste “aanwaai-
onkruiden”. Kijk eens naar beneden of juist omhoog. Zo zie je straks niet 
enkel een ongewenst onkruid, maar een aanvulling op je keukenkruiden 
of je medicijnkastje.  

Voor siroop heb je een schaal vol jonge 
scheuten van Japanse duizendknoop, rietsui-
ker, water en citroen nodig. De scheuten in 
een pan met een klein laagje water, 10 minu-
ten koken. De scheuten pureren en door een 
fijne zeef doen. Meet de vloeistof en neem 
dan voor 1 liter vocht 400 gram suiker en 1 
citroen. Alles opnieuw verwarmen totdat de 
suiker opgelost is en dan alles in een goed 
afsluitbare en steriele fles schenken. Lekker 
als limonade of op de yoghurt.

Denk erom gooi het afval niet op je com-
posthoop of groene container want de kans 
dat de plant zich verspreidt is groot en daar 
wordt niemand blij van!

Mensen die bloedverdunners gebruiken, 
moeten heel voorzichtig zijn met het gebrui-
ken van deze plant want resveratrol heeft 
een bloedverdunnende werking.

Dus, voor wie het wil zien: het groen in onze 
wijken is als het ware een verscholen krui-
dentuin. Let wel op waar je je planten plukt 
en spoel ze goed. Plaatsen waar veel hon-
den komen of waar veel verkeer is zijn niet 
geschikt. Zoek allereerst in je eigen tuin! 

Let op: bij serieuze medische klachten, 
overleg altijd met je arts of medisch spe-
cialist. Ga niet op eigen houtje experimen-
teren met kruiden. Als we met zijn allen 
Japanse duizendknoop gaan eten dan 
eten we gezond en we helpen gelijktij-
dig mee in de bestrijding van deze plant. 
Kijk wel uit waar je de plant plukt want 
gemeentes zijn heel erg bezig deze plant 
te bestrijden en gebruiken daar ook che-
mische middelen bij! Geniet ervan!

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



De Hunze / Van StarkenborgH De Hunze / Van StarkenborgH

9     8     

spoor van de Keltische muziek. Jouke speelt 
altijd akoestisch en vaak solo bij zijn optre-
dens. Carieke Pol zingt sinds haar jeugd in 
verschillende samenstellingen: in koren, in 
duo’s en als soloartiest. Naast haar zangta-
lent is Carieke een Schotse danslerares van 
formaat. 
Doordat ze allebei bezig waren in de Schot-
se muziek kwamen Jouke en Carieke elkaar 
regelmatig tegen. Een gezamenlijke kennis 
vroeg hen eens samen te zingen. Vanaf de 
allereerste tonen bleken de stemmen van 
Carieke en Jouke een reuze match. Het zou 
echter nog jaren duren voordat ze hun talen-
ten gingen bundelen.
Carieke en Jouke bouwden samen aan een 
repertoire. Toen ze er klaar voor waren in 
2017, lanceerden ze hun duo Dancing Voices 
tijdens hun eerste huiskamerconcert. Dit was 
een instant succes. Ze worden regelmatig 
gevraagd om op te treden, zoals bij zeilreizen 
in Schotland en in de local pubs in Schotland. 
Na het concert kun je genieten van huisge-
maakte soepen! Natuurlijk is er ook koffie/
thee en lekkers.
www.dancingvoices.nl 

Ontaard Land
Lezing door Ineke Noordhoff
18 december van 15.00 uur tot 17.30 uur

Ineke Noordhoff is journalist en land-
schapshistoricus. Ze schrijft boeken, artike-
len en blogt over de aardbevingen.  De lezing 
gaat over haar boek Ontaard Land, de strijd 
van een Groninger tegen de gasregenten.
Het overkwam Henk Tienkamp uit Wolter-
sum en met hem tienduizenden Groningers, 
de plek waar je woont is onveilig verklaard, 
maar als bewoner mag je niets doen. Hoewel 
de overheid ruim vierhonderd miljard in haar 

zak heeft gestoken, lost ze de problemen van 
de bewoners niet op. In Ontaard Land schetst 
Ineke Noordhoff een genadeloos beeld van 
het gepruts in Groningen. En hoe het korte-
termijndenken van bestuurders ons bestaan 
ondergraaft. Overtuigend laat ze zien dat 
het anders moet en kán. Want ‘wingewest  
Groningen’, dat heeft geen toekomst.
www.inekenoordhoff.nl/biografie 

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

Toegang: € 7,50 per activiteit. 
Graag gepast of met pin betalen.

Aanmelding verplicht op: 
cultuur@dehunzeborgh.nl

Peter Imthorn

Onderzoek je eigen 
familiegeschiedenis
Lezing door Teijo Doornkamp
23 oktober van 15.00 uur tot 17.30 uur

In het veel bekeken 
programma Verbor-
gen Verleden, ontvangt 
de archivaris bekende 
Nederlanders waarvan 
diezelfde archivaris de 
gegevens al heeft uit-
gezocht. Zo gaat het 
in de praktijk helaas 
niet. Het uitzoeken 
van je familiegeschiedenis vraagt nogal wat 
tijd en kennis. Toch is het eerste begin goed 
te doen, je kunt het vanuit de luie stoel in je 
huiskamer uitvoeren. Veel archieven publice-
ren hun gegevens namelijk gratis online. Het 
maken van een familiegeschiedenis tot aan 
het begin van de Burgerlijke Stand in 1811 is 
daarom goed te doen. Voor 1811 wordt het 
moeilijker en zijn bezoeken aan archieven 
noodzakelijk.
Teijo hoopt u enthousiast te krijgen om uw 
eigen familiegeschiedenis te gaan onderzoe-
ken. Hij vertelt over zijn eigen onderzoek en 
geeft tips hoe je zelf een verhaal á la Verbor-
gen Verleden kunt maken. Hij zal ongetwij-
feld nog een waarschuwing geven: “Het is 
een verslavende hobby.”
Teijo Doornkamp is een gepensioneerde ICT-
er en tweedejaars geschiedenisstudent aan 
de RUG. Hij doet al 30 jaar onderzoek naar 

zijn eigen familie maar ook naar de regionale 
en dan vooral de Groningse geschiedenis. Hij 
is bestuurslid van de afdeling Groningen van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging, 
schrijft artikelen en doet presentaties over 
dat onderwerp.
www.ngv-afdelingen.nl/grn

Keltische muziek met 
Soup ‘N’ Song
Muziekoptreden door Dancing Voices
20 november van 15.00 uur tot 17.30 uur

Het duo Dancing Voices brengt Schotse en 
Ierse volksmuziek tot leven met begelei-
ding van gitaar, ukelele, dulcimer en mando-
line. Jouke Aukema bespeelt al jaren diverse 
snaarinstrumenten. Zijn vader was fan van 
de Dubliners en zette hem daarmee op het 

Zet alvast in je agenda!
Het nieuwe najaarsprogramma van de Culturele Commissie 
is bekend. Zij nodigen u hiervoor hartelijk uit! 
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Netflix, Facebook, Spotify, LinkedIn, 
Google, Whatsapp en wellicht ook TikTok. 
We zijn voortdurend bezig op onze tele-
foons, tablets en laptops. Een pareltje in al 
dat digitale aanbod is toch wel onze web-
site. Vandaar dat we deze site eens wat 
vaker hier willen uitlichten. We trappen af 
met de Greiner Boulevard.

Biodiversiteit combineren met 
gezelligheid
Wandelend of fietsend naar het winkelcen-
trum over de Beijumerweg, kom je langs de 
Greinerstraat. Daar is een prachtige ontmoe-
tingsplek gecreëerd in het grasveld. Op een 
vlonder staat een flinke picknicktafel, met 
bankje, pergola en bloembakken. Er is ook 
een soort van stamtafel en tijdens de hitte-
golf was er zelfs een luifel over gespannen. 
Het mooist van alles is het tuintje eromheen. 
Want daar gaat het eigenlijk om. Die tuin 

zorgt er namelijk voor dat daar de biodiversi-
teit wordt vergroot. En dat is natuurlijk altijd 
goed. Mooi om te zien dat de bewoners dat 
hebben gecombineerd met een rustpunt 
in de wijk waar je elkaar kan ontmoeten en 
een praatje kan maken. Daarbij gestimuleerd 
door de gemeente. Wil je er alles over weten? 
Type dan de link in de URL van internet of 
scan de QR-code.

Mieke Riezebos

www.bit.ly/greinerblvd

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

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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Marian Asselman: “Ik had het voorrecht om met een vriend mee te vliegen in een ultra-
light vliegtuig, een tweezitter. Naast Lauwersoog, Drenthe en het oosten van Groningen 
zijn wij ook boven onze wijken gevlogen. Een geweldig avontuur.”

Nou ja zeg, ik houd helemaal niet van voet-
ballen. Sorry mensen maar het is niet anders. 
Toch vind ik het leuk als ik op onze web-
site lees, dat alle straten in de wijk Van 
Starkenborgh zijn vernoemd naar oud Gro-
ninger voetballers. De mensen die daar 
wonen weten dat natuurlijk allang. Helaas ik 
nog niet, tot nu. Mijn favoriete pad is trou-
wens het Klaas de Witpad. Klaas de Wit 
blijkt een legendarische sporttrainer te zijn 
geweest, die in de periode 1933-1983 dui-
zenden sporters onder zijn handen heeft 
gehad. Hoe leuk!

Maar er staat nog meer interessants over op 
onze website. Pak je telefoon, tablet of laptop 
als je er meer over wilt lezen. Leuk om als ver-
dieping even tot je te nemen. Is er toch maar 
zo’n belangrijk iemand voor bewegend Gro-
ningen vernoemd in je eigen wijk.

Mieke Riezebos
www.bit.ly/klaasdewit

Oud-voetballers uit Groningen  Luchtfoto’s

Een jeugdelftal uit het GVAV-verleden, met in het midden achterin, de alom gewaardeerde trainer Klaas de Wit.
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Er waren slechts vijf deelnemers op deze warme vrijdag. 
Gewacht tot 14.15 uur en toen vertrokken we met de 
afspraak elkaar in ieder geval om 16.00 uur weer te tref-
fen bij de trappen van het stadhuis.

Het thema was: Kunst en Architectuur maar er werd van alles 
gefotografeerd. Gewoon thuis uitzoeken en kijken wat we 
14 september kunnen gebruiken en desnoods nog een keer 
op eigen houtje de stad in voor de beste foto. We waren met 
vijf personen en hadden er lol in. Een leuke afsluiting van  
het seizoen 2021 – 2022.  

Voor meer informatie: fotoclubzoombeijumdehunze.nl

Gerhard Broekhuis, lid van de fotoclub

Het thema van de fotoclub was ondersteboven. Een kleine indruk hoe dat werd 
verbeeld. Wil je ook meedoen? Kijk dan op www.bit.ly/fotoclubhvs en meld je aan.
  

Stadswandeling Fotoclub ZOOM 
Beijum - De Hunze  Vrijdag 17 juni 2022

Ondersteboven

Op de knieën voor het perfecte plaatje

Na afloop even gezellig op een terras  

Foto Gerhard Broekhuis

Foto Ronald Gramberg

Foto Gerhard Broekhuis

Foto Mieke Riezebos

Foto Henk van Ooij

Ronald fotografeert op verzoek
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Nadat het beeld in 1992 was geplaatst, 
omschreef het Nieuwsblad van het Noorden 
het ‘als een plaatstalen haard met koket-ron-
de oren’. Ook later verwees het Dagblad naar 
die bekende stripheld. ‘Mickey Mouse strijkt 
neer in een Groninger woonwijk’, kopte de 
krant.

Nog altijd wordt het kunstwerk in de wijk 
geduid met de naam van de stripfiguur. De 
associatie met Mickey Mouse vindt Verrijn 
Stuart eigenlijk maar niets, zo laat ze weten 
vanuit het Duitse Kassel waar ze de vijfjaar-
lijkse tentoonstelling Documenta bezoekt.

Ze gaf het kunstwerk destijds de naam 
‘Beschaving, bescherming, cultuur, ontman-
teling’. ”Een moeilijke titel”, geeft ze toe. ”Ik 
was er later ook niet zo blij mee. Maar ik weet 
nog steeds niet hoe ik het anders had moe-
ten noemen. Het is ook niet zo eenvoudig uit 
te leggen wat ik er wel mee bedoelde”, vertelt 
ze.

De gedachte achter het beeld is, zo maken 
we op uit haar relaas, dat onze beschaving in 
haar ogen niet altijd voldoende bescherming 
biedt aan bijvoorbeeld kwetsbare mensen en 
waardevolle landschappen. Verrijn Stuart  ”Bij 
jullie wijken is de Hunzeloop verdwenen. En 
kijk eens hoe we omgaan met de asielzoe-
kers in ter Apel.”

De sculptuur verbeeldt als remedie een soort 
haard, verduidelijkt zij, als een plek van hui-
selijkheid en geborgenheid. De holte is een 
schuilplaats die bescherming kan bieden. De 
‘oren’ benadrukken het belang te luisteren 
naar de noden van mens en natuur.

Het beeld moet echter niet worden opgevat 
als aanklacht tegen de destijds nieuwe wijk 

De Hunze, vertelt ze, waarvoor groen land-
schap moest wijken. ”Nee, het ging om de 
beschaving in zijn algemeenheid. De Hunze 
is een prima wijk.”

Verrijn Stuart maakte het beeld om te begin-
nen als onderdeel van een tijdelijke installa-
tie die in 1988 in Breda tentoongesteld werd. 
Maar voor ze eraan begon, legde ze al con-
tact met de gemeente met het voorstel om 
het na de expositie op een buitenlocatie in 
Groningen te plaatsen. Die vond het een 
goed idee en gaf er gezamenlijk met de pro-
vincie 10.000 gulden subsidie voor. Het zou 
na de tentoonstelling in Breda nog een paar 
jaar duren voor de sculptuur aan het Heer-
denpad werd geplaatst.
Verrijn Stuart ”Mijn bedoeling was dat het 
vijf jaar zou blijven staan en dan plaats zou 
maken voor een beeld van een andere kun-
stenaar. Dat leek me leuk. Maar dat wilde de 
gemeente niet.”

Het staal waarvan ‘Beschaving, bescherming, 
cultuur, ontmanteling’ is gemaakt, is verroest. 
Het kan door zich wijzigende weersomstan-
digheden weleens van kleur verschieten. Het 
verkeert, na 30 jaar, nog in goede staat.  

Peet Verrijn Stuart kwam in 1974 naar Gro-
ningen voor een niet afgeronde studie 
kunstgeschiedenis. Ze voltooide wel haar 
opleiding aan de Academie Minerva. Eind 
1992 ging ze naar Rotterdam, vanwaar ze 
naar haar huidige woonplaats Haarlem 
verhuisde.

”Ik koester Groningen nog steeds”, vertelt ze. 
”Ik kom er nog regelmatig. En als ik er ben, ga 
ik nog weleens naar het beeld kijken.”

John Geijp

De rubriek ‘Waar blijft de tijd?’ gaat over 
‘weetjes’ uit de geschiedenis van  
De Hunze/Van Starkenborgh. In deze afle-
vering: een kunstwerk dat al 30 jaar onbe-
doeld Mickey Mouse wordt genoemd.

‘Beschaving, bescherming, cultuur, 
ontmanteling’ 
Het staat al 30 jaar langs het Heerdenpad: het 
kunstwerk van Peet Verrijn Stuart (Heemste-
de 1956). Het uit gewalst plaatstaal gefabri-
ceerde kunstwerk is één van de sporen die de 

kunstenares achterliet in Groningen, waar ze 
bijna 20 jaar woonde.

”De sculptuur is sober van vorm, maar roept 
niettemin een veelvoud aan associaties op. 
Zoals onder meer met een boterham, een 
haard met scherm en vooral met Mickey 
Mouse”, zo schrijft het Kunstpunt Groningen 
op zijn website over de schepping van Verrijn 
Stuart.

De sculptuur die onbedoeld 
Mickey Mouse wordt genoemd

‘Beschaving, bescherming, cultuur, 
ontmanteling’, in de volksmond 

vaak Mickey Mouse genoemd.
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Knutselen met herfstmaterialen
Ga lekker naar buiten en verzamel allemaal mooie herfst-
materialen. Denk aan bladeren in allerlei kleuren, kastanjes, 
takjes enz. Daar kun je namelijk heel leuk mee knutselen. En 
misschien kun je ergens aan een mooie pompoen komen.

Een herfsttafel is zo gemaakt. Je kan een bestaande (buiten)tafel 
gebruiken maar ook een groot dienblad is geschikt. Als je het bin-
nen maakt waait het in ieder geval niet weg.
Maar je kan ook iets anders maken met je herfstspullen: plak alle-
maal bladeren op een groot vel papier, vul een vaas met allemaal 
bladeren en hang daar van alles in of maak een slinger. Je mag 
het helemaal zelf bedenken. Op internet vind je heel veel inspira-
tie. Veel knutselplezier!

Stuur je foto op
We vinden het leuk als 
je een foto maakt van 
je herfstcreatie, mail je 
foto dan voor  
19 november naar 
wijkblad@dehunze 
vanstarkenborgh.nl 
De mooiste ontwer-
pen plaatsen we de 
volgende keer in ons 
wijkblad. Vergeet niet je 
naam en leeftijd erbij te 
vermelden.

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

munusvergroent.nl of bel 06 448 55 779

3
Waterberging
Vang regenwater op door het 
plaatsen van een groendak 
of een regenton. Hiermee 
kun je het riool ontlasten.

2
Zonnepanelen
Wek je eigen groene 
stroom op en verlaag 
je energierekening en 
de CO2 uitstoot.

1
Groendak
Zorgt o.a. voor biodiversiteit, 
schonere lucht, isolatie. En 
verlengt de levensduur van 
de dakbedekking.

Triple duurzaam 
met Munus

 Ben je al duurzaam, maar wil je meer? Wij helpen je naar dubbel of triple duurzaam!

Adv_128x90_fc.indd   1 08-05-22   21:40
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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 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

Voor al uw reis- en 
vakantiewensen

Zonder extra kosten

 
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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Van de voorzitter
We hebben een heerlijke zomer achter de 

rug. Ongekend hoge temperaturen alsof je 

in Zuid-Frankijk was. En voor wie daarheen 

ging waren het zelfs tropische temperatu-

ren. Een milde winter zou ook niet zo heel 

erg zijn. Dat scheelt ons redelijk in de kosten 

voor verwarming van ons buurtcentrum. Met 

de huidige tarieven lopen de kosten voor verwarming wel wat op. Gelukkig hebben we vorig jaar 

onze thermostaat en radiatorknoppen vervangen. Dit nieuwe systeem zorgt ervoor dat we de 

verwarming nauwkeuriger kunnen aanzetten als er activiteiten zijn. En de verwarming kunnen 

uitschakelen als het niet nodig is. Dat scheelt in de portemonnee en is beter voor het klimaat.

Voor de komende periode staan er weer leuke activiteiten op het programma. Lezingen, muziek, 

kinderdisco, maar ook bijeenkomsten voor energiebesparingen of aardgasloos maken van de 

woningen in de wijken. Laten we hopen dat het coronavirus beheersbaar blijft dit najaar en we 

open kunnen blijven voor de vaste activiteiten en bijeenkomsten. Uiteindelijk willen we toch 

graag met elkaar samen kunnen komen in het buurtcentrum.

Groet,

Menno Hartsema
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Al sinds 1992 maak ik quilts en ander tex-
tielwerk. Eerst traditionele dekens, maar 
al spoedig ging mijn belangstelling uit 
naar Artquilts, schilderijen van textiel.
Ik ben geïnspireerd door de natuur en de 
toestand van de wereld en ook wel door 
fantasie, soms gebaseerd op boeken.

Voor deze tentoonstelling heb ik een selectie 
gemaakt van werk in herfsttinten. Sommige 
duidelijk met vallende bladeren of wijnfles-
sen, andere abstract.
Ook is er werk gebaseerd op de boeken van 
de Lord of the Rings en Nieuw-Zeeland, waar 
de films zijn opgenomen.

Artquilts in De Hunzeborgh De geschiedenis van de aarde is ver-
werkt in de aardlagen met fossielen. De 
toestand van de wereld in een stad met 
bommen en vliegers. De kleine quiltjes 
met bloemen zijn een soort dagboek, 
elke maand een klein quiltje.

Veel plezier met het kijken.

Marijke de Boer-Boon 

Meet & greet met Marijke op
woensdag 26 oktober 14.00 uur.
Zij zal dan vertellen over haar werk.

De werken zijn ook te koop. 
Geïnteresseerd? Kijk eens op 
www.bit.ly/artquilts of scan de 
QR-code. Marijke is te bereiken op:
catamarantortuga@gmail.com
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We beginnen bij de Deense Gouden Eeuw, 
een bloeiperiode in de kunst van 1800 tot 
1850 dankzij de doelbewuste cultuurpolitiek 
van Koning Frederik V. We blijven daarna in 
Denemarken, om precies te zijn in Skagen op 
Jutland, dat in de loop van de jaren ‘80 en ‘90 
van de 19de eeuw uitgroeide tot een echte 
schilderskolonie.

Kunst rond 1900
Vervolgens kijken we naar de Scandinavische 
kunst rond 1900, waarbij de nadruk zal liggen 
op de symbolistische landschapsschilderkunst, 
waarin onbestemde verlangens, gevoelens, etc. 
mooi tot uitdrukking werden gebracht.

In de jaren dertig van de 20ste eeuw kwam 
bij Deense kunstenaars een verlangen op 
naar een directe, spontane uiting in de schil-
derkunst vanuit het onbewuste. De schilders 
Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Asger 
Jorn en de beeldhouwer-schilder Henry Hee-
rup ontwikkelden een spontaan expres-
sionistische schilderwijze. Na de Tweede 
Wereldoorlog maakten deze Deense kunste-
naars deel uit van CoBrA, een internationale 
kunstenaarsbeweging.

Verdieping 
Op sommige kunstenaars zal ik wat dieper 
ingaan: Edward Munch, Anders Zorn, Peder 
Severin Kroyer, Anna Ancher, Vilhelm Ham-
mershoi en Akseli Gallen-Kallela. Ook zal ik 
wijzen op mooie musea, kunstenaarshuizen 
en beeldentuinen.

Carolien ten Bruggencate

Carolien ten Bruggencate is kunsthisto-
ricus. Zij geeft lezingen over kunst uit de 
19de, 20ste en 21ste eeuw. Daarnaast 
werkt zij voor Museum de Fundatie in 
Zwolle en Heino en Museum MORE in 
Gorssel en Ruurlo.

De eerste zeven middagen verzorgt 
Carolien ten Bruggencate. De invulling 
van de achtste middag maken we later 
bekend.

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

Wanneer: dinsdag 25 oktober, 
15 november en 29 november, 
13 december 2022,
10 januari en 24 januari, 7 februari 
en 21 februari 2023.

Van 14.00 tot 16.00 uur.

Kosten zijn € 55,- voor 8 middagen 
inclusief koffie en thee.

Voor meer informatie of opgave:
Ina Bos (06) 44 01 22 76 
bosuil4@gmail.com of 
Ynke Veenstra (06) 27 33 37 87 
ynkeveenstra@home.nl 

Komend winterseizoen organiseert Kunst-
kring de Hunzeborgh Naar het Noor-
den met Kijken naar Kunst. De poort naar 
Scandinavië is veel dichterbij komen te 
liggen en wel in de Eemshaven. Meer-
dere mensen hebben deze boot al 
ontdekt. We realiseren ons, dat de Scan-
dinavische kunst wel wat meer aandacht 
kan gebruiken.

Scandinavische kunst 1800 tot nu
In de reeks lezingen voor Kijken naar Kunst 
ga ik Scandinavische kunst van 1825 tot 
heden behandelen. Alle stromingen die 
elders in Europa ook opgang vonden, pas-
seren de revue: de romantiek, het realisme, 
symbolisme, etc. Ook verschijnselen als de 
vorming van kunstenaarskolonies komen 
voorbij.

Kunstkring de Hunzeborgh

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) Keitele-meer 1905, olieverf op doek 53 x 66 cm, Londen, National Gallery
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HUNZEBORGH
Vacature

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 vijf leden. Samen beslis-
sen wij over inkoop, schoonmaak, verhuur en activiteiten. Uitvoerende taken hier-

voor 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.

- Financiële verslaglegging, maken jaarrekening.

Kennis van Excel en affiniteit met financiën zijn nodig;  
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 wil 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 of een  

activiteit, laat dan ook van je horen! 

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 
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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!

Vier september was het gezellig druk in en 
rond ons Buurtcentrum Hunzeborgh. De 
middag stond in het teken van een bak-
wedstrijd en mooie muziek met een voor-
leesmomentje. Weer een leuke activiteit 
van onze Culturele Commissie. 

Proeverij met high tea
De jury van de bakwedstrijd bestond uit Den-
nis Nolle van Dennis Cooking Place én Petra 
Koch van de Taartoutlet. De jury gaf deskun-
dig commentaar op alle baksels en koos uit-
eindelijk de beste inzending uit. Een winnaar 
bij de kinderen en een winnaar bij de volwas-

Drukte bij ons Buurtcentrum 

senen. Iedere inzender kreeg een mooi certifi-
caat mee. Daarna presenteerden we de heerlijke 
baksels als een high tea met gratis koffie en thee.

Wall of Roses
Buiten in de zinderende zon speelde de fantasti-
sche band Wall of Roses uit onze wijk. Halverwe-
ge het optreden las bandlid Gertjan van Klinken 
voor uit zijn nieuwe boek Nean en Buckie – Het 
geheim van de Holle Steen. De ijskar van Justijs 
voorzag het publiek van gratis ijsjes. 

Max Verstappen
Ondanks het Max Verstappen-effect (half Neder-
land achter een beeldscherm) waren er toch nog 
bijna honderd bezoekers op dit 
feestje afgekomen.

Voor een impressie van die mid-
dag kijk op www.bit.ly/nazomers 
  
Peter Imthorn

• 
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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  Maandag   9.15 - 10.05 uur Fitness-50+
10.30 - 11.20 uur Fitness-50+
13.00 - 14.00 uur Fitness-50+-plus
19.00 - 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 - 16.00 uur Kijken naar kunst Ynke Veenstra (06) 273 337 87

ynkeveenstra@home.nl
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+

Vrijdag

10.30 - 12.30 uur Schildercursus ‘Groen als Gras'
16.15 - 17.30 uur Jeugdschaakclub SC de Paardensprong
18.30 - 19.30 uur Kinderdisco 4 t/m 8 jaar vrijdag 23-9, 28-10, 25-11
19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend kinderdisco 8 t/m 12 jaar 16-12, 20-01-23

23 okt. 15:30 uur Opzoek naar je familiegeschiedenis
lezing door Teijo Doornkamp

20 nov. 15:30 uur Muziekmiddag

18 dec. 15:30 uur Ontaard Land
lezing door Ineke Noordhoff

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

Vaste activiteiten buurtcentrum Hunzeborgh 2022-2023

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

Pieta Nijhuis (050) 542 13 96
pieta.nijhuis@home.nl

Pieta Nijhuis (050) 542 13 96
pieta.nijhuis@home.nl

Leontine de Heer
Leontinedeheer@home.nl

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

Pieta Nijhuis (050) 542 13 96
pieta.nijhuis@home.nl

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

Voor meer info ga naar: 
www.dehunzeborgh.nl

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, 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


