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Het is misschien wel eens wat stil op 
straat, maar wat zijn onze wijken toch 
actief. Er wordt geklust, ontspannen, 
actief betrokken, muziek gespeeld en nog 
veel meer. Van al die activiteiten staat het 
wijkblad weer bol. We zijn betrokken met 
zijn allen, hoe fijn is dat. 

Ons bestuur van de bewonersorganisatie 
is ook zeer actief, dat lees je allemaal in Van 
het BHS-bestuur. Zo houdt de Gerrit Krol-
brug de gemoederen nog steeds bezig. Ook 
de parkeeroverlast in Van Starkenborgh loopt 
inmiddels de spuigaten uit. Van beide onder-
werpen zijn aparte artikelen geplaatst. En uit 
onderzoek blijkt dat we positief staan tegen-
over de energietransitie. Ook daar kun je een 
speciaal artikel over lezen.

De Culturele Commissie heeft Douwe Draais-
ma weten te strikken, geef je daar snel voor 
op voordat het is uitverkocht. Zou zomaar 
kunnen. 
We staan nog even stil bij het afscheid van 
onze eindredacteur Peter Imthorn. Ook onze 

vaste adverteerder Tonny van Moorsel neemt 
afscheid van ons. En al is Sinterklaas al uit het 
land, we geven hem in dit blad toch nog wat 
aandacht. 

Verder natuurlijk onze vaste rubrieken van de 
kruidenvrouw, waar blijft de tijd en de Hun-
zeborgh. Die laatste zoekt overigens nog een 
bestuurslid, misschien wat voor jou? Ook het 
Oranje Comité zoekt hulp om de activitei-
ten rond Koningsdag mede te organiseren. 
Geef je daarvoor op en organiseer mede een 
onvergetelijke dag voor de wijk.

Je leest er alles over en meer in dit blad. Veel 
plezier ermee. 

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen 
met familie en vrienden. In 2023 komen we 
weer bij jullie terug. 

Voor nu alle goeds in het nieuwe jaar!

Namens de redactie,
Mieke Riezebos

We hebben als wijk en bestuur een bewo-
gen en drukke periode achter de rug. Deels 
gepland maar deels onbedoeld zijn we van 
buitenaf aardig beziggehouden. Laten we 
beginnen met de geplande activiteiten.

De Culturele Commissie (CC)
De CC heeft voor het najaar een mooi pro-

gramma opgezet, waarbij er iedere maand 
een activiteit is. Als het goed is hebben jul-
lie eind november een muziekmiddag kun-
nen bijwonen en staat voor 18 december een 
lezing door Ineke Noordhoff over haar boek 
‘Ontaard land’. Ondanks het feit dat deze acti-
viteiten goed worden bezocht kunnen ze 
zeker meer bezoekers ontvangen en gebrui-

Van de redactie

Van het BHS bestuur

ken. Zou een goede waardering voor hun 
werk zijn. Voor 2023 is er alweer een concept-
programma in de maak. Top!

Energieteam  
Het Energieteam heeft met ondersteuning 
van de Hanzehogeschool Groningen het 
onderzoek ‘Verduurzaming van de buurt’ uit-
gevoerd en gepresenteerd aan het team en 
de deelnemers. Het onderzoek heeft goed 
inzicht gekregen hoe verduurzaming bij ons 
leeft en wordt opgepakt. Als nevenresultaat 
is de waardering van de buurt (tevredenheid 
buurt) gepeild en kwam er een 8,3 uit, wat 
op zich een mooi rapportcijfer is. Maar helaas 
ervaart 60% van de respondenten proble-
men en overlast in de wijk. Daar zullen we als 
bestuur serieus aandacht aan moeten beste-
den. Lees hierover elders in het blad.

Parkeeroverlast Van Starkenborgh
Diverse bewoners hebben geklaagd over 
de parkeerproblemen en ervaren enorme 
overlast van parkeerders uit andere wijken 
en door forensen met fietsjes in hun ach-
terbak. We hebben met diverse bewoners, 
de gemeente en het bestuur de problemen 
geanalyseerd en besproken. Er is een plan 
uitgewerkt om de overlast terug te dringen. 
Zie verderop meer hierover in het blad.

Project Hunzeboord
Het project heeft enkele projectvergaderin-
gen en afstemmingen met onze bewoners 
en bestuur gehad. We danken de actieve 
bewoners voor hun inbreng en tijd en hopen 
dat ze dat kunnen blijven doen! Het is een 
belangrijk project. Mede op basis van deze 
inbreng en diverse uitgevoerde onderzoe-
ken, zoals de waterstanden in onze wijk, 
heeft het project een plan uitgewerkt voor 
de eerste fase. In december wordt het plan 
aan het bestuur en de deelnemende bewo-
ners gepresenteerd. Daarna zal het project in 
begin 2023 een inloopbijeenkomst organise-
ren waar alle betrokkenen en wijkbewoners 
voor worden uitgenodigd.

Gerrit Krolbrug (GKB)
Voor de GKB lopen er twee projecten. De Ver-
betering Huidige Situatie (VHS GKB) en de 
nieuwe brug. De VHS GKB met de helling-
banen is helaas vertraagd. Dit is een grote 
teleurstelling juist omdat we goed in over-
leg met het project waren. De inloopbij-
eenkomst op 15 september was daar een 
voorbeeld van. De omgevingsvergunning is 
niet verleend omdat de fundering niet goed 
genoeg zou zijn. Als jullie dit artikel lezen 
hopen we dat het nieuwe ontwerp gereed 
is en dat de vergunning is verleend. We ver-
wachten dat de hellingbanen en alle verbe-
teringen nu in het eerste kwartaal van 2023 
worden gerealiseerd. Later meer hierover in 
de wijkkrant.

Het project nieuwe Gerrit Krolbrug bevindt 
zich nu in de fase van de afronding van de 
planuitwerking. De voorkeursvariant (4,5m 
hoog) is uitgebreid met een aantal toevoe-
gingen. De plannen worden in de zomer van 
2023 ter inzage gelegd. Het Platform GKB 
wordt in december volledig bijgepraat en 

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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waar nodig kunnen we onze punten en zor-
gen weer onder de aandacht brengen. Zie 
ook de website https://hld.rws.nl/. Ook hier-
over meer in dit blad.
Jullie eventuele vragen, aanvullingen, ideeën 
en/of andere zaken rond de GKB-projecten 
kunnen jullie via platformGKB@gmail.com 
toesturen.

Vuurwerkoverlast, vandalisme, 
uitgebrande auto’s en beroving rond 
de GKB
Helaas hebben we ook negatieve zaken te 
melden wat veel tijd en energie kost van ons 
allemaal. Allereerst het vuurwerk dat nu al 
sinds 1,5 maand volop in de wijk wordt afge-
stoken. We doen een oproep aan iedereen 
om vooral aan onze huisdieren en ouderen 
te denken. En ouders, het zou mooi zijn dat 
jullie erop toezien dat jullie kinderen geen 
vuurwerk afsteken.

Daarnaast de twee uitgebrande auto’s bij het 
tennisveld, Wessel Gansfort en GKB. Geluk-
kig blijkt het geen brandstichting te zijn. Er 
is een vermoeden dat vuurwerk hier een rol 
speelt. We wachten nog op de eindresultaten 
van het onderzoek. De politie heeft een spe-
ciaal team op alle autobranden van de stad 
Groningen gezet. We hopen spoedig meer te 
horen.
Rond de GKB komen steeds meer meldingen 
van vandalisme en (kleine) berovingen. Laten 
we gezamenlijk optreden en de buurt vei-
lig en ordentelijk houden. Waar nodig kan je 
de wijkagent benaderen. Zie voorin het blad 
voor de contactgegevens.

De Hunze Van Starkenborgh Oranje 
Comité
Na tien jaar heeft Arnoud Brouwer als voor-
zitter van het comité aangegeven te stoppen. 

Dat vinden wij natuurlijk jammer maar wij zul-
len zijn keuze respecteren. We bedanken Arn-
oud daar enorm voor. Zonder zijn inzet en de 
vele andere vrijwilligers natuurlijk, zouden 
we geen mooie Konings - en Koninginneda-
gen hebben gehad. Als het goed is hebben  
jullie een oproep in de bus gehad om je aan 
te melden als lid van het comité. Zoals gezegd 
kunnen we niet zonder comitéleden en  
vrijwilligers. Zie ook onze oproep verder-
op. Nog niet aangemeld? Meld je aan via  
oranjecomite@dehunzevanstarkenborgh.nl

De Groninger Zoo
Naast de steenmarters, uilen, vleermuizen, 
hertjes, egels, ijsvogel en al die andere mooie 
dieren hebben we in Van Starkenborgh een 
Groene Specht gespot. Zie ook de website. 
Geweldig dat we zoveel natuur in onze wij-
ken hebben.

Activiteiten 2023
Ik wil afsluiten met een oproep aan jullie 
allen om volgend jaar de wijk nog meer te 
laten bruisen en te bloeien door zelf activi-
teiten voor de wijk te organiseren en bij ons 
de subsidie aan te vragen. We hebben daar 
geld voor gereserveerd. Laat het ons spoedig 
weten. Zie hiervoor het aanvraagformulier op 
de website.

Rest jullie allemaal een mooie feestmaand 
in gezondheid en met jullie dierbaren toe te 
wensen. Tot in 2023!

Namens het bestuur van de Bewoners-
organisatie De Hunze/Van Starkenborgh,
Chris van Malkenhorst

Wij zijn beschikbaar voor diverse klussen 
rondom huis en tuin

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op onze website:

www.klushulpgroningen.nl

• Onderhouden van de tuin (snoeien, maaien, knippen)

• Schoonmaken van bestrating, ramen en dakgoten 

• Verwijderen van onkruid tussen de bestrating

• Afvoeren van spullen naar grofvuil of kringloop 

• Monteren van gordijnen, lampen, meubelen e.d.
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Tijdens een redactievergadering hebben we 
stilgestaan bij het vertrek van Peter Imthorn 
als hoofdredacteur. Peter Altena, lid van 
het bestuur van onze bewonersvereniging, 
wist op passende wijze de veelpoot Peter 
Imthorn te bedanken: “Voordat jij toetrad tot 
de redactie was je al behoorlijk actief in onze 
wijk. Zo was je betrokken bij de oprichting 
van ons buurtcentrum. In 2018, tijdens het 
derde nummer van het wijkblad trad je toe 
tot de redactie. In dat blad stelde je je toen 
voor. Je hebt vier jaar in de redactie geze-
ten met een groot gevoel van betrokkenheid 

bij de wijk. Gelukkig blijf je actief in de wijk 
én blijf je artikelen aanleveren. Het bestuur 
bedankt je hartelijk voor alles wat je doet en 
bovenal voor je werk in het wijkblad.”
Op de foto de beide Peters, links Peter 
Imthorn en rechts Peter Altena. 

Het eerste wijkblad met Peter Imthorn waarin 
hij zich voorstelt lees je hier www.bit.ly/wijk-
blad2018 Scrol dan naar: Even voorstellen 
Of scan de QR-code 

Mieke Riezebos

Afscheid Peter Imthorn 
als hoofdredacteurAltijd mooi om te zien dat jullie het wijkblad lezen. Direct nadat het blad uitkwam werden 

we al op de hoogte gesteld dat ook de wijk Van Starkenborgh een WhatsApp alarm heeft.

Ik las dat die met name was opgericht na de vele inbraken die er waren. Dat het werkt is geble-
ken. Er zijn al meerdere mensen gesignaleerd of opgepakt. Mooie manier om je wijk veilig te 
houden.

www.bit.ly/starkenborghalarm.nl 
 
Mieke Riezebos

Van Starkenborgh Alarm!! 

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

7     
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Toverhazelaar
Kom in beweging en haal de magie in huis!

Een prachtige bloeiende struik in donkere tij-
den. Als je er goed naar kijkt zie je een soort 
vuurwerk of een toeter waar allemaal versie-
ring uitkomt. Er zit beweging in om naar bui-
ten te gaan. Een enkele tak op een vaas is 
een sieraad in huis!

De Latijnse naam is Hamamelis virginiana. 
Hama betekent tezamen. Dit komt omdat 
de boom tegelijkertijd de vrucht en bloem 
draagt. Melis is hetzelfde als Melon en bete-
kent vrucht of specifieker appel en dat komt 
omdat het blad op het blad van de appe-
laar lijkt. Virginiana is de verwijzing naar de 
staat Virginia waar hij oorspronkelijk vandaan 
komt. 

De struik wordt al eeuwenlang gebruikt 
voor heel veel verschillende doeleinden. In 
het verleden werden er wichelroedes van 
gemaakt, omdat men dacht dat ze daarmee 
goud konden opsporen. Ook werden bast en 
twijgen gebruikt tegen kwade invloeden en 
als men een gebroken hart had droeg men 

ook een stukje bast om de passie wat af te 
laten koelen. 

De toverhazelaar is een prachtige en krachti-
ge geneeskrachtige plant die al eeuwenlang 
gebruikt wordt. Het is een echt EHBO kruid. 
Goed bij allerlei huidaandoeningen: zoals 
eczeem, ontstekingen, schaafwonden, ruwe 
handen, aambeien etc. Het is sterk wond-
helend in de vorm van een zalf, maar ook in 
kompressen op kneuzingen en blauwe plek-
ken is het bijzonder effectief. 

Daarnaast in het ook een prachtige plant in 
de huidverzorging. Het heeft een bacterie-
remmend effect en is een super goedkoop 
alternatief voor de dure antirimpel crèmes en 
helpt ook goed tegen mee-eters.

Recept hamamelis water
Doe 50 ml hamamelis tinctuur (te koop op 
internet) in een pot met vijf blaadjes klein-
gesneden munt, vijf kruidnagels en 250 ml 
gekookt water. Laat dit een week staan met 
een deksel erop. Daarna zeven door een 
theedoek of filterzakje. Doe er 120 ml glyce-
rine bij. Je kunt het voor je huid gebruiken en 
je kunt er je mond mee spoelen als je aften 
hebt of een nare smaak, niet doorslikken.

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.  

Wel moet je uitkijken bij inwendig gebruik 
dus ik adviseer dat niet te doen op eigen 
gelegenheid.

Ga op zoek naar een mooie toverhazelaar, 
geniet van zijn geurige bloesem. Pluk een 
mooie tak en zet die in je huis. De bloesem 
is qua kleur en geur een rijkdom in je huis. 
Toverhazelaar zorgt ervoor dat je met je vro-
lijke zelf in contact komt in deze donkere 
tijden. Uitkijken bij zwangerschap en borst-
voeding. Toverhazelaar kan ook de werking 
van reguliere medicatie verminderen.
Dus, voor wie het wil zien: het groen in onze 
wijk is als het ware een verscholen kruiden-
tuin. 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! 

Let op: bij serieuze medische klachten, over-
leg altijd met je arts of medisch specialist. 
Ga niet op eigen houtje experimenteren met 
kruiden.

Pluk vanaf kniehoogte, want zowel hon-
den als vossen kunnen tot die hoogte over 
de planten plassen. Vossen zijn bekend als 
potentiële dragers van een parasiet, waar je 
zelfs jaren na besmetting last van kunt krij-
gen en die leverschade kan veroorzaken.

Veel plezier, geniet van de toverhazelaar in 
eigen tuin of directe omgeving, zowel in het 
voorjaar, zomer, als in het najaar!  

Inge Karg, kruidenvrouw (www.vision4life.nl) 
en Angelique Boter, illustratie 
(www.angeliqueboter.nl)
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Na een lange reisbureau-carrière bij de 
ANWB begon ik op 1 oktober 2012, vol 
enthousiasme en plezier, aan mijn ‘Tra-
vel Club avontuur’. Mijn eigen reisbureau!! 
Gedurende deze 10 jaar heb ik voor veel 
mensen een mooie reis mogen organise-
ren, samenstellen en boeken. Ik durf wel 
te zeggen: naar tevredenheid van ieder-
een, een enkele uitzondering daargelaten.

Echter, ik merk dat het me steeds meer moei-
te kost om die reis-zorgen op me te nemen. 
Er spelen inmiddels zóveel dingen waarop ik, 
als reisagent, totaal geen invloed heb. Kort-
om: Het wordt tijd dat ik me alléén nog maar 
druk hoef te maken over mijn eigen reizen! 
Vandaar dat ik besloten heb om te stoppen 
bij The Travel Club. En wel per 1 november 
2022. 

Ik wil alle ‘boekers’ onder u bedanken voor 
uw vertrouwen en voor de mooie opdrach-
ten! Ik ga genieten van vrije tijd, lekker veel 
sporten, huis en tuin, partner, kinderen en 
kleinkinderen. 

Voor diegenen die nog een reis-bij-mij-
geboekt in ’t verschiet hebben: geen zorgen, 
ik handel dat helemaal zelf af. In dat opzicht 
verandert er niets!
Voor nieuwe aanvragen/boekingen kan ik 
u van harte mijn Travel Club collega Janny 
Otter uit Eelde aanbevelen:
Janny.otter@thetravelclub.nl. 

Ik wens u alle goeds toe en nog veel 
reisplezier!

Tonny van Moorsel – de Graaf 
Wolddijk 118, Noorderhoogebrug.

Er zijn veel bridgers in onze wijken die 
in huiskamers en op clubs spelen. Hoe 
leuk zou het zijn om in ons eigen mooie 
buurtcentrum terecht te kunnen voor een 
bridgeavond of -middag. Vier enthousias-
te vrouwen hebben hun krachten gebun-
deld in de initiatiefgroep Bridge in de 
Borgh.

Woensdagavond 18 januari 2023 starten 
wij met de eerste bridgeavond. Een week 
later gevolgd door een bridgemiddag op 26 
januari.
Het plan is om vervolgens in februari en in 
maart ook bridgeavonden en bridgemidda-
gen te organiseren. Daarover in een latere 
editie meer. Na deze eerste bijeenkomsten 
inventariseren wij of er genoeg animo is voor 
een vaste wekelijkse bridge-activiteit na de 
zomer (tweemaal ‘s middags en tweemaal  
‘s avonds). 

De bijdrage voor de eerste bijeenkomsten 
is twee euro per persoon voor een middag 
of avond. Consumpties zijn voor eigen reke-
ning. Natuurlijk kun je ook aan beide activi-
teiten deelnemen. Je kunt je zowel met als 
zonder partner aanmelden. Bij individuele 
aanmelding koppelen we je aan iemand.
Zowel beginnende spelers als ervaren spelers 
zijn welkom. Ontmoeting en gezelligheid zijn 
ook belangrijk voor en na het spelen.

Woensdagavond 18 januari van 
19.30 – 22.30 uur
Donderdagmiddag 26 januari 
van 13.30 – 16.30 uur 

Als je wilt deelnemen graag aanmelden voor 
11 januari. Dat kan door een mail te sturen 
naar Trudy Schnieders: 
trudy.schnieders@gmail.com 

Voor meer informatie bel je met:
Tiny Vlaar 06 49949914
Hennie Kingma 06 80156995 (bridgeleider)
Trudy Schnieders 06 18337530 (alleen ‘s avonds)
Marijke Haken 06 29368057
Berber Roorda 06 16980030

Wij hebben er zin in! We hopen op veel 
enthousiaste reacties en een grote opkomst.
Tot volgend jaar!

Bridge in de Borgh
Tiny, Marijke, Trudy, Berber en Hennie 

Beste lezers, buurtgenoten Bridgen in De Hunzeborgh

Archieffoto bridge activiteit in de Hunzeborgh 
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Voorkeur
Daarop volgde een nieuwe ronde (een ‘info-
quête’) langs bewoners met informatie over 
de drie meest voor de hand liggende tech-
nieken om de woning duurzaam te verwar-
men: warmtepomp, hybride warmtepomp en 
een warmtenet. Daarbij konden de respon-
denten een voorkeur voor een van de metho-
des uitspreken. Vervolgens gingen in twee 
workshops bewoners in gesprek over de ver-
duurzaming van de wijk.

Bouw: “Uit het sociaal profiel kwam een heel 
gunstig beeld. De mensen staan heel posi-
tief ten opzichte van de energietransitie. Ze 
hebben ook het idee dat ze er zelf iets aan 
kunnen doen. De sociale verbondenheid is 
groot; mensen weten elkaar te vinden. Dat is 
belangrijk als je gezamenlijk iets wilt onder-
nemen. Ook de kennis van energie is groot. 
Vergeleken met andere wijken springt De 
Hunze/Van Starkenborgh er op deze punten 
echt uit. Overigens heeft niet iedereen ver-
trouwen in de gemeente. Dat is een punt van 
aandacht, want de gemeente heeft wel een 
rol bij de verduurzaming van de wijk.”

Aan de warmtepomp
In het (voorlopige) plan van de gemeen-
te Groningen om van het gas af te gaan, 
geldt voor De Hunze/Van Starkenborgh de 
optie all electric. Dat betekent bij de huidi-
ge stand van de techniek: iedereen aan de 
warmtepomp.

Bouw: ”De meeste mensen hebben de voor-
keur voor een hybride warmtepomp, zo blijkt 
uit de infoquête. Daarbij spelen de finan-
ciën een belangrijke rol. De hybride oplos-
sing vergt een geringere investering dan all 
electric. De uiteindelijke kosten voor een 
warmtenet zijn niet veel hoger dan voor een 

hybride warmtepomp. Veel mensen vinden 
het echter bezwaarlijk dat ze met een warm-
tenet aan één warmteleverancier vastzitten. 
Sommigen zien er ook tegenop dat voor de 
aanleg van een warmtenet de straten open-
gebroken moeten worden. Een warmtenet 
en all electric zijn wel de meest toekomstbe-
stendige oplossingen. Je hebt daarmee geen 
aardgas meer nodig.”

Heel robuust
De workshops werden respectievelijk door 
ruim 40 en bijna 20 wijkbewoners bezocht. 
Ze waren bedoeld om aan het einde van 
het project met kleinere groepen diepgaan-
der in gesprek te gaan. “De conclusies uit het 
onderzoek werden door alle processtappen 
heen duidelijker. De basis voor de hoofdcon-
clusies is heel robuust.”
Wat wel aandacht behoeft bij nieuwe activi-
teiten van het Energieteam, is dat de groep 
belangstellenden steeds minder divers werd. 
Bouw: “Uiteindelijk blijven de usual suspects 
over. Twintigers en dertigers ontbraken bij 
de workshops. Uit het sociaal profiel blijkt 
waar de bottleneck zit. Jongere mensen voe-
len zich wel betrokken maar hebben vaak 
geen tijd. Je ziet ook steeds meer vrouwen 

De meeste bewoners van De Hunze/Van 
Starkenborgh hebben een voorkeur om 
individueel hun woning te verduurzamen 
en niet collectief met een warmtenet. De 
favoriete techniek om de woning te ver-
duurzamen is de installatie van een hybri-
de warmtepomp, waarmee de woning 
zowel elektrisch als - bij erg lage tempera-
turen - met gas wordt verwarmd.

De bewoners willen bij het aardgasvrij 
maken van de woning graag onderling ken-
nis en ervaringen uitwisselen en wellicht 
ook gezamenlijk offertes aanvragen voor de 
werkzaamheden aan hun huis. Ze zien daar-
bij een rol voor het Energieteam om dat te 
bevorderen. 

Dat zijn de voornaamste conclusies uit de 
studie die Kathelijne Bouw van de onder-
zoeksgroep Duurzaam Gedrag van de Han-
zehogeschool Groningen heeft verricht. 
Voor haar promotieonderzoek ontwik-
kelde ze een methode waarmee een wijk, 
buurt of dorp binnen afzienbare tijd tot een 
keuze voor een duurzame warmtevoorzie-
ning kan komen die voldoende draagvlak bij 
de bewoners heeft. De Hunze/Van Starken-
borgh was de eerste wijk waar ze de metho-
de uitprobeerde.

Ontzettend moeilijk
Zij begon niet zonder reden aan het onder-
zoek. In veel wijken en dorpen blijkt het 
ontzettend moeilijk om van het gas af te 
gaan op een manier die steun heeft van de 

bewoners. Bouw constateert dat er vaak 
problemen ontstaan doordat gemeen-
ten de bewoners te laat bij de planvorming 
betrekken.
”Het onderzoek in De Hunze/Van Starken-
borgh was een experiment dat antwoord 
moest geven op de vraag: Helpt deze metho-
de? Dat blijkt zo te zijn. Er zijn verbeteringen 
mogelijk maar ik denk dat dit een belang-
rijke stap voorwaarts kan zijn” aldus de 
promovenda. 
Voor de wijkbewoners begon het project van 
de onderzoekster met een informatieavond 
op 28 april 2022 in Buurtcentrum Hunze-
borgh. Aan de hand van een vragenlijst die 
vervolgens ruim 300 huishoudens invulden, 
maakte ze een sociaal profiel van De Hunze/
Van Starkenborgh, dat informatie opleverde 
over de motivatie in de wijk om te verduurza-
men en daarin te investeren. 

Wijkbewoners kiezen voor 
hybride warmtepomp 

Kathelijne Bouw
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afvallen. Je houdt dus overwegend oudere 
mannen over. De uitdaging is om in de toe-
komst een brede afvaardiging van de wijk te 
krijgen.”

Select groepje
Bouw denkt dat ook mensen die niet bij haar 
onderzoek betrokken zijn geweest, zijn te 
interesseren voor de energietransitie in de 
wijk. “Het is ook niet nodig of wenselijk dat 
iedereen direct meedoet. Het is heel normaal 
dat eerst een select groepje iets oppakt en 
anderen even afwachten omdat ze nog wei-
nig van het onderwerp weten. Maar het is 
belangrijk dat het Energieteam er werk van 
maakt om meer mensen erbij te betrekken.”

Energieteam tevreden
Het Energieteam De Hunze/Van Starken-
borgh is erg tevreden over het verloop 
van het onderzoek van Kathelijne Bouw. 
Het kijkt terug op een prettige samen-
werking. Het ziet in de conclusies goede 
aanknopingspunten voor de voortgang 
van zijn activiteiten. Het gaat daarover in 
overleg met onder meer energiecoöpe-
ratie Grunneger Power en de gemeente. 

Voor meer informatie kijk op onze site of 
scan de QR-code  
www.bit.ly/energieteambhs 

John Geijp

16.00 – 19.00 uur  /  voor koffie, thee en marshmallows wordt gezorgd.

Locatie: Hunzeboord (tussen Heerdenpad en Pop Dijkemaweg).

Alle informatie lees je op: www.bit.do/buurtvuur

Kom op 8 januari 2023 naar het Buurtvuur!

Hebt u een inkomen tussen de 120% en 
140% van de bijstandsnorm? Dan komt u 
in aanmerking voor een energietoeslag van  
€ 600,-. 

Vanuit de gemeente is een financieel hulp-
pakket beschikbaar. Dit is voor inwoners die 
moeite hebben om rond te komen door de 
sterk gestegen prijzen voor boodschappen 
en energie. Dit betekent de start van een 
aantal nieuwe regelingen. Eén van de rege-
lingen is het uitbreiden van de energietoe-

slag voor inwoners die nét buiten de boot 
vallen voor de energietoeslag van 1.500 euro. 
Zij komen nu ook in aanmerking voor een 
eenmalige energietoeslag van 600 euro. Je 
kan deze energietoeslag nog aanvragen tot 
31 december.

Je leest er alles over op www.bit.ly/hulppakket 
of scan de QR-code.

Gemeente Groningen

Hulppakket energietoeslag
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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!

Knutselpagina
Laat je fantasie de vrije loop en kleur of beplak Rudolf het rendier. Stuur je inzending in 
naar wijkblad@dehunzevanstarkenborg.nl, wie weet drukken we jouw tekening af. Of 
plaats hem op onze Facebookpagina wijkgroepdehunze/vanstarkenborgh.

topkleurplaat.nl
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Wellicht hebben jullie het al in de 
media kunnen lezen: de helling-
banen die het voor wandelaars 
en fietsers makkelijker moeten 
maken om de brug over te ste-
ken, komen er niet voor de kerst. 
Chris van Malkenhorst, voorzitter 
van het bestuur van onze bewo-
nersvereniging, spreekt van een 
teleurstelling op OOG TV. “Het 
is nu anderhalf jaar geleden dat 
de brug kapot werd gevaren. Er 
zijn dagelijks duizenden fiet-
sers en scooterrijders die van de 
brug gebruik maken. Zij worden 
opnieuw teleurgesteld.” 

De officiële naam voor deze helling-
banen is Verbetering Huidige Situa-
tie Gerrit Krolbrug.

Onstabiele ondergrond en 
kade
De gemeente ontdekte, toen er een 
vergunning voor de bouw moest 
komen, dat de ondergrond en de 
kade mogelijk niet stabiel genoeg 
zijn om de constructie van steiger-
materiaal te bouwen. 

Geduld hebben
En wij als bewoners hoopten voor de kerst 
eindelijk gebruik te maken van de helling-
banen. Daar kun je makkelijk al fietsend, 
met rollator, scootmobiel of kinderwagen 
overheen. 

Helaas, we moeten dus nog geduld hebben. 
Kijk voor het laatste nieuws op onze website. 
www.dehunzevanstarkenborgh.nl. 

Mieke Riezebos
Bron: internet

Vertraging hellingbanen 
Gerrit Krolbrug

Het is alweer een tijd geleden (november 
2021) dat de gemeenteraad en de minis-
ter van Infrastructuur & Waterstaat heeft 
gekozen voor de voorkeursvariant met 
een hoge (4,5m) brug ter vervanging van 
de Gerrit Krolbrug. Het project bevindt 
zich nu in de fase van de afronding van 
de planuitwerking. De voorkeursvariant 
is ondertussen uitgebreid met een aantal 
toevoegingen. De plannen worden zomer 
2023 ter inzage gelegd. 

Extra groene en recreatieve waarde
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Groningen heeft 
op 16 november 2022 in een brief aan de 
gemeenteraad Groningen een toelichting 
gegeven op toevoegingen op het project 
Gerrit Krolbrug. In de brief presenteert het 
college van B&W meerdere toevoegingen 
aan het project waarmee volgens het col-
lege “een flinke extra groene en recreatieve 
waarde voor onze gemeente en de directe 
omgeving van de brug wordt gecreëerd.” Zo 
wordt aan de Ommelandzijde het herstel van 
de Hunzeloop in het project meegenomen. 
Aan de Stadszijde is een extra onderdoor-
gang opgenomen ten behoeve van nieuwe 
recreatieve wandelmogelijkheden. Ook is - 
nadat de ligplaats voor scheepvaart is opge-
heven - de vergroening van de kade aan de 
Ulgersmaweg onderdeel van het project.

Bijpraten en hoe nu verder
In de maand december 2022 zullen alle 
betrokken bewonersorganisaties, de omrin-
gende scholen, de Fietsersbond en de Werk-

groep Toegankelijk Groningen ect. worden 
bijgepraat en wordt besproken hoe nu 
verder.

Je kunt alle ontwikkelingen volgen op 
https://hld.rws.nl.
Daarnaast houden we jullie natuurlijk op de 
hoogte via onze eigen website en de sociale 
media.

Chris van Malkenhorst

Nieuwe Gerritkrolbrug
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bellen die zit op een booreiland.” Echtge-
noot Martin geeft aan dat het geld is gegaan 
naar dubbel glas, nieuwe sloten, tochtstrip-
pen en schilderwerk. De dag daarop spreek 
ik Roelien, wonend aan de Berlageweg: “We 
hebben nu dubbel glas aan de voorkant van 
het huis en kunststof kozijnen. Aangeschaft 
bij een Duitse leverancier waar we heel blij 
mee waren. En ook reiniging van de gevels, 
dat hebben we met meerdere buren tege-
lijk gedaan. Jammer genoeg veroorzaakten 
de machines van de uitvoerende partij klach-
ten van mensen in de omgeving vanwege 

Het is bijna een jaar geleden dat veel Gro-
ningers vastgeplakt zaten aan hun laptop 
of tablet. Voorafgaand waren de benodig-
de gegevens al klaargezet, zodat we de 
subsidieaanvraag snel konden afronden 
en aanvragen bij hen die ons lot in handen 
hadden. Terugkijkend in mijn whatsapp 
berichten zie ik de moed bij vrienden en 
buurtgenoten steeds verder in de schoe-
nen zakken. De wachttijden zijn absurd 
lang, na zes uur nagelbijten ben ik er 
doorheen. 

Maar dan komt de vraag: wat doe je met dat 
geld? 

Als nieuwsgierige buurtbewoner en lid van 
de redactie vraag ik mij daarom af wat wijk-

genoten hebben gedaan met de € 10.000, 
waarbij er in sommige gevallen € 16.000 is 
uitgekeerd. Meer informatie:  www.bit.ly/
versterkingsopgave

De peilstok
Omdat je moeilijk als een vermomde col-
lectant langs de deuren kunt gaan besluit ik 
willekeurige wijkgenoten op straat aan te 
spreken, terwijl ik de hond uitlaat. De eer-
ste voorbijganger is Ingrid, ze woont in de 
De Klerkstraat. Zij vertelt het geld te hebben 
besteed aan een pelletkachel, inductiekook-
platen, dubbel glas en een elektrische boiler, 
waarvan ze zegt: “Fantastisch, dit had ik jaren 
eerder moeten doen”.
Een avond later ontmoet ik Marije: “Wat heb-
ben we ook alweer gedaan, even mijn man 

Bijna een jaar later: 
wat is er gedaan met de 10 K?
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het doordringende geluid en 
het duurde ook langer dan 
was afgesproken.” Tijdens 
een volgend gesprek vertelt 
Regina: “Dubbel glas maar 
dat hadden we eigenlijk al. 
En we hebben informatie 
aangevraagd over een hybri-
de warmtepomp maar zelfs 
het opvragen van informatie 
duurt enorm lang, laat staan 
de levertijden.”

Samenwerking 
Maar de mooiste vorm 
van duurzaam samenwer-
king zag ik in de Van Log-
hemstraat. Daar hebben 
de bewoners gezamenlijk 
een bedrijf in de arm geno-
men, waarbij de kozijnen 
en schuifpuien worden ver-
vangen en voorzien van 
HR++ glas. Aan het begin 
van de straat staat daarom 
een ferm bord: Hier bouwt 
Ceran Totaalbouw aan een 
duurzaam thuis voor de 
toekomst.

En wat doen wij? We hebben 
vorige week een afspraak 
gemaakt met IKEA, voor een 
nieuwe keuken. De huidige 
is ook van IKEA, is 22 jaar en 
mag nu met pensioen. 

Els Bijlholt

In het vorige nummer was een artikel gewijd 
aan het Klaas de Witpad. Klaas de Wit was 
een oud sportman en trainer. En zoals jul-
lie weten, alle straten in de wijk Van Starken-
borgh zijn vernoemd naar oud-voetballers. 
En al die voetballers zijn ooit beschreven in 
het wijkblad. Voor nieuwkomers of mensen 
die het nog een keer willen lezen hebben we 
deze artikelen op de website geplaatst. Dat 

leek ons wel leuk, even op je gemak wat ach-
tergrondinformatie over je eigen straat lezen. 
Scan daarvoor de QR-code en scrol even naar 
de betreffende straatnaam. Daar heeft onze 
webmaster Rudy Timmerman de oude artike-
len geplaatst. 
www.bit.ly/oudvoetballer 

Mieke Riezebos

Vervolg oud-voetballers

Wie? wat? waar?
Snel het nummer van de brandweer opzoe-
ken? Of de gemeente een appje sturen? 
Spullen in de wijk verkopen? Je vindt een 
heleboel contactgegevens op onze website 
www.dehunzevanstarkenborgh.nl. Onder het 
tabblad Meer vind je de pagina Wie? Wat? 
Waar? Kijk er eens rond, zodat je een idee 

krijgt wat je er zoal kan vinden. Echt heel erg 
handig, vooral als je snel wilt handelen. Kijk 
daarvoor op www.bit.ly/noteren of scan de 
QR-code.

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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De rubriek ‘Waar blijft de tijd?’ gaat over 
‘weetjes’ uit de geschiedenis van De Hunze/ 
Van Starkenborgh. In deze aflevering: een 
steenhuis dat in de De Klerkstraat stond.

Onder de De Klerkstraat, vanaf de Van Ees-
terenlaan in oostelijke richting gezien ter 
hoogte van de tweede lantaarnpaal aan de 
rechterkant van de straat, liggen de resten 
van een bijzonder bouwwerk: een steenhuis 
uit de dertiende of veertiende eeuw. Het is 
het overblijfsel van roerige eeuwen met veel 
strijd in Noord-Nederland, waarin het huis 
door vijanden van de toenmalige eigenaren 
vermoedelijk in het jaar 1400 werd verwoest.

Voorgangers van borgen
Voor wie het niet weet: steenhuizen gelden 
als de voorgangers van de borgen en burch-
ten in Groningen, Friesland en (het Duitse) 
Oost-Friesland. Het waren doorgaans vier-
kante, uit baksteen opgetrokken behui-
zingen met muren van ruim een meter dik 
waarin de landadel in de Middeleeuwen een 
veilige behuizing zocht. Er moeten destijds in 
deze contreien honderden van die steenhui-
zen hebben gestaan. Met satellietprogram-
ma’s als Google Earth worden nog steeds 
oude fundamenten ontdekt.

Dat zo’n steenhuis – als het ware – ook in 
onze wijk heeft gestaan, bleek in 1988 bij het 
uitzetten van de straten voor wat toen Park-
plan De Hunze werd genoemd.  Gemeentelijk 
opzichter B. Lap attendeerde stadsarcheo-

loog Gert Kortekaas op een bijzondere bult. 
Die trof er de fundering van het steenhuis. 
Het had een grondoppervlakte van zes bij 
acht meter, stond op een waarschijnlijk speci-
aal voor het bouwwerk opgeworpen wierde 
van 75 bij 75 meter die werd omgeven door 
een gracht.

Militaire functie
Uit de vondsten die op de locatie werden 
gedaan, bleek dat het steenhuis ook een 
militaire functie moet hebben gehad. Kor-
tekaas vond er onder meer een pijlpunt en 
een ruiterspoor. Het steenhuis stond ook 
op een strategisch belangrijke plek, op een 
kruispunt van land- en waterwegen die van 
belang waren voor de aan- en afvoer van 
goederen uit de stad Groningen.
Een opmerkelijke vondst was het skelet van 
een paard dat rechtop in de met puin en 
huisvuil gedempte gracht stond. Kortekaas 
zei daarover destijds: ‘’Het dier moet dus nog 
geleefd hebben toen het in de gracht terecht 
kwam. Ik kan dat alleen maar verklaren door 
aan te nemen dat het paard door het ijs is 
gezakt.”

Vetkopers en Schieringers
Absolute zekerheid over de eigenaren van 
het steenhuis is er niet, maar het was nage-
noeg zeker het bezit van de familie Onsta. 
Zij behoorden tot de zogeheten Vetkopers, 
die zo’n twee eeuwen strijd leverden met de 
Schieringers. 
De groepen waren gelieerd aan verschillende 
kloosterordes en stonden in vaak wisselen-
de coalities in soms bloedige confrontaties 
tegenover elkaar. Wat nu exact hun twist-
punt was, is niet geheel duidelijk. Waarschijn-
lijk was het hen te doen om de macht in het 
gebied.
Een alliantie van de Onsta’s met onder meer 
de Graaf van Holland en de Bisschop van 
Utrecht leidde de verwoesting van het steen-
huis in. Deze partijen wilden de heerschap-
pij over de stad Groningen. Daartoe begon 
de bisschop in 1400 een beleg. Toen dat 
niet binnen een paar weken tot de gehoop-
te overgave van de Stad leidde, trok hij zich 
terug. De stadjers verwoestten daarop het 

steenhuis van de Onsta’s. Althans, zo recon-
strueren geschiedschrijvers aan de hand van 
een reeks historische feiten.

Afbraakpuin
Mogelijk heeft er op de plek van de opgra-
ving eerder nog een ander gebouw gestaan. 
Kortekaas vond op de locatie afbraakpuin dat 
ouder moet zijn geweest dan het steenhuis. 
Meer bijzonderheden over deze voorganger 
heeft de opgraving niet opgeleverd.
Na de verwoesting van het steenhuis heeft 
de grond tot in de loop van de zestiende 
eeuw braak gelegen. De laatste bebouwing 
voordat De Hunze verrees is een boerderijtje 
dat in de annalen van de 19e eeuw opduikt 
onder de naam Elba. Het zou tot in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw op de plek van 
het steenhuis staan.

Voor deze aflevering werden artikelen 
uit het Nieuwsblad van het Noorden 
geraadpleegd en het boek ‘Oudheden 
onder De Hunze’ dat in 1994 verscheen 
onder redactie van P.H. Broekhuizen e.a.

 

John Geijp

Een verwoest steenhuis onder de 
De Klerkstraat

Boerderij Elba
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Ja ja mensen ik weet het, Sinterklaas is 
weer uit het land. Toch geven we de Sint 
nog even aandacht in ons wijkblad. Want 
de Goedheiligman woont toevallig op 
een boot in onze wijk; niet op de stoom-
boot maar op een mooie woonboot in het 
Boterdiep. De man achter onze Sint is Tim 
Meeuws en www.vinddesint.nl is de naam 
van zijn website. Tim is voor velen wel-
licht een bekend persoon, Tim Meeuws 
is namelijk professioneel acteur/zanger 
en heeft in diverse tv-series gespeeld. Op 
www.timmeeuws.nl lees je er meer over.

Sinterklaas vlogt?
Terug naar de Sint. Want Tim maakt nu elke 
dag als Sinterklaas een vlog voor het Dag-
blad van het Noorden. Een vlog? Ja zeker, 
want de Sint gaat met de tijd mee. Op de 
vraag hoe dat in zijn werk gaat vertelt Tim: 
“Eerst word ik geschminkt en in mijn pak 
gehesen door mijn vrouw Claudia: we vor-
men samen een klein geolied team. In een 
speciaal daarvoor ingerichte studio neem 
ik plaats en ga zodra de camera draait, elke 
dag in op een actueel thema uit de krant. Het 
nieuws van vandaag is dat zoveel kinderen 
in Groningen hun leven een onvoldoende 
geven. Als het over kinderen gaat kan ik hier 
natuurlijk niet aan voorbijgaan: kinderen die 
hun leven een onvoldoende geven, hoe vre-
selijk is dat.” En prachtig verwoord door de 
Sint in zijn vlog, ik kreeg er bijna tranen van 
in de ogen toen hij zijn verhaal opnam. En 
zijn indringende boodschap was: “Eerlijk zul-
len we alles delen, niet alleen suikergoed en 
marsepein maar ook onze centjes.” 
Die vlogs kun je trouwens nog nakijken op 
de Facebookpagina Vind de Sint.

Spreek jij de Sint tegen? 
Tim is als Sinterklaas begonnen in de coro-
na tijd: “Ik heb het toen bedacht, omdat 
mijn trainingswerk voor acteurs stil kwam 
te liggen. Ik heb een website gebouwd en 
ik moest natuurlijk de goede kleren en prui-
ken hebben. Omdat ik gewend ben met top-
producten te werken zijn mijn kleding en 
pruiken ook van topkwaliteit. Zo zijn de prui-
ken haartje voor haartje gemaakt. Door mijn 
contact met journalist Inki de Jonge van het 
Dagblad mocht ik een pitchfilmpje maken. 
De hoofdredactie was vervolgens enthousi-
ast en ik kreeg de klus: elke dag een reactie 
op het nieuws in een vlog van de Sint. Echt 
heel leuk om te doen. Die vlogs zijn trouwens 
ook bedoeld als promotiefilmpjes omdat je 
mij kan inhuren als Sint, zowel voor bedrijven 
als voor particulieren. En zo leuk om te zien 
dat iedereen zich anders gaat gedragen met 
de Sint in de buurt. En niemand spreekt de 
Sint tegen!” 

Dus houd het volgend jaar in de gaten, mis-
schien komt de Sint dan wel op verzoek bij 
jou thuis. Spreek dan de Sint niet tegen…

Mieke Riezebos 

Tim Meeuws als Sinterklaas
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 WELLNESS MASSAGE 
   EN REIKI IN ÉÉN. 

WELLNESS MASSAGE
ZWANGERSCHAPSMASSAGE 

SHANTALA KINDERMASSAGE
 

 CURSUS SHANTALA BABYMASSAGE
 

WILSSTRAAT 18
9731 MS GRONINGEN

 
 WWW.BERBERVANDERMEER.NL 

 TEL:0653743759

De Culturele Commissie heeft de beroem-
de psycholoog Douwe Draaisma geboekt.
Op zondag 19 februari 2023 geeft Draai-
sma een lezing in de Hunzeborgh en je 
kunt je nu al opgeven, dan heb je meer 
kans op een plaats. 

Informatie
Tijd: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh, 
Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen
Toegang: € 7,50. Graag gepast of 
met pin betalen
Aanmelding op: 
cultuur@dehunzeborgh.nl

Wie is Douwe Draaisma?
Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953) studeer-
de psychologie en filosofie aan de univer-
siteit van Groningen. Na zijn studie vertrok 
hij naar de universiteit van Utrecht, waar hij 
in 1993 bij Piet Vroon promoveerde op een 
proefschrift over de metaforische aard van de 
taal waarin we over het geheugen denken en 
spreken (De Metaforenmachine. Een geschie-
denis van het geheugen). Na zijn terugkeer 
naar de universiteit van Groningen publiceer-
de hij Ontregelde geesten, een monografie 
over twaalf naamgevers uit de geschiedenis 
van neurologie en psychiatrie, zoals James 
Parkinson, Sergei Korsakov, Alois Alzheimer, 
Georges Gilles de la Tourette en Hans Asper-
ger. In 2013 publiceerde hij De dromenwever. 
Over het autobiografisch geheugen versche-
nen tot dusver vier boeken: Waarom het 
leven sneller gaat als je ouder wordt (2001), 
De heimweefabriek (2008), Vergeetboek 
(2010) en in 2016 Als mijn geheugen me niet 
bedriegt.

Waarom het 
leven snel-
ler gaat als je 
ouder wordt is 
bekroond met 
verschillende 
wetenschappe-
lijke en literaire 
prijzen.

Tot zijn eme-
ritaat in 2019 
bezette Draais-
ma de Heymans-
leerstoel van de 
Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwe-
tenschappen van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Momenteel is hij als honorair hoogleraar 
verbonden aan de RUG.

Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan 
van de serie Privé-Domein stelde Draaisma 
een bloemlezing over geheugen samen, die 
in 2021 bij De Arbeiderspers verscheen: De 
ivoren cel. Over herinneren en vergeten in 
Privé-Domein.

Al vanaf 1992 verschijnen de boeken van 
Douwe Draaisma bij de Historische Uitge-
verij, in de vormgeving van Rudo Hartman. 
Zijn nieuwste boek De man die zijn hoofd 
verloor zal centraal staan in de lezing. Ook 
zal er na afloop gelegenheid zijn voor een 
signeersessie.

Foto: Reyer Boxem 
De Culturele Commissie

Lezing Douwe Draaisma
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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

De Culturele Commissie laat u zondag 26 
maart 2023 een fantastisch kwartet horen 
in De Hunzeborgh. Vier zangers en een 
pianiste: het Van Speijkkwartet. Je kunt 
je nu al opgeven dan heb je meer kans op 
een plaats.

Informatie
Tijd: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Buurtcentrum Hunzeborgh, 
Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen
Toegang: € 7,50. Graag gepast of met 
pin betalen
Aanmelding op: 
cultuur@dehunzeborgh.nl

Het kwartet
Sinds 2000 bestaat het Van Speijkkwar-
tet. De zangers Han Joosten, Hans Höster, 
Hans Koetschruiter en Jan van Herk kenden 
elkaar van verschillende koren in de stad en 
hun stemmen bleken fantastisch te mengen. 
Emma Boschma, de pianiste, werd in 2012 
benaderd om vlak voor een concert in te val-
len en ook dit bleek een gouden combinatie. 
Sindsdien werken ze vóór en achter de scher-
men in goede harmonie samen aan verbete-
ring en vernieuwing. Het plezier is er altijd. 
Het kwartet heeft acte de présence mogen 
geven voor verjaardag, huwelijk, pensione-
ring, op kunst- en cultuurroutes, korenfesti-
vals, in culturele centra, kerken, dorpshuizen 
en cafés. 

Het repertoire van de groep is veelzijdig, 
nostalgisch, ‘feel good’, met oude én nieu-
we muziek, klassiek én pop, serieuze liede-
ren én geinige nummers. Pakkende, vrolijke 

muziek uit de jaren ‘30 van de legendarische 
groep The Comedian Harmonists is hun spe-
cialiteit. Ook bijzondere arrangementen van 
evergreens van Dean Martin of Jules de Corte 
klinken bij hen als een klok. Melancholieke 
popsongs van bijvoorbeeld Anouk of Billy 
Joel komen verrassend in hun nieuwe jas 
(enkele speciaal voor het kwartet gemaakt!) 
voor het voetlicht. Enkele klassieke stukken 
van bijv. Purcell of Schubert maken het pro-
gramma compleet. Thema’s als liefde, dro-
men, verlangen, ontmoeting en afscheid 
komen steeds terug. Gevoel, daar draait het 
allemaal om. 

De pianiste woont in De Hunze, twee van de 
vier zangers komen uit Beijum, een culturele 
bijdrage ‘uit de buurt’ dus! Met hulp van wat 
bescheiden rekwisieten is er ook het nodige 
te zien!

Tekst: Van Speijkkwartet

www.vanspeijkkwartet.nl

Het Van Speijkkwartet
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OPROEP 
Oranje Comité Hunze Van Starkenborgh

Wij zoeken voor het Koningsdagfeest 
commissieleden en vrijwilligers  

27 april 2023 is het weer zover: Koningsdag. Wat zou het mooi zijn wanneer we op die dag 
in De Hunze/Van Starkenborgh weer een Koningsdagfeest kunnen organiseren. Mét een 
drumband optocht door de wijk. ´s Middags op de Hunzebrink een vrijmarkt, spelletjes, 

dans, muziek, schminken, versnaperingen, enz.  

Maar
Dat kan alleen maar wanneer er genoeg ouders zijn die mee willen helpen organiseren.  

Bij de voorbereiding én op de dag zelf met het opbouwen en afbreken, het verkopen van 
versnaperingen, enz. Voor meer informatie: www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Meld u nu aan
Zodat we in januari de vergunning kunnen aanvragen en kunnen beginnen met de 

voorbereiding. 

Aanmelden bij: oranjecomite@dehunzevanstarkenborgh.nl 

Er kwamen klachten binnen bij onze 
bewonersorganisatie over de parkeersitu-
atie in de wijk Van Starkenborgh. Die situ-
atie tast het woongenot aan, doet afbreuk 
aan het bijzondere karakter van de wijk en 
zorgt soms ook voor onveilig verkeer. Op 
10 oktober hebben vier bewoners gespro-
ken met de regiomanager Oost van de 
gemeente. Dit gesprek vond plaats op ini-
tiatief van de bewonersorganisatie over 
de binnengekomen mail met het verzoek 
daar actie op te ondernemen.

Vreemdparkeerders 
Tijdens het gesprek is geconstateerd dat er 
een groeiend probleem is doordat parkeer-
ders van buiten de wijk hun auto langs het 
kanaal parkeren, vooral - of liever gezegd 
zo veel mogelijk - in de buurt van de door-
gang naar de stad, de Gerrit Krolbrug. Ook 
in de straten van de wijk zelf neemt de druk 
toe. Meer nog dan langs het kanaal ontstaan 
daar door ‘vreemdparkeerders’ problemen 
met het doorgaande verkeer. De situatie is 
op dit moment hinderlijk en vervelend maar 
dreigt zonder maatregelen uit te groeien tot 
een stevig probleem. Het is daarom goed dat 
we nu aan de bel trekken. Dat geldt ook voor 
permanent geparkeerde campers. Daardoor 

kunnen bewoners soms zelfs de afvalcontai-
ner niet kwijt.

Mogelijke oplossingen
Mogelijke oplossingen zijn: de P&R functie 
van Kardinge beter benutten en beter onder 
de aandacht brengen. Overwogen wordt om 
parkeerverboden in te stellen voor de uren 
(overdag) waarin de druk het sterkst is; nage-
gaan wordt of betaald parkeren mogelijk is 
en soelaas zou bieden. De regiomanager zal 
de betrokken wijk- en verkeersambtenaren 
informeren over de problemen en na laten 
gaan welke oplossingen mogelijk zijn. Mis-
schien zijn er ook nog andere dan de hier-
voor genoemde oplossingen. Wordt dus 
vervolgd. 

Het vervolg
We hebben afgesproken dat de regiomana-
ger van de gemeente weer contact opneemt 
als er informatie is die daar aanleiding voor 
geeft. In ieder geval is afgesproken dat de 
P&R van Kardinge beter onder de aandacht 
wordt gebracht. De bewoners en de BHS zul-
len niet nalaten zo nodig weer aan de bel te 
trekken. 

Bert Meijberg, bestuurslid BHS

Parkeeroverlast wijk Van Starkenborgh 
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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. 06 312 85 511 r.boonstra@dehunzeborgh.nl

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

Van de voorzitter
We zitten in de winter, maar in het buurtcentrum is het aan-
genaam vertoeven. Er zijn weer diverse activiteiten voor 
jong en oud. Net als bij u thuis is onze energierekening 
wel iets hoger geworden. Ook onze boodschappen val-
len iets duurder uit. Door de hoge inflatie is de huur van 
het gebouw ook stevig geïndexeerd. Daarom moeten wij 
onze tarieven voor volgend jaar verhogen. De zaalhuur en 
de consumpties zijn lange tijd ongewijzigd gebleven maar 
moeten nu toch iets omhoog.

Het bestuur is verheugd u te melden dat wij weer een pen-
ningmeester hebben gevonden. Jan van der Veen zal de 
werkzaamheden van Joke gaan overnemen. Toch zoeken wij 
nog een bestuurslid voor de incidentele verhuur en activitei-
ten. Lijkt het u leuk om uw vrije tijd nuttig te besteden lees 
dan de vacature elders in dit wijkblad. Of vraag een van de 
bestuursleden om uitleg.

Ik wens u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Groet, Menno Hartsema

Nieuwe tarieven 2023
Consumpties
Koffie en thee € 1,00
Frisdrank € 1,30
Bier en wijn € 1,80
Snoep en chips  € 1,00

Zaalhuur
Grote zaal  € 17,50/uur
Kleine zaal  € 12,00/uur
Grote & kleine zaal  € 27,50/uur

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!

• 
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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HUNZEBORGH
Vacature

Het bestuur van Stichting Hunzeborgh is op zoek naar een 

Bestuurslid (m/v)
Activiteiten/verhuur

Als bestuur zijn wij eindverantwoordelijk voor het beheer en de activiteiten in Buurtcen-

trum Hunzeborgh. Het bestuur telt momenteel vijf leden. Gezamenlijk beslissen wij over 

inkoop, schoonmaak, verhuur en activiteiten. Uitvoerende taken hiervoor zijn verdeeld 

onder bestuursleden of andere vrijwilligers.

Specifieke taken activiteiten/verhuur:

• afhandelen van aanvragen voor zaalhuur.

• contact met de Culturele Commissie over activiteiten.

• eventueel zelf activiteiten bedenken of organiseren.

Ervaring met bestuurswerk is niet nodig.

Het betreft een onbetaalde functie met een vrijwilligersvergoeding.

De tijdsinvestering bestaat uit bestuursvergaderingen (1x per maand) en  

enkele uren per week voor contact over zaalverhuur.

Ben jij geïnteresseerd, of wil je meer weten? Neem dan contact op met Aleida Bakker, 

e-mail: verhuur@dehunzeborgh.nl. 

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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  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' Ina Bos (06) 440 122 76
i.bos@dehunzeborgh.nl

16.15 - 17.30 uur Jeugdschaakclub SC de Paardensprong Ronald van Nimwegen (06) 100 398 68
a.r.vannimwegen@hetnet.nl

18.30 - 19.30 uur Kinderdisco 4 t/m 8 jaar vrijdag 16 dec  20 jan, 17 febr,
19.45 - 21.00 uur Bingo met aansluitend kinderdisco 8 t/m 12 jaar 17 mrt, 21 april

18 dec. 15:00 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

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


