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De afgelopen weken is hard 
gewerkt aan het klaarmaken 
van het beweegparcours ter 
hoogte van de Aldo Moro-
straat, als onderdeel van de 
uitbreiding van de Noordoost-
hoek van het Hoornsemeer. 
Jaren geleden waren er al de 
eerste plannen, nu is het gere-
aliseerd.

Een lange weg gegaan
Een groep bewoners uit de 
wijk Hoornse Meer nam in 
2014 het initiatief voor een be-
weegparcours. Zij noemden 
zich de Werkgroep Beweeg-
tuin. Doel was te komen tot 
een breed gedragen plek voor 
bewegen, sporten en ontmoe-
ten voor mensen van verschil-
lende leeftijden. Op een gege-
ven moment werd duidelijk, 
dat een plek bij het Hoornse-
meer het meest ideaal was. 
Door vertraging in het proces 
van uitbreiding van de Noord-
oosthoek werd de Werkgroep 
Beweegtuin een paar jaar min 
of meer slapend.  Pas toen het 
bestemminsplan uitbreiding 
Noordoosthoek uiteindelijk 

door de raad werd goedge-
keurd, ging het proces verder. 
In november 2017 kwam de 
nieuwe werkgroep, genaamd 
Werkgroep Beweegparcours 
Hoornsemeer, voor het eerst 
bij elkaar en heeft daarna zeer 
regelmatig vergaderd.  

Bewegen en ontmoeten
In een intern verslag van de 
Werkgroep Beweegparcours 
Hoornsemeer van november 
2017 staat wat eigenlijk de be-
doeling was en is: “Onze 
droom is dat we op het gras-
veld nabij het Hampshire hotel 
een beweegplek willen realise-
ren waar wijkbewoners en an-
dere doelgroepen uit de wijk 
Hoornse Meer op een laag-
drempelige manier elkaar kun-
nen ontmoeten, kunnen bewe-
gen, sporten en recreëren”.  
Dat ideaal past in de visie van 
de gemeente Groningen als 
Bewegende Stad: “Ontmoeten, 
spelen en bewegen van 0 – 
100”.  In de werkgroep zitten 
twee wijkbewoners, vertegen-
woordigers van de gemeente 
Groningen, van WIJ Corpus 

den Hoorn en van Medisch 
Centrum Zuid. De afgelopen 
jaren is zeer regelmatig aan-
dacht besteed aan de voort-
gang van het project. Het be-
gon met een sportmarkt in 
Maartenshof in april 2014. In 
2018 en 2019 kregen wijkbe-
woners de gelegenheid hun 
mening te geven op bijeen-
komsten in Maartenshof, Wij 
Corpus den Hoorn en in Hotel 
Plaza Groningen, het voormali-
ge Hampshire Hotel. In ver-
schillende edities van De Zuid-
wester zijn de bewoners regel-
matig op de hoogte gebracht 
van de stand van zaken. Niet 
iedereen is blij met de komst 
van het beweegparcours. 
Vooral sommige direct omwo-
nenden vrezen mogelijke over-
last. Hun bezwaren zijn bekend 
bij de gemeente en er is met 
hen gecommuniceerd. Het is 
vanzelfsprekend afwachten 
hoe intensief het parcours zal 
worden gebruikt en welke 
eventuele overlast er op zou 
kunnen treden. Mocht er over-
last komen, dan zal de ge-
meente actie ondernemen. 

Een gevarieerd aanbod
Veel wijkbewoners en bezoe-
kers zullen de afgelopen we-
ken de toestellen die onderdeel 
vormen van het beweegpar-
cours al gezien hebben. Feite-
lijk is het beweegparcours ook 
al in gebruik genomen door 
wijkbewoners en bezoekers. Er 
zijn ‘echte toestellen’, voor on-
der andere kracht- en buik-
spiertraining. Maar een aantal 
onderdelen van het beweeg-

parcours is van hout gemaakt 
en gericht op onder andere 
evenwicht.

Hoe gaat het beweegpar-
cours heten? 
In de vorige Zuidwester riepen 
we de lezers om mee te doen 
aan de prijsvraag voor het be-
denken van een naam. Diverse 
namen zijn al voorgesteld. Bin-
nenkort zal  de keuze worden ge-
maakt van de winnende naam.

In de vorige Zuidwester bericht-
ten we over een onderzoek dat 
werd gedaan om na te gaan hoe 
de bekendheid van de wijkbe-
woners is met De Semmelstee 
en de activiteiten die daar 

Beweegparcours Hoornsemeer klaar voor gebruik!

Op weg naar een bloeiend buurtcentrum

De Semmelstee 

 
 
 
 
    

 
 
   
 

 

 

 

 

De toekomst van de Semmelstee? 
Denk met ons mee! 
Open dag 7 september 2019 van 14 tot 17 uur. 
 

De Semmelstee   
Semmelweisstraat 182 
www.semmelstee.nl 
050-526 7217 

De Semmelstee is het buurtcentrum van de wijken 
Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Ter Borch en 
Piccardthof.  In De Semmelstee zijn wijkbewoners van 
jong tot oud welkom voor een drankje, een hapje, een 
praatje of één van de vele activiteiten van het centrum. 
 
De meeste activiteiten in De Semmelstee bestaan uit een 
vast en wekelijks aanbod, maar er is ook volop ruimte 
voor eigen initiatieven van wijkbewoners.  
Alle ideeën voor een bruisend centrum zijn zeer welkom!  
 
Voor informatie, aanmelding of vragen kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen, een bezoek 
brengen aan onze website of gewoon even langskomen 
bij ons buurtcentrum.  
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plaatsvinden. Doel van het on-
derzoek was ook om na te gaan 
welke behoeften en wensen er 
zijn voor andere activiteiten in 
en vanuit buurtcentrum De Sem-
melstee. Het onderzoek werd 

uitgevoerd door studenten van 
De Hanzehogeschool. Hier de 
uitkomsten van het onderzoek.

Straatinterviews en online en-
quête
De drie studenten die het onder-
zoek uitvoerden hebben een 
aantal bewoners van Corpus 
den Hoorn en Hoornse Meer op 
straat geïnterviewd. Daarnaast 
hebben ze een online enquête 
opgesteld die via meerdere ka-
nalen is gepubliceerd. De ter-
mijn van invulling was kort, maar 
toch vulden meer dan 200 wijk-
bewoners de enquête in. De 
Semmelstee staat in Corpus den 
Hoorn, dus is het niet verwon-
derlijk dat daar ook de meeste 
respondenten waren op de digi-
tale enquête: bijna 130. Ook bij 
de straatinterviews bleek de be-
kendheid met en het regelmati-
ge bezoek aan De Semmelstee 
in Corpus den Hoorn het grootst. 
Toch waren er meer dan 60 in-
woners van de wijk Hoornse 
Meer die reageerden en ruim 20 
uit de wijken Hoornse Park en 
Piccardthof.  Al met al een mooi 
resultaat.

Bekendheid met De Semmel-
stee
Ongeveer 2/3 van de bewoners 
die meededen aan het onder-
zoek had gehoord van De Sem-
melstee. Bij de analyse van de 

antwoorden op de vragen in de 
enquête zijn de respondenten 
ingedeeld naar leeftijd: 22 t/m 
35, 36 t/m 49, 50 t/m 65 en bo-
ven 65. In de leeftijdsgroep tus-
sen 22 – 50 jaar is over het ge-
heel genomen de bekendheid 
met De Semmelstee en de acti-
viteiten die er plaatsvinden be-
hoorlijk wat kleiner van in de 
leeftijdsgroep vanaf 50 jaar. De 
laatste groep is over het alge-
meen bekend met De Semmel-
stee en redelijk tevreden over 
het activiteitenaanbod. 

Wat kan er meer gebeuren dan 
nu?
Veel van de bewoners die de 
vragenlijst hebben ingevuld ge-
ven aan, dat er behoefte is meer 
contact te hebben met andere 
bewoners van hun wijk en aan 
meer buurtgerichte activiteiten. 
Welke activiteiten er dan zouden 
moeten komen werd uit de ant-
woorden niet direct duidelijk. Bij 
de bespreking van het onder-
zoek in De Semmelstee op 19 
juni kwamen er wel suggesties 
van wijkbewoners, zoals: De 
Semmelstee als startpunt voor 
een wandeltocht; streetdance; 
informatieve bijeenkomsten over 
zaken die spelen in de wijk; een 
schaakclub voor volwassenen. 
Verder was er de suggestie om 
een aantal van de huidige activi-
teiten in De Semmelstee (zie het 

overzicht elders in de krant) in 
de vakanties door te laten lo-
pen.

Hoe nu verder?
Half augustus is de begelei-
dingsgroep van het onderzoek 
bij elkaar geweest om deze 
vraag proberen te beantwoor-
den. In die groep zitten verte-
genwoordigers van het bestuur 
van De Semmelstee, van het 
Gebiedsteam Zuid van de ge-
meente, WIJ Corpus den Hoorn 
en van de Wijkraad Corpus den 
Hoorn. Waardering was er voor 
wat er allemaal in De Semmel-
stee aan activiteiten en cursus-
sen wordt aangeboden, maar 
ook om daarnaast gericht te on-
derzoeken en uit te proberen 
welke activiteiten daarnaast 
haalbaar zijn. Duidelijk werd dat 
contact met andere buurtcentra 
zinvol is om ideeën op te doen. 
Een bezoek aan MFC De Stro-
ming in de Merwedestraat is al 
gepland. Het bestuur van De 
Semmelstee zal gericht bouwen 
aan een netwerk met wijkbewo-
ners, verenigingen, scholen en 
organisaties in de wijk om De 
Semmelstee te maken tot een 
echt centrum in de buurt. Niet 
voor niets zullen zich op de 
open dag op zaterdagmiddag 7 
september een aantal groepe-
ringen en organisaties uit de 
wijk presenteren. 
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In de maarteditie van De zuid-
wester 2018 berichtten we over 
de forse bomenkap die begin 
maart van dat jaar had plaats-
gevonden, intussen anderhalf 
jaar geleden. Een aantal maan-
den later werden er een paar 
gaten gegraven in de buurt 
van het hotel. Daarna bleef het 
weer heel lang stil. Maar sinds 
enkele weken is er volop be-
drijvigheid en is steeds beter te 
zien hoe het zal gaan worden.
Goed is al te zien waar de 
doorgang naar het hotel zal 
komen voor de boten, die on-
der de nog aan te leggen brug 
door kunnen varen om aan te 
leggen aan een steiger aan de 
achterkant van het hotel. Bij 
het hotel liggen nu vooral 
enorme hopen zand. Mis-
schien dat er daardoor nog 
geen begin is gemaakt met de 
aanleg van het nieuwe terras. 
Intussen is de ingang naar het 
restaurant en de bar wel ver-
breed. Ook in het gedeelte 
waar het restaurant en de bar 
van het hotel zijn wordt het in-
terieur flink onder handen ge-
nomen. Over wanneer de ver-
bouwing helemaal klaar zal 
zijn en het nieuwe terras aan-

Tiende en laatste 
Vier Huizen Muziekfestival

Op zondagmiddag 7 septem-
ber zal voor de tiende en laatste 
keer het Vier Huizen Muziekfes-
tival in de wijk Hoornse Meer 
zijn. Redacteur Golbang Kho-
rasani had een interview met 
Nynke Eekhof, een van de or-
ganisatoren van het eerste en, 
helaas, ook van het laatste uur.

Wie waren de initiators van 
het festival?
Liesbeth Völkel, Nynke Eekhof, 
Boelo Klat en Philip Baumgar-
ten waren de initiators en zijn 
ook al die jaren de organisato-
ren van het 4 Huizen Muziekfes-
tival geweest. 

Hoe is het Vier Huizen Muziekfestival ontstaan? 
Mijn collega Boelo Klat, veelzijdig pianist en componist, en ik 
wonen hier sinds 1992 in twee van de vijf muziekwoningen. Toen-
tertijd waren alle muziekwoningen bewoond door muzikanten. 
Helaas is er door het beleid van de woningbouwcorporatie het 
één en ander gewijzigd. Na de verhuizing van de bewoners van 
drie van de vijf woningen naar elders, is men van het concept 
'muziekwoningen' afgestapt. 

Wat voor muziek speelt u?
Ik ben pianiste. Regelmatig geef ik concerten, klassieke muziek, 
solo of met andere musici. In het laatste geval voer ik zogenaam-
de kamermuziek uit, doorgaans klassieke muziek gespeeld door 
twee of meerdere muzikanten op diverse instrumenten. De laat-
ste jaren werk ik veel met zangers. Ook geef ik pianolessen bij 
mij thuis.

Wanneer was het eerste festival?
Toen wij er in 2002 nog allemaal woonden, inmiddels 10 jaar, 
hebben we voor die gelegenheid een Vijf Huizen Muziekfestival 
georganiseerd. Jaren daarna kwamen Boelo en ik op het idee 
om dit nog eens te organiseren. Weliswaar waren de drie andere 
muziekwoningen niet meer bewoond door musici, maar Boelo 
wist twee andere muzikanten op steenworp afstand van ons: de 
bassist Philip Baumgarten en de zangeres Liesbeth Völkel. Zo 
ontstond het 4 Huizen Muziekfestival. In eerste instantie was de 
bedoeling het festival voor één keer te organiseren, maar we-
gens groot succes en bij ons veel plezier besloten we er een 
jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Nu dus al voor de 
tiende, maar ook laatste keer.

Waarom nu gestopt?
Natuurlijk is het mogelijk nog jaren door te gaan, maar wij vinden 
tien jaar een mooi hoogtepunt om te stoppen. Zeker niet in de 
laatste plaats vanwege de enorme organisatie. Wij zijn immers 
én organisatoren én uitvoerders van de concerten, die ook nog 
eens plaatsvinden in onze eigen woningen. Dat vraagt erg veel 
voorbereiding en energie. Wij verheugen ons echter zeer op de 
concerten op zondag 7 september. Het zal voor ons en het pu-
bliek een prachtige middag worden.
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Er wordt flink gegraven in de Noordoosthoek
gelegd doen we liever nu nog 
geen uitspraken.

Zoals u op de voorpagina heeft 
gelezen zal 27 september het 
beweegparcours officieel ge-
opend worden. Het graafwerk 
zal dan vast nog niet afgerond 
zijn. Eerst zal het fiets-/

wandelpad vanaf het hotel naar 
de Gasthuiskade bij de Drees-
flat aangelegd moeten worden. 
Pas daarna kan het huidige 
fiets- en wandelpad worden 
verwijderd en de echte ‘door-
braak’ gerealiseerd worden. 
Wordt vervolgd in de volgende 
Zuidwester.



september 2019 - pagina 3 De Zuidwester

Colofon
De zuidwester is een uitgave 
van de Wijkraad Corpus den 
Hoorn.
De Wijkraad Corpus den 
Hoorn wil graag een mooie 
en een veilige wijk voor de 
bewoners. 
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Bijdragen aanleveren in 
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Inleveren kopij en adverten-
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De redactie houdt zich het 
recht voor om ingezonden 
artikelen te weigeren of aan 
te passen. Voor fouten in te-
lefonisch opgegeven infor-
matie, alsmede voor fouten 
ontstaan door onduidelijk 
schrift, aanvaarden wij geen 
verantwoordelijkheid. 
ALLE INGEZONDEN EN 
GEPLAATSTE FOTO’S ZIJN 
GEPLAATST ONDER VER-
ANTWOORDELIJKHEID 
VAN DE INZENDERS.

Een nieuw seizoen begint weer 
voor Buurt- en speeltuinver-
eniging De Semmelstee, het 
buurtcentrum van de wijken 
Corpus den Hoorn, Hoornse 
Meer, Ter Borch en Piccardthof. 
De Semmelstee is elke werk-
dag (behalve in de reguliere 
schoolvakanties) geopend van 
9 uur ’s morgens tot 5 uur ’s 
middags. U kunt er dan terecht 
voor een kopje koffie, een 
broodje, het lezen van de krant 
of een praatje met andere 
bezoekers. De consumpties 
zijn zeer schap-pelijk geprijsd.

Van alles te doen en te bele-
ven
Op veel dagdelen zijn er vaste 
activiteiten gepland waaraan u 
ook mee kunt doen. Hiernaast 
vindt u het overzicht van de 
verschillende activiteiten en 
cursussen die wekelijks of 
vrijwel wekelijks worden ge-
houden. Op zater-dag 7 sep-
tember houdt De Semmelstee 
tussen 2 en 5 uur een open 
dag  waar u verdere informatie 
kunt krijgen. U vindt er dan 
ook het programmaboekje 
2019-2020. Daarin staat voor 
elke activiteit of cursus zo 
nodig een korte toelichting en 
vindt u de contactgegevens. 
Het programmaboekje is be-
halve in De Semmelstee ook te 
verkrijgen bij onder andere Wij 
Corpus den Hoorn. De digitale 
editie staat op onze site: 
www.semmelstee.nl.

Volop in ontwikkeling
De Semmelstee is een buurt-
centrum voor alle leeftijden, 
nadrukkelijk ook voor kinderen 
en de oudere jeugd. Re-
gelmatig zijn er bijeenkomsten 
over een bepaald thema. 
Verenigingen houden er hun 
jaarvergadering, de Wijkraad 
Corpus den Hoorn vergadert 
er en ook de redactie van De 
Zuidwester. Het bestuur is 
steeds bezig wegen te vin-den 
om De Semmelstee nog le-
vendiger te maken voor een 
nog grotere en gevarieerdere 
groep wijkbewoners. Op de 
voorpagina kunt u de re-
sultaten lezen van een 
onderzoek dat op verzoek van 
het bestuur afgelopen mei is 
uitgevoerd door 3 studenten 
van de Hanzehogeschool.

De Semmelstee
Van harte welkom

Weekoverzicht activiteiten/cursussen De Semmelstee

 

 
 

Weekoverzicht activiteiten/cursussen 
 

Maandag 
Biljarten (vrij) 09.00 - 17.00 
Pilates 10.30 - 11.30 
Bridge 13.30  - 16.30 
Opfriscursus Engels 14.00 - 17.00 
Spelcontainer 15.00 - 17.00 
Klaverjassen (1 x per 2 weken) 19.30  - 23.00 
Pilates 19.00  - 20.00 
Yin Yoga 19.00 - 20.15  
 20.45 - 22.00 
Dinsdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 12.00 
Handwerkclub 09.00  - 12.00 
Nederlandse taalles 09.00 - 11.30 
Yin Yoga (cursus) 09.15 - 10.15 
 10.45 - 12.00 
Biljarten Potetos 13.00  - 17.00 
Handwerkclub 13.30  - 16.00 
Tai Chi (beginnerscursus) 18.00  - 19.00 
Tai Chi (gevorderdencursus) 19.10  - 20.30 
Sjoelen 20.00  - 22.00 
Biljarten Poeli Flip 19.30  - 22.30 
 
Woensdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 17.00 
Lotus Vrouwenochtend 09.30  - 11.30 
Nederlandse taalles 09.00 - 11.30 
Biljartclub Pomerans 18.30  - 22.30 
Zumba 18.45  - 19.45 
Bridge 20.00  - 23.00 
 
Donderdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 17.00 
VEG Kringroep / Bijbelles 10.00  - 12.00 
Computerles SeniorWeb 12.30  - 17.00 
Klaverjassen 14.00  - 17.00 
Biljartclub Pomerans 18.30  - 22.30 
Damclub 19.30  -  23.00 
Klaverjassen 20.00  -  23.00 
 
Vrijdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 12.00 
Bewegen voor vrouwen 10.00  - 11.00 
Koffieochtend 55+ 09.00 - 12.00 
Bingo voor ouderen (3e vr.) 13.00  - 16.00 
Hobbyclub 13.00  - 15.30 
Kinderclub 13.30  -  14.30 

 

 
 

Weekoverzicht activiteiten/cursussen 
 

Maandag 
Biljarten (vrij) 09.00 - 17.00 
Pilates 10.30 - 11.30 
Bridge 13.30  - 16.30 
Opfriscursus Engels 14.00 - 17.00 
Spelcontainer 15.00 - 17.00 
Klaverjassen (1 x per 2 weken) 19.30  - 23.00 
Pilates 19.00  - 20.00 
Yin Yoga 19.00 - 20.15  
 20.45 - 22.00 
Dinsdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 12.00 
Handwerkclub 09.00  - 12.00 
Nederlandse taalles 09.00 - 11.30 
Yin Yoga (cursus) 09.15 - 10.15 
 10.45 - 12.00 
Biljarten Potetos 13.00  - 17.00 
Handwerkclub 13.30  - 16.00 
Tai Chi (beginnerscursus) 18.00  - 19.00 
Tai Chi (gevorderdencursus) 19.10  - 20.30 
Sjoelen 20.00  - 22.00 
Biljarten Poeli Flip 19.30  - 22.30 
 
Woensdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 17.00 
Lotus Vrouwenochtend 09.30  - 11.30 
Nederlandse taalles 09.00 - 11.30 
Biljartclub Pomerans 18.30  - 22.30 
Zumba 18.45  - 19.45 
Bridge 20.00  - 23.00 
 
Donderdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 17.00 
VEG Kringroep / Bijbelles 10.00  - 12.00 
Computerles SeniorWeb 12.30  - 17.00 
Klaverjassen 14.00  - 17.00 
Biljartclub Pomerans 18.30  - 22.30 
Damclub 19.30  -  23.00 
Klaverjassen 20.00  -  23.00 
 
Vrijdag 
Biljarten (vrij) 09.00  - 12.00 
Bewegen voor vrouwen 10.00  - 11.00 
Koffieochtend 55+ 09.00 - 12.00 
Bingo voor ouderen (3e vr.) 13.00  - 16.00 
Hobbyclub 13.00  - 15.30 
Kinderclub 13.30  -  14.30 
Biljartclub Potetos 13.30  - 16.30 
Schaakclub voor de jeugd  16.00  -  17.30 
Bingo voor iedereen (1e vr.) 20.00  -  23.00 
Danslessen Hilde 17.00  -  18.00  
  18.00  -  19.15  
  19.15  -  20.30  
Bingo voor iedereen (1e vr.) 20.00  -  23.00  
 

 UITNODIGING

UITNODIGING
- Gratis herfstbuffet -

Wanneer: woensdag 16 oktober 2019
Tijd: 18:00 uur - inloop vanaf 17:30 uur

Waar: Magnalia Dei kerk, Landsteinerlaan 2,
Groningen

Beste buurtbewoner,
Wij hopen u deze avond te ontmoeten voor een gezellig

samenzijn. Na een opening met gebed wacht er een buffet dat
bestaat uit onder andere soep, broodjes, salades, diverse

dranken en een toetje. We sluiten de maaltijd af door een stukje
uit de Bijbel te lezen en samen te eindigen met gebed.

Het is noodzakelijk om u op te geven.

Dit kan tot en met zaterdag 12 oktober 2019 per:

- Telefoon: 0594 504763
- E-mail: info@gergemgroningen.nl

Tot dan!
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WEER FIT EN
WEER FIT EN
WEER FIT EN

 STRAK DE ZOMER IN?
 STRAK DE ZOMER IN?
 STRAK DE ZOMER IN?

MELD JE BIJ 
MELD JE BIJ 
MELD JE BIJ 

CURVES GRONINGEN
CURVES GRONINGEN
CURVES GRONINGEN
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Golbang Khorasani kwam op uitnodi-
ging van de Nederlandse regering als 
politiek vluchteling in 1987 vanuit Iran 
naar  Nederland. Hij kwam met zijn ge-
zin te wonen in Groningen. Als redac-
tielid van De Zuidwester bewijst hij dat 
werken aan samen leven in je buurt 
belangrijk is. Eenheid en vrijheid zijn 
fundamenteel in het leven van ieder 
mens. Op een indringende manier is 
dat te zien in zijn kalligrafieën en ge-
dichten die vanaf 1 september te be-
wonderen zijn op de expositie in De 
Semmelstee.

Bij het binnenkomen van zijn huis valt 
de Perzische spreuk op, boven de deur 
van de hal naar de woonkamer. Gol-
bang Khorasani vertaalt de spreuk 
graag in het Nederlands: ‘Geef ieder-
een die dit huis binnentreedt brood en 
vraag niet naar zijn geloof.’ Het is een 
treffend bewijs van de hartelijkheid van 
Golbang en zijn vrouw Zari. Het werd 
overigens geen brood tijdens ons ge-
sprek (wel aangeboden), maar Turkse 
koffie met een Hollands koekje. 

Het leven in Iran
Golbang Khorasani  en zijn vrouw ko-
men uit Perzië, het huidige Iran. Zij 
werkten er beiden in het onderwijs. 
Toen de revolutie in 1979 uitbrak bete-
kende dat voor het gezin Khorasani het 
begin van heel zware tijden. Golbang 
Khorasani wil er over vertellen, maar 
eigenlijk zijn er geen woorden voor. 
Zoals zo velen die in opstand kwamen 
voor gerechtigheid kwam hij in de ge-
vangenis terecht, net als zijn vrouw en 
hun eerste dochtertje van ruim 3 maan-
den. Zijn vrouw zat een tijdje vast, Gol-
bang Khorasani zelf ruim2 1⁄2 jaar. Op 
zijn site staat in het Perzisch een 
bloemtekening plus een briefje te lezen 
dat hij vanuit de gevangenis aan zijn 
vrouw smokkelde.

“Voor mijn lieve pijn verdragende Zari, 
ter herinnering aan het goede verleden 
van ons, het zoete leven en de rust die 
we bij elkaar hadden. In de hoop dat 
wij, op een dag, met ons dochter weer 
aan dat leven mogen beginnen.”

In 1987 lukte het te vluchten naar Paki-
stan, samen met zijn vrouw en twee 
dochters. Sinds februari 1988 wonen 
ze in Groningen.

Zeer betrokken met de samenleving
In Nederland studeerde Golbang Kho-
rasani psychologie aan de RUG in Gro-
ningen en islamologie in Leiden. Hij 
promoveerde in 2009 op een proef-
schrift over religie, opvoeding, en soci-
ale limieten bij Nederlandse 
jongeren. Dit alles getuigt van een 
enorme motivatie en drang om iets te 
willen betekenen voor de samenleving.  

Hij is geboeid door de islam, ook van-
wege zijn studie, en wat dat betekent in 
het leven van vooral de jongeren in Ne-
derland. De opname van allochtone 
jongeren door de Nederlandse samen-
leving is van groot belang volgens hem 
en hij draagt er zelf zeker zijn steentje 
aan bij. Ook in Groningen is hij actief 
maatschappelijke betrokken. Zo zit hij 
onder andere in de redactie van De 
Zuidwester. Hij is een bewonderaar van 
Ede Staal. Hij analyseerde zijn teksten 
en schreef een gedicht en een essay 
als eerbetoon aan Ede en zijn mystiek. 
In de ogen van Golbang Khorasani is 
Ede Staal ‘de Keizer der gevoelens’. 

Ingeburgerd en toch veel missen
Prima ingeburgerd zou je dus zeggen, 
maar hij vindt het toch lastig te ant-
woorden op de vraag hoe het was om 
in te burgeren in Groningen. Het heeft 
alles te maken met het altijd ook tege-
lijkertijd in zijn geboorteland zijn met 
zijn hart en zijn gevoel. Hij schreef het 
gedicht ‘Grootvader’ in 2001, in de 
trein op weg van Amsterdam naar Gro-
ningen. De laatste regels zijn:

Mijn hart ligt in 
Masjhad
Herat
en Sjanghai
mijn hoofd tolt in Groningen

Poëzie en kalligrafie
Golbang Khorasani geeft regelmatig 
aan, dat het voor hem vaak heel lastig 
is te verwoorden wat hij wil zeggen of 
voelt. Hij kan het beter verwoorden in 
de vorm van poëzie en/of kalligrafie. 
Kalligrafie is schoonschrijven en hoort 
bij de cultuur van zijn geboorteland. Hij 
is er van jongs af aan mee opgegroeid 
en er bedreven in geraakt. De eerste 
lessen kreeg hij van zijn vader. Kopieën 
van het werk van zijn grootvader dien-
den voor Golbang Khorasani als oefen-
materiaal. Op school kreeg hij ook les 
in kalligrafie, waarbij het erom ging met 
een rietpen dichtregels of korte beteke-
nisvolle teksten te kalligraferen.

Exposities van zijn werk
Met enige regelmaat exposeert Gol-
bang Khorasani met zijn gedichten en 
kalligrafisch werk. Zo had hij in 2014 
een expositie in de Immanuelkerk aan 
het Overwinningsplein en in 2018 in de 
Bonifatiuskerk in Vries. Op zaterdag 14 
september staat hij op de Kunstmarkt 
Hoornse Meer. Langer kunt u zijn werk 
bewonderen in De Semmelstee aan de 
Semmelweisstraat 182, elke werkdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Op zondag 1 
september was de opening. De exposi-
tie duurt tot en met 13 december.

Zie voor zijn werk en voor verdere in-
formatie: www.golbangkhorasani.com

Expositie Golbang Khorasani 
in De Semmelstee

Kerstmarkt Hoornse Meer 
op zaterdag 15 december
Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde kerstmarkt op het Allen-
deplein. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. Wil je een kerstmarkt 
tot een succes maken, dan moet je in september al aan de slag om de kramen 
bezet te krijgen. Daarom in deze Zuidwester alvast een oproep een kraam te hu-
ren voor de markt op 15 december. We streven naar zo’n 25 kramen met een ge-
varieerd aanbod: kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken, sieraden, ker-
stengelen, kerstbroden en nog veel meer. De buurtboomgaard Hoornse Meer 
verkoopt eigengemaakte jam. U kunt genieten van een kop snert, een lekker 
kopje koffie of een heerlijk broodje warme worst. Wijkkoor Hoorngeschal verzorgt 
2 optredens in de kerstsfeer. Net zoals de voorgaande jaren hopen we dat ook 
mensen uit de wijk een kerstkraam willen huren. 
Aarzel niet en meldt u aan als standhouder! U bent van harte welkom. Voor de 
kosten en voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: 
info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.

Burendag in Boomgaard Hoornse Meer     
Kom je ook?
Zaterdagmiddag 28 september 
organiseert Buurtboomgaard Hoornse Meer een ‘burendag’. Tussen 13.00 – 16.00 
uur zijn buurtbewoners van harte welkom een kijkje in de boomgaard te nemen. 
Laat je rondleiden en proef van het fruit dat je kunt rapen of plukken. Je kunt pan-
nenkoeken eten met heerlijke boomgaardjam. Voor kinderen is er bovendien een 
speurtocht uitgezet door de boomgaard. En natuurlijk is er weer jam te koop, van 
de nieuwe oogst! Je vindt de boomgaard aan de Den Uylstraat, bij de bushalte.
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foto:  Christian Richters

Wallhouse #2

KUNST
MARKT
HOORNSE
MEER
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
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Foto-exposities 
Kars Tuinder en 
Sven Sleur in 
Wall House #2
Fotografen Kars Tuinder en 
Sven Sleur exposeren dit na-
jaar in Wall House #2. Tuinder 
presenteert zijn serie Closed 
Buttons. Sleur toont een ver-
dieping hoger zijn project Sky-
scape. Bezoekers kunnen 
daarnaast luisteren naar mu-
ziekfragmenten van zanger 
Harry Niehof. 

Kars Tuinder
Kars Tuinder (Groningen, 1975) 
was in 2018 finalist bij de Lens-
Culture Exposure Award met 

zijn foto Refugees. Dit succes 
was de aanleiding om het pro-
ject Closed Buttons verder uit 
te werken. Door de ogen van 
de geportretteerden te bedek-
ken met knopen probeert Tuin-
der ons de ogen te open voor 
maatschappelijke thema’s 
waarvoor we liever de ogen 
sluiten.

Sven Sleur
Sven Sleur (Leer, 1975) bracht 
voor zijn project Skyscape in-
middels al ruim vijfhonderd 
dagen lang dagelijks de Ne-
derlandse luchten in beeld. 
Wall House #2 toont een se-
lectie van dit werk. 

Harry Niehof 
Op de bovenste verdieping 
van Wall House #2 kunnen 
bezoekers uitkijkend over het 
Hoornse Meer met een kopte-
lefoon luisteren naar verschil-
lende nummers van de Gro-
ningse zanger, songwriter en 
gitarist Harry Niehof (Mid-
delstum, 1954). 

Openingstijden
Wall House #2 is tot en met 2 
november 2019 elke zaterdag 
en zondag geopend van 12 tot 
17 uur. De toegang is gratis. 
Adres: A.J. Lutulistraat 17, 
Groningen. 
Meer informatie op 
www.groningermuseum.nl/
wallhouse 

Zeven jaar geleden hadden we 
onze kunstmarkt voor het eerst 
op het grasveld rondom het 
Wall House aan de rand van 
het Hoornsemeer. We doen dat 
nu weer op zaterdagmiddag 
14 september. Dit jaar valt de 
kunstmarkt samen met Open 
Monumentendag, waarvan dit 
jaar het thema Plekken van 
Plezier is: naar welke monu-
mentale plekken gaan mensen 
voor hun plezier? Het Wall 
House is als modern monu-
ment meer dan het bezoeken 
waard. Elders in deze Zuidwes-
ter vindt u informatie over de 
exposities die er 14 september 
zijn. Zie voor meer informatie: 
www.groningermuseum.nlmus
eum/wallhouse-2. 
Ruim 20 kunstenaars presente-
ren op de kunstmarkt hun werk 
in een aantal tenten, garantie 
voor veel sfeer en gezelligheid. 
Er is een diversiteit aan kunst 
om naar te kijken en om te ko-
pen. De kunstenaars komen uit 
de stad Groningen, maar ook 
uit de rest van de provincie en 
uit Drenthe. Op onze site (www
.kunstmarkthoornsemeer.nl) 
krijgt u een indruk van hun 
werk. Over twee van de kun-
stenaars die op de kunstmarkt 
staan vindt u meer informatie 
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TOFFE
KOFFIE

Kunstmarkt Hoornse Meer op zaterdag 14 september
in deze krant: Joukje Pees en 
Golbang Khorasani.

Behalve ‘kunst in de tent’ be-
zorgen we u ook daarbuiten 
een mooie middag. Duo The 
Match speelt vol enthousiasme 
op cello en viool in de eerste 
helft van de middag. Percus-
siegroep Afrikadi zorgt in de 
tweede helft van de middag 
voor zeer ritmische en sfeer-
volle muziek op diverse instru-
menten. Agnes Bakker is op 
de kunstmarkt om met haar 
breiproject aandacht te vragen 
voor een duurzame wereld. U 
kunt samen met haar breien 
aan een groot wandkleed te-
gen de plastic soep. Agnes 
kreeg landelijke bekendheid 
met haar project Breien voor 

ontwerp: Annemieke Fictoor 

Groningen. Er is een aanbod 
voor kinderen, zij kunnen zich 
op diverse manieren verma-
ken.
Thessa Wolthuis is er om u 
vanuit haar Toffe Koffie Piaggio 
Ape van een kop heerlijke bio-
logische koffie of thee te voor-
zien. Koffiebar/lunchroom 
&Meer van de Palmelaan 297 
is er met broodjes, hapjes, fris, 
wijn en Maallust Bier. Houd er 
rekening mee, dat u contant 
moet betalen en niet kunt pin-
nen. Dat geldt overigens ook 
voor de kunst die u koopt.
Actuele informatie over de 
markt vindt u op www.kunstma
rkthoornsemeer.nl en op onze 
site www.meerhoornsemeer.nl. 
Kunstmarkt Hoornse Meer is 
ook op facebook te vinden.



september - pagina 6 De Zuidwester

• Mantelzorg spreekuur
Elke maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Hier kunt u terecht voor -  informatie en advies,
    - emotionele steun
    - informatie over respijtzorg,
    - praktische hulp bij uw mantelzorgtaken.
Locatie:  WIJ Corpus den Hoorn, Menno Lutherhuis, 
  Paterswoldseweg 267.

Yinyoga in wijkcentrum 
de Semmelstee!
  
Zoals u elders in deze Zuid-
wester kunt lezen, is een van 
de nieuwe activiteiten in De 
Semmelstee de cursus 
Yinyoga. Yogalessen wor-
den in toenemende mate 
aangeboden, ook in diverse 
buurtcentra in de stad. In De 
Semmelstee is het AnnaMa-
ria Spingelkamp die op 
maandagavonden en op 
dinsdagmorgens de docent 
is.

Zij is een geboren Stadjer, 
woonde jarenlang in Fries-
land en sinds 2011 weer in 
Groningen: ‘mien stad’ zoals 
ze met trots zegt. Ze begon in 1980 als fysiotherapeut en ging 
zich midden jaren 90 specialiseren in oedeemtherapie en hapto-
nomie.  De laatste 20 jaar is AnnaMaria zich steeds meer gaan 
toeleggen op het begeleiden van mensen met spanningsgerela-
teerde klachten. Ontspanningstherapie, haptonomie en mindful-
ness zijn de pijlers waarop zij haar therapie gebaseerd heeft. De 
laatste jaren is daar Yinyoga bij gekomen, waarin voor haar alles 
samenkomt. Het is volgens AnnaMaia een prachtige en weldadi-
ge combinatie voor lichaam en geest. 

Yinyoga is een rustige meditatieve vorm van yoga, waarbij je lan-
gere tijd in een zelfde houding blijft. AnnaMaria noemt het heil-
zame effect daarvan op de verbindende structuren van het li-
chaam. Het verbetert het zelfherstellend vermogen. Een paar mi-
nuten lang overgave aan een houding vraagt aandacht, ontspan-
ning en verstilling. Cursisten krijgen hierdoor de mogelijkheid 
rust in zichzelf en hun lichaam te ervaren. Deze vorm van yoga is 
zeer geschikt voor mensen die gewrichtsklachten hebben of 
zichzelf als “stijf” ervaren.

AnnaMaria Springelkamp ziet en ervaart Yinyoga als een welkom 
tegenwicht voor het vaak yange, drukke leven van alledag. Zij 
vindt het een voorrecht van haar passie haar werk te hebben 
kunnen maken.

Voor meer informatie en opgave: www.praktijk-springelkamp.nl

AnnaMaria Springelkamp



september 2019 - pagina 7 De Zuidwester

E N  I K  D A N ?

M I J N  O U D E R S  Z I J N
G E S C H E I D E N

S o m s  i s
h e t  f i j n  
a l s  e r  e v e n
i e m a n d
m e t  j e  m e e
l o o p t

D E  K I E S  G R O E P
B i j  d e  K I E S  g r o e p  b e n  j e  s a m e n
m e t  a n d e r e  k i n d e r e n  d i e
h e t z e l f d e  m e e m a k e n  a l s  j i j .
S a m e n  g a a n  w e  p r a t e n ,  k n u t s e l e n
e n  s p e l a c t i v i t e i t e n  d o e n  o m  z o  t e
l e r e n  d e  s c h e i d i n g  e e n  p l e k  t e
g e v e n  e n  m o e i l i j k e  o n d e r w e r p e n
b e s p r e e k b a a r  t e  m a k e n

Nationale 
Buitenspeeldag 
een succes
Woensdag 12 juni vierden de 
bewoners van de Sterringas-
traat en omgeving in de wijk 
Hoornse Meer met veel plezier 
deze dag. Al meer dan 10 jaar 
zijn er op de tweede woensdag 
van juni in het hele land activi-
teiten om te wijzen op het be-
lang van en het plezier in sa-
men spelen. De redactie kreeg 
van een van de bewoners, Nel-
ly, het verzoek om er in De 
Zuidwester verslag van te 
doen. Het was dit jaar een re-
genachtige dag, maar deson-
danks hebben 30 kinderen en 
verschillende ouders een 
mooie dag gehad. Een clown 
presenteerde als slot leuke 
(dieren) ballonnen. Velen uit de 
buurt reageerden, net als an-
dere jaren, heel positief op het 
initiatief. De dag is mede mo-
gelijk gemaakt met ondersteu-
ning van Gebiedsteam Zuid 
van de gemeente Groningen 
en medewerkers van WIJ Cor-
pus den Hoorn. De hoop is, dat 
er volgende jaar nog meer be-
woners mee gaan helpen om 
er ook in 2020 weer een prach-
tige dag van te maken.

Vreedzame wijk 
Corpus den Hoorn
Vreedzame School en Vreed-
zame Wijk
De Vreedzame School stelt 
scholen in staat om een bijdra-
ge te leveren aan de sociale en 
maatschappelijke opvoeding 
van kinderen. De Vreedzame 
Wijk wil aansluiten bij wat kin-
deren op school meekrijgen 
op het gebied van democra-
tisch burgerschap. 

Waarom de Vreedzame Wijk?
Kinderen leven vaak in ge-
scheiden werelden: school, thuis, opvang, clubjes, straat. Regel-
matig komt het voor, dat in die verschillende situaties ook ver-
schillende verwachtingen, regels en afspraken zijn. Op zich is het 
logisch dat er verschillen, maar dat kan het wel worden wanneer 
de verschillen heel erg groot zijn. Wanneer het lukt de werelden 
van kinderen ‘aan elkaar te knopen’, dan draagt dat bij aan een 
positieve ontwikkeling. Ze leren dan bijvoorbeeld op eenzelfde 
manier om te gaan met conflicten in diverse situaties. WIJ Cor-
pus den Hoorn is zeer actief betrokken bij de Vreedzame Wijk en 
de Vreedzame School.

September De gouden weken 
Alle partners in de wijk Corpus den Hoorn werken gezamenlijk 
aan een vreedzame wijk: de Boerhaveschool en de Tamarisk aan 
de Canadalaan; BSO De Blokhut en BSO Calcio; KDV Hummelhof 
en Kinderopvang Batello. Ook de Kinderclub De Semmelstee 
doet mee. Overal wordt in september gestart met de ‘Gouden 
Weken’. Samen met de kinderen worden groepsafspraken 
gemaakt en is er extra aandacht voor groepsvorming en 
samenwerking met elkaar. Op diverse manieren ervaren de 
kinderen hoe leuk het is om samen te werken met een ander. WIJ 
Corpus den Hoorn is nauw betrokken bij de Vreedzame Wijk en 
de Vreedzame school. 

Kinderplatform
Vanaf september start het project Kinderplatform. Dat is een plat-
form waar kinderen - met ondersteuning van een volwassene - 
betrokken zijn en worden bij de ontwikkelingen in hun eigen 
leefomgeving. Ze worden gestimuleerd hun mening te geven 
over hun straat, buurt en wijk. Ze leren mee te denken in wijkont-

wikkelingen en hieraan actief bij te 
dragen door activiteiten te organi-
seren / acties te ondernemen. Tij-
dens de bijeenkomsten bepalen de 
kinderen zelf met welke thema’s ze 
samen aan de slag willen. Er zitten 
10 kinderen in het Kinderplatform. 
Ze komen 1 keer per maand bij el-
kaar, onder begeleiding van de 
kinderwerker van WIJ Corpus den 
Hoorn.

Huiswerkbegeleiding voor íeder 
kind uit Corpus den Hoorn!
Centra voor huiswerkbegeleiding schieten als paddenstoelen uit 
de grond en dat is geen toeval. Veel leerlingen geven aan dat het 
ze thuis niet lukt om met hun schoolwerk bezig te gaan. Nog 
even die laatste aflevering van hun favoriete serie op Netflix kij-
ken, nog even gamen of nog even de verhalen van hun vrienden 
op Snapchat bekijken. Dat ‘even’ wordt vaak de hele middag en 
voor je het weet is er geen tijd meer voor huiswerk. Het is lastig 
om de discipline op te brengen om te beginnen en geconcen-
treerd te blijven werken, maar wees gerust, ze zijn niet de enige 
en het is te leren!
Huiswerkbegeleiding helpt bij het aanleren van studievaardighe-
den, zoals het plannen en organiseren van het schoolwerk, hoe 
je je kunt concentreren en om de motivatie voor school (terug) te 
vinden bijvoorbeeld. Daarnaast moet natuurlijk ook gewoon het 
huiswerk gemaakt en geleerd worden. Naast huiswerkbegelei-
ding kun je vaak ook vakinhoudelijke bijlessen volgen. In de 
meeste gevallen worden deze bijlessen gegeven door studenten 
van de universiteit. Ze geven bijlessen in vakken die in hun eigen 
studie terugkomen. Dit zorgt ervoor dat ze ver boven de stof 
staan. Het goed kunnen overbrengen van de stof is natuurlijk 
ook heel belangrijk. 
Aan het volgen van huiswerkbegeleiding of bijles hangt vaak een 
prijskaartje en dat is niet voor ieder gezin op te brengen. De Ge-
meente Groningen stelt daarom in samenwerking met 
Studiehulp.NU gratis ondersteuning beschikbaar voor kinderen 
uit gezinnen die een Stadjerspas hebben. Op deze manier kan 
echt íeder kind de ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft. 
En dit geldt dus ook voor kinderen uit Corpus den Hoorn!
Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelding hier-
voor, is te vinden op www.Studiehulp.NU/Stadjerspas. U kunt 
ook contact opnemen met uw lokale WIJ team.

Spellenochtend 
BreinBieb 
Onder begeleiding van kan 
men spellen spelen uit de 
BreinBiebcollectie. Dit kunnen 
quizzen zijn maar ook memory-
spellen of puzzels. Iedereen is 
welkom en in het bijzonder no-
digen wij mensen met geheu-
genproblemen en mantelzor-
gers uit. 

Donderdag 5 en 19 septem-
ber  10.30 – 11.30

Toegang is gratis. Opgave is 
gewenst via 
info@groningerforum.nl; 
www.forum.nl/breinbieb

Groninger Forum bibliotheek 
De Wijert
Van Ketwich Verschuurlaan 
100, Groningen
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‘Hoop doet leven’ is de naam 
van de woonboot van schrijver 
Gonneke Bonting (1958) aan 
de Groningse Hoornsedijk. In 
een gesprek vertelt ze  over 
haar leven en werk.

Achtergrond
Na haar studie aan de Leraren-
opleiding in Groningen gaf ze 
twee jaar wiskunde aan mid-
delbare scholen in Groningen 
en Wildervank. In 1992 deed zij 
de opleiding NT2 aan de Noor-
delijke Hogeschool. In 2005 
rondde ze een post-hbo-oplei-
ding af aan de School voor 
Journalistiek in Utrecht. “Nadat 
ik 25 jaar kantoor had gewerkt, 
ging ik in 2005 aan het werk 
als freelancejournalist. Vanaf 
2015 geef ik Nederlandse les 
aan anderstaligen in Gronin-
gen, Appingedam en momen-
teel in Veendam.” Het houden 
van mensen en taal is voor 
haar een grote vreugde. “Het is 
fijn om te zien hoe anderstali-
gen langzamerhand de Neder-
landse taal gaan beheersen”, 
aldus mevrouw Bonting. Tege-
lijkertijd schrijft ze voor diverse 
kranten, zoals Haren dé Krant, 
het magazine VLOT (voor wa-
terbewoners) en het Vakblad 
Uitvaart.

Woonbootbewoner
Negen jaar geleden kocht ze 
een woonboot aan de Hoornse 
Dijk en ze woont daar met ple-
zier. Er staat een bord naast 
haar boot: ‘schrijfworkshop’. Er 
is ook een minibibliotheek bij 
haar boot aanwezig. Deze is 

Schrijven te water
van Marlies Kluck, die in de 
wijk Hoornse Meer woont. De 
minibibliotheek is beschilderd 
door de Groninger kunstenaar 
Oscar B. Jansen.

Schrijven als passie
Schrijven is haar passie. “Zo-
dra ik kon schrijven, hield ik 
van verhalen schrijven. Op de 
lagere school vond ik het 
schrijven van een ‘opstel’ heer-
lijk. In mijn kindertijd en ook 
daarna heb ik veel geschreven, 
zowel verhalen als dagboeken 
e.d.” Vlak voor 2000 hield het 
Dagblad van het Noorden een 
schrijfwedstrijd met als thema 
‘Het leven in 2030’. Ze won net 
geen prijs,  maar kreeg wel een 
eervolle vermelding. Hiermee 
had mevrouw Bonting de 
smaak van verhalenwedstrij-
den te pakken. Meerdere ver-
halen waarmee ze wel een prijs 
won, staan op haar website. 
Op de vraag ‘ Waarover schrijft 
u?’  geeft ze het volgende ant-
woord: “Ik schrijf graag over 
mensen, over hun verhalen. 
Daarnaast hou ik van fictie. In 
mijn verhalen wil ik graag fan-
taseren. Momenteel volg ik de 
Schrijversvakschool Gronin-
gen. Dat doe ik voor mijn ple-
zier en ook voor het vakman-
schap.”

Schrijven als beroep
Voor haar artikelen interviewt 
mevrouw Bonting meestal ie-
mand en maakt dan de tekst 
voor de betreffende krant.  Op 
deze manier heeft zij bijvoor-
beeld een palingvisser geïnter-

viewd, verschillende kunste-
naars en heel veel anderen. In 
totaal heeft zij voor ongeveer 
23 bladen geschreven. Voor 
drie daarvan schrijft ze nu heel 
regelmatig. Het magazine 
VLOT krijgt ze als woonbootbe-
woner zelf in haar brievenbus 
en ze heeft in dat blad inmid-
dels ook een rubriek. 

Schrijfworkshops
Sinds ze aan de Hoornsedijk 

woont, geeft ze een workshop 
‘korte verhalen schrijven’. Deze 
workshop is bedoeld voor 
mensen als groep.

Publicaties
Behalve haar artikelen in de 
eerdergenoemde bladen heeft 
zij ook een boekje uitgegeven, 
getiteld ‘Da’s niks en andere 
lezerijtjes’. 
Nadat het Dagblad van het 
Noorden in 2007 een work-

shop organiseerde over de ru-
briek ‘Rarekiek’, schreef ze re-
gelmatig een Rarekiek en 
stuurde die naar die krant. De 
thema’s van deze rubriek zijn 
mensen en maatschappij. 
“Toen ik er hheen stuk of vijftig, 
zestig had, heb ik een aantal 
gebundeld en uitgegeven.”

Voor meer informatie over de 
schrijver zie: 
https://www.gonnekebonting.nl
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www.zuidvooruit.nl
info@zuidvooruit.nl
tel.: 050-5214900

 
Dinsdag 
                              
Woensdag   
 
Vrijdag     
                             
Dinsdag     
                                
Vrijdag       
                                 
Dinsdag    
 
Woensdag 
 
Vrijdag      
                 
Zondag        
 
Dinsdag     
 
Vrijdag      
       
 
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
Elke maandag     

 
 

Elke donderdag     
     
 
 
 
                                                                            
 

Zuid Vooruit
ontmoetingsplek Heymans

Activiteiten september 2019

Wilt u dit programma maandelijks digitaal ontvangen? Mail f.linthout@lentis.nl

U bent van harte welkom!
Ontmoetingsplek Heymans is gevestigd in het Heymanscentrum

Henri Dunantlaan 20 in Groningen

 
 
 
 
10.00 
14.30
 
13.00

 
 
Tai Chi Tao - bewegen met aandacht en focus                      
Het Atelier - creatief voor een goed doel
 
Tai Chi Tao - bewegen met aandacht en focus 
 

Baarveldzaal
Restaurant
 
Baarveldzaal

€ 3,- 
€ 0,50,-
 
€ 3,-

14.00 
 
10.00 
 
14.30  
                 
14.30   
                     
14.30  
                      
14.00  
 
10.00  
 
14.30 
      
14.30  
 
14.30  
 
14.30 
                                                                           
 

3 sept    
                              
4 sept  
 
6 sept   
 
10 sep   
                  
13 sept  
                   
17 sept  
 
18 sept 
 
20 sept 
  
22 sept 
 
24 sept  
 
27 sept
 
 
 
                                                                            
 

Handverzorging - lekker in uw vel            
 
Bloemschikken - creatief aan de slag        
 
Zanginstuif - samen zingen   
 
Bingo - oefen uw concentratie en win                                          
 
Shantykoor de Hunzevaarders   
 
't Winkeltje - tweedehands kledingverkoop     
 
Bloemschikken                                              
 
Muziekcafé (verzoekjes via Youtube)   
 
Zondagconcert; Christelijk koor Soli Gloria  
 
Zitvolleybal - bewegen vanuit de stoel             
 
Schipperskoor De Wilde Zwanen                   
 
 
 
 
                                                                            
 

Baarveldzaal 
                              
Baarveldzaal  
 
Baarveldzaal 
                             
Baarveldzaal 
                                
Baarveldzaal 
                                 
Wachtruimte Fysio
 
Baarveldzaal  
 
Baarveldzaal  
                 
Baarveldzaal  
 
Baarveldzaal  
 
Baarveldzaal
 
 
                                             
 

€ 2,-
                   
€ 4,-  
 
€ 2,-
                   
€ 3,-
                   
€ 3,50,-
                   
 
 
€ 4,-
 
€ 2,-
                 
€ 3,50    
 
€ 2.-
 
€ 3,50
       
 
 
 
                   
 

Op een warme zomeravond 
bezoeken we Joukje Pees in 
de Wijk Hoornse Meer, aan de 
Churchillstraat nummer 7. Jou-
kje ontvangt ons in haar ruime 
en lichte atelier op de bovene-
tage van haar woning. Zij ver-
telt, dat zij eerste bewoner is 
en, bijna 30 jaar later, nog altijd 
blij is met deze plek!  Toen zij 
en haar dochter er kwamen 
wonen voelde het als “gaan 
wonen aan de Mediterranee!”

Joukje heeft tekenen en textie-
le werkvormen gestudeerd aan 
de lerarenopleiding Ubbo Em-
mius en bezocht daarna de 
avondacademie Minerva. Daar 
heeft zij zich ook bekwaamt in 
schilderen, fotografie en ruim-
telijk werk. Sinds 1986 werkt 
Joukje als zelfstandig kunste-
naar. Het lesgeven aan grote 
klassen lag haar niet, maar met 
liefde brengt zij haar vak over 
tijdens workshops en lessen in 
haar atelier: “Ik geniet ervan 
hoe leerlingen hun ontdek-
kingsreis maken in gemengde 
technieken op papier, hoe zij 
zich laten verrassen door de 
combinatie van de materialen.”

Het werken met gemengde 
technieken ontwikkelde Joukje 
na haar studietijd. Zij start met 
schetsen in houtskool op pa-
pier. In zo’n schets werkt zij 
door met notenbolster (inkt van 
walnotendoppen), aquarel- of 
acrylverf, olie- en zacht pas-
telkrijt. Op de foto een houts-
koolschets van de spannende 
lichtinval in de buurtboom-
gaard. Licht is haar belangrijk-

ste bron van inspiratie. Haar 
camera fungeert als schets-
boek om dagelijks sfeervolle 
momenten te vangen. Als het 
weer het toelaat werkt Joukje 
buiten. Haar geliefde plekken 
zijn de Punt van Reide en het 
Reitdiepdal. Maar ook dicht bij 
huis vindt zij haar onderwer-
pen: in de waterrijke Onlanden, 
bij het Paterswoldsemeer en 
afgelopen zomer in de Buurt-
boomgaard. Haar cursisten 
neemt ze tijdens buitenwork-
shops graag mee naar deze 
mooie plekjes.

Joukje creëert ook graag sfeer-

volle plekken. Dat doet zij met 
planten en bloemen. Ze heeft 
een fraaie siertuin voor en ach-
ter haar woning en een moes-
tuin op de Piccardthof. Volgend 
jaar doet zij mee aan de open 
tuin weekenden van Groei en 
Bloei. Joukje is blij, dat groen 
in de wijk en de stad vanuit de 
gemeente nu veel meer wordt 
gestimuleerd en ondersteund. 
“Onze wijk is prachtig...en het 
kan nog groener. Het zou leuk 
zijn wanneer alle bewoners 
een stukje kunnen bijdragen 
aan de biodiversiteit. Dat is het 
totaal aan leven in de wijk. 
Door te tuinieren in plaats van 

Joukje Pees: beeldend kunstenaar en tuinvrouw

Start nieuwbouw Semmelweisstraat
De bouw van het derde en laatste woonblok in de Semmelweis-
straat is gestart. Er komen 30 woningen: 25 appartementen en 5 
eengezinswoningen. De bouwput is uitgegraven en begin sep-
tember gaan de heipalen de grond in. Deze palen worden in de 
grond geboord in plaats van geslagen. Hierdoor ontstaan er wei-
nig trillingen, wat tot minder overlast voor omwonenden zorgt. 
De totale bouwtijd duurt ruim een jaar. Naar verwachting is de 
bouw eind 2020 klaar.
Op dinsdag 10 september van 17.00-19.00 uur vindt in De 
Semmelstee een informatieavond voor omwonenden plaats over 
de nieuwbouw aan de Semmelweisstraat. Hier kunt u ook uw 
vragen stellen over het plan, de uitvoering ervan, de verkeers-
stroom van het bouwverkeer, etc. 

je tuin te bestraten, kun je zor-
gen voor bloemen in alle sei-
zoenen. Door kale grond af te 
dekken met bladeren of hout-
snippers ontstaat een rijk bo-
demleven en droogt de grond 
minder uit.” Met een buurman 
is zij al jaren geleden begon-
nen met inplanten van de 
boomspiegels in haar straat. 
Met vele andere vrijwilligers uit 
de wijk werkt Joukje ook aan 
biodiversiteit in de buurtboom-
gaard aan de J.M. den Uyl-
straat, bijna in haar achtertuin. 
Joukje vindt dit een mooi initia-
tief van een groep wijkbewo-
ners, ondersteund door de ge-
meente Groningen. Het is een 
plek om gezellig samen tuinie-
ren, heerlijk fruit te oogsten en 
ecologische en eetbare bloe-
men te plukken. Het is voor 
haar ook een groene, rustige 
en koele plek om te zitten en te 
genieten.

Nieuwsgierig geworden na het 
lezen? 
U kunt met Joukje, haar atelier 
en tuin kennismaken tijdens de 
volgende activiteiten:
* Kunstmarkt Hoornse Meer 
Joukje toont bij het Wallhouse 
op zaterdagmiddag 14 sep-
tember haar werk in gemengde 
technieken en schalen. Ook 
kunt u informatie krijgen over 
de komende winterworkshops.
* Atelier Joukje Pees
Vanaf oktober tot mei 2020 
kunnen individuele lessen en 
workshops worden gevolgd.
* Aanbieding
Lezers van de Zuidwester ont-
vangen 10 procent korting op 
een te volgen privéles of work-
shop. Geldig tot 31 december 
2019.

* Meer info en opgave:
www.joukjepees.nl via de pagi-
na Zelf aan de slag! 



september - pagina 10 De Zuidwester
 

 

Elke zaterdagochtend 
bent u van 10.00 tot 12.00 
uur hartelijk welkom op onze 

 

Koffieochtend 
 
• voor een kopje koffie of thee 
 

• voor een gesprekje             
 

• voor een luisterend oor                      
 

Magnalia Dei kerk 
Landsteinerlaan 2 

Naast deze koffieochtend houden we één maal in de vijf á zes weken op een woensdag een  
‘inloopochtend’. Die ochtend (aanvang 10.00 uur) beginnen we met een kopje koffie of thee. 
Daarna zorgt iemand van de leiding voor een invulling (met een verhaal of een onderwerp). 
Hierna hebben we dan een lunch (met soep doorgaans). Kom gerust eens langs om te zien of 
het ook iets voor u is. Degenen die nu altijd komen vinden het een fijne ochtend en missen het 
niet graag.

 
 

 

 

 
Wat is Alpha? 
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is 
Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten 
ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. 
 
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al 
je vragen en praat met andere deelnemers door over 
interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-
deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een 
Alpha. 
 

Voor wie? 
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het 
christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle 
ruimte het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. 
 
Waarom? 
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. 
Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. 
 
Hoe werkt het? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de 
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een 
van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en 
gedachten te delen in kleine groepen. 
 
Informatieavond 
Kom voor meer informatie naar de Refajahkerk aan de 
Galenuslaan 1 in Groningen op 17 september om 20.00 uur. De 
koffie staat klaar. U bent van harte welkom! 
 
Start van de cursus 
De cursus start op 24 september om 19.00 uur in de 
Refajahkerk. Wekelijks is er dan een Alpha avond tot in 
december 2019. 
 
Meer informatie? 
http://www.refajah.nl/alpha-cursus/ of alpha@pleinzuid.nl 

Documentaire “Down to earth”
Op zoek naar 
nieuw perspectief 
en zingeving leef-
den Rolf Winters 
en Renata Hei-
nen met hun drie 
kinderen vier jaar 
in Noord-Amerika 
samen met Na-
tive Americans. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de 
stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een 
jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers 
en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.
De film nodigt uit om te verbinden, met jezelf, met anderen en 
met de aarde zoals deze ons gegeven is. Het is een film om mee 
aan de slag te gaan en legt een mooie voedingsbodem voor een 
aansluitende dialoog.
Datum: donderdagavond 3 oktober
Tijd: 19.30 uur (lengte van de documentaire: 1,5 uur)
Locatie: Immanuelkerk
Opgave niet nodig

Voor meer informatie: Robert Faber, robertfaber5@hotmail.com 
of Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com. 

Burenontbijt Overwinningsplein 
zeer geslaagd
Op zaterdagmorgen 22 juni was er een gratis burenontbijt op het 
Overwinningsplein, aangeboden door de winkeliersvereniging 
van het plein. Daarmee wilden ze hun waardering uitspreken 
voor buurtgenoten en bezoekers en hen eens in het zonnetje 
zetten. Dat is uitermate goed gelukt!

Het was stralende zaterdagmorgen. Een flink aantal mensen 
werd zeer gastvrij ontvangen en kon genieten van een heerlijk 
ontbijt. Diverse soorten broodjes, een grote variatie aan beleg, 
volop koffie, thee en fris. Alles was er en de bediening door en-
kele winkeliers van het plein was voortreffelijk.

Er werd volop kennis gemaakt en met elkaar gepraat. Het ontbijt 
werd heel erg plezierig muzikaal opgevrolijkt door het koor 
BSUR en door drie leden van de percussie- en dansgroep Afri-
kadi. Kortom: zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 
Zeer hartelijk dank aan de Winkeliersvereniging Overwinnings-
plein. 
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Stiltehoek 
Immanuelkerk
Hier is een plek voor
wie stil wil zijn.
Hier mag je zijn
met alles wat in je leeft.
Sta even stil…….

Mijmerwandeling
Een mooie wandeling door en 
rond de wijk. Tijdens de wan-
deling klinken een aantal ge-
dichten of uitspraken die willen 
inspireren. De wandeling duurt 
een uur en na afloop is er voor 
wie wil koffie en thee en wat 
lekkers. 
Datum: 18 september 2019, 16 
oktober, 20 november, 18 de-
cember.  Tijdstip: 19.30 uur
Verzamelen: voor de ingang 
van de Immanuelkerk 
Voor wie: voor iedereen die 
van wandelen houdt en het 
leuk vindt om samen met an-
deren te lopen in en rond het 
mooie Groningen Zuid!

Organisatie
Ina de Vries en Anita Akker-
man
Voor meer info:
acakkerman1@gmail.com. 
tel.: 06 17067504

Open plein
Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk (Overwinnings-
plein 1) van 10.00 tot 12.00 uur open voor een kop koffie en ont-
moeting. De weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te be-
zoeken.
In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn en een kaarsje aan 
te steken.

Van 12.00 tot 13.00 u is er pleinsoep. Een heerlijke verse kop 
soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per 
kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! 
Welkom.

Ruilwinkel ‘t Ruilertje
Iedere vrijdagmiddag opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in 
de Immanuelkerk.
De winkel is open van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Het concept is eenvoudig. U brengt een kledingstuk en krijgt 
hiervoor een tegoed om een ander kledingstuk uit te zoeken. 
Voor jong en oud. Wekelijks verandert het aanbod. Er is ook 
speelgoed.
Ook als u niks in te brengen heeft bent u van harte welkom om 
voor een klein prijsje kleding uit te zoeken. En u bent ook van 
harte welkom om sowieso even te komen buurten, los van kle-
ding of speelgoed, de koffie en thee en wat lekkers staat klaar!

Hartelijke groet, namens het team ‘Ruilertje’,

Annemarie Wiersma 

 

 
Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig  zijn met geloven 
 
Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers 
 
Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 
 
Wanneer:  zondag 29 september 2019, 24 november 2019,  
 26 januari 2020 en 22 maart 2020  
 van 15.30 tot 17.30 uur 
 
Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes 
 
Bijdrage: 1 euro per persoon 
 
Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman,  
emailadres: acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504 
 

Op weg 
met de bijbel
Ben je niet christelijk opge-
voed en wil je meer weten 
over geloof en de bijbel?
Heb je een bepaalde uitleg 
van de bijbel achter je gelaten 
en zoek je naar een nieuwe 
kijk op de bijbel?
Heb je zin om je met anderen 
te verdiepen in bijbelverha-
len?
Dan is de groep ‘Op weg met 
de bijbel” wellicht iets voor 
jou!
We zijn een startende groep 
en er is zeker nog plek voor 
een aantal mensen.

Datum eerstvolgende avond: 
woensdagavond 2 oktober 
2019 om 20.00 u in de Imma-
nuelkerk
Voor meer info en opgave: 
Anita Akkerman,
acakkerman1@gmail.com. 
tel.: 06 17067504

Workshop 
“Teken een glas 
in lood venster”
Op woensdag 16 oktober van 
10.00-12.00 uur bent u van 
harte uitgenodigd om “een 
glas in lood venster” te teke-
nen. Bijvoorbeeld een roos-
venster of een symbool uit de 
christelijke traditie. Er zijn 
meerdere voorbeelden be-
schikbaar van heel eenvoudig 
tot erg ingewikkeld. Ook zon-
der tekenervaring komt u tot 
een mooi resultaat.
Er wordt gewerkt met kleur-
potlood, stift en/of pastelkrijt. 
Datum: woensdag 16 okto-
ber
Tijd: van 10.00 tot 12.00 u
Kosten: 10 euro.
Aanmelding en informatie: te-
kenen bij
mariska@gmail.com.
Mariska Lunsing. Creatief, 
kunstzinnig docent/begeleider 
bij Beeldend bezig.

Preek van de Leek Stevo Akkerman
Nieuw initiatief in Groningen 
Zuid: de Preek van de Leek!
Drie keer per jaar nodigen wij 
een “Leek” uit om een preek te 
houden. De “Leek” heeft zijn 
sporen verdiend in bijvoorbeeld 
de wetenschap, theater, journa-
listiek, politiek en gaat een eigen 
weg als het gaat om zingeving 
en geloof. Juist dat eigen verhaal 
willen wij voor het voetlicht en in 
gesprek met de bijbel brengen. 
Stevo Akkerman bijt de spits af. 
Op zondagmiddag 20 oktober 
beklimt hij de preekstoel in de Immanuelkerk. Stevo Akkerman is 
redacteur en columnist van dagblad Trouw. Daarnaast schrijver. 
Een aantal keer per week schrijft hij zijn column op de tweede pa-
gina van de krant. Over de samenleving, nationaal en internatio-
naal, politiek en levenshouding. Kenmerkend is dat hij daarbij 
ruimte maakt en vragen blijft stellen vanuit zijn drijfveer om zich-
zelf en anderen niet vast te zetten in een mening of idee over hoe 
het hoort.
Zelf zegt hij over zijn columns: mijn columns zijn in feite vaak ook 
kleine preekjes. Ik heb een hekel aan mensen met een onbe-
dwingbare preekdrang, maar ik heb dat zelf blijkbaar ook….( uit: 
interview nieuwwij). 
We laten ons uitdagen en inspireren door zijn preek die de titel 
draagt: het verlangen van een gelovige ongelovige……
Datum: zondag 20 oktober 2019
Tijd: om 16.00 u 
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Voor meer informatie: zie www.immanuelkerk-groningen.nl

Foto-expositie De Ziel van Zuid – 
Thema blij
Van augustus t/m oktober is de foto-expositie De Ziel van Zuid – 
thema blij te bewonderen in de Immanuelkerk. De expositie is een 
samenwerking van WIJ Rivierenbuurt, WIJ Corpus den Hoorn, 
WIJ de Wijert/Helpman en de Immanuelkerk. 

Bewoners zijn door vrijwilligers of beroepskrachten geïnterviewd. 
Waar word je blij van ? Waar droom je van in de wijk? Deze vragen 
stonden centraal en geven een mooi kijkje in de inspiratie en dro-
men van buurtbewoners! Uit de interviews is vervolgens een kern 
gehaald, waar een foto bij gemaakt is. De foto’s zijn gemaakt door 
Jan Hoving en Piet van der Veen. De foto van de buurtboomgaard 
Hoornse Meer is gemaakt door Joukje Pees. De expositie is te 
bewonderen als de kerk open is.

Waar? Immanuelkerk, Overwinningsplein 1.
Wanneer?  iedere woensdagochtend van 10.00 u tot 13.00 uur;
 Iedere zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 u;
 Op andere tijden dat de kerk open is;

foto gemaakt 
door Joukje 
Pees
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