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In de vorige Zuidwester 
berichtten we onder de 
titel ‘Op weg naar een 
bloeiend buurtcentrum’ 
over de plannen van het 
bestuur van BSV De 
Semmelstee om De 
Semmelstee te maken 
tot een echt centrum in 
de buurt. Tijd voor een 
‘diepte-interview met de 
nieuwe voorzitter, Jan 
Wiltens.

Na vele omzwervingen 
door binnen- en buiten-
land is Jan Wiltens uit-
eindelijk beland in Cor-
pus den Hoorn. Geboren 
in den Haag, maar met 8 
weken al verhuisd naar 
Rotterdam, verbaast het 
eigenlijk niet dat hij nu 
als zestiger nog steeds de 
drive heeft om aan te pakken 
wat op zijn pad komt. Hij heeft 
wat hij heeft gedaan in de loop 
van zijn leven nooit van tevoren 
uitgestippeld. Jan pakte aan 
wat op zijn pad kwam en rea-
geerde zo adequaat mogelijk 
op wat zich aanbood. Na de 
HAVO kwam de HEAO, maar 
het einde daarvan maakte Jan 
door familieomstandigheden 
niet mee. De militaire dienst 
bracht hem onder andere naar 
Seedorf en op 24-jarige leeftijd 
kwam hij naar Groningen, de 
woonplaats van zijn grootou-
ders. Nu vele jaren verder en 
vele omzwervingen later dus 
weer terug op een geliefd nest.

Vele banen had Jan in de loop 
van de jaren, maar altijd was er 
ook plaats voor vrijwilligers-
werk. In zijn jonge jaren was 
dat onder andere bij de GLTB, 
de Groningse Lawn en Tennis 

Bond. Maar ook zat hij in de 
Stichting Dorpsbelangen in 
Pesse en in een huurdersver-
eniging in Hoogeveen, een van 
de vele plaatsen waar hij 
woonde. “Wanneer ik iets doe 
probeer ik het walgelijk goed 
te doen!” motiveert Jan zijn 
verslaafdheid aan vrijwilligers-
werk als uiting van een zeer 
sociale inborst. Het opzetten 
van een eigen bedrijf paste 
ook prima in de ambitie van 
Jan. Zijn ware liefde als vrijwil-
liger kon Jan ruim 20 jaar kwijt 
bij de Stichting Pax Kinderhulp, 
waarvan hij ruim 10 jaar lande-
lijk voorzitter was. In die functie 
ging hij jarenlang naar onder 
andere Bosnië om visa te rege-
len voor kinderen die een aan-
tal weken op vakantie mochten 
naar Nederland. Voor al zijn 
werk voor onder andere Pax 
kinderhulp werd hij koninklijk 
onderscheiden.  

Met De Semmelstee kreeg Jan 

Samen veilig Oud en 
Nieuw vieren in de wijk
Heb je een leuk idee om samen met je buren Oud en Nieuw 
te vieren? Of met vrienden in de wijk?  Bijvoorbeeld een plek 
om met elkaar vuurwerk af te steken? En kun je wel wat hulp 
gebruiken om er  een gezellige en veilige avond van te ma-
ken? Kom dan gerust langs bij het WIJ-team in je buurt. 
Samen met jou kan het WIJ-team kijken hoe je een leuke, 
veilige avond kan organiseren, voor jezelf, je familie, vrien-
den en buren. We willen allemaal dat er niemand gewond 
raakt door bijvoorbeeld 
rondvliegend vuurwerk. Ook moet de weg vrij blijven voor 
hulpdiensten, zoals de ambulance. Zou je er verder aan wil-
len denken dat de straat niet beschadigd raakt? Nieuw asfalt 
is erg duur. Dat geld  geeft de gemeente liever uit aan andere 
zaken in de wijk. En verbrand afval is heel ongezond voor de  
mensen die de lucht inademen en voor de mensen die het 
moeten opruimen. 
Dus heb je een goed idee voor een feest of activiteit in de 
buurt rond 31 december? Dan kun je terecht bij WIJ Gronin-
gen. Kijk voor meer informatie op https://wij.groningen.nl

Een super enthousiaste voorzitter
te maken via zijn echtge-
note. Zij zat daar op de 
klaverjasclub. Zo kwam hij 
af en toe in het buurtcen-
trum. Voor Jan is een 
buurtcentrum de huiska-
mer van de wijk. Dat hoort 
het volgens hem te zijn en 
De Semmelstee is dat 
voor een aantal wijkbewo-
ners ook zeker. Het is te 
danken aan de diverse 
activiteiten die er zijn en 
zeker ook aan alle vrijwilli-
gers die ervoor zorgen dat 
de gasten zich er thuis 
voelen. Een van die vrijwil-
ligers is ook bestuurslid 
van De Semmelstee en 
ook buurvrouw van Jan. 
Toen zij Jan polste of hij 
misschien belangstelling 
had voor de functie van 

voorzitter hoefde Jan er niet 
heel lang over na te denken. 
Het bloed kruipt blijkbaar waar 
het gaan moet!

Jan Wiltens is voorzitter van 
het bestuur van wat De Sem-
melstee heet. In feite is het 
Buurt- en Speeltuinvereniging 
Corpus den Hoorn en is De 
Semmelstee de naam van het 
buurtcentrum. What’s in a 
name? Op zich vindt Jan het 
prima dat hij voorzitter is van 
wat in de volksmond De Sem-
melstee heet. Hij benadrukt 
echter meerdere keren in het 
gesprek het belang van aan-
dacht voor kinderen en oudere 
jeugd in Corpus en omliggen-
de wijken. De Semmelweis-
straat vervult daarbij in zijn visie 
een centrale functie, is een 
centrale locatie. Niet voor niets 
is er hierover overleg met De 
Blokhut, de buitenschoolse op-
vang naast de Semmelstee. 
Buiten kunnen spelen is enorm 
belangrijk. Het is de bedoeling 
in de loop van het voorjaar het 
terrein rond De Semmelstee en 
de Blokhut officieel in gebruik 
te nemen als speelplein. 

Verbinden is voor Jan een cru-
ciale factor in alles waar hij be-
roepsmatig en als vrijwilliger 
mee bezig is. 

Verandermanagent is een van 
zijn ‘klussen’ bij de Hanze Ho-
geschool. Zijn aandeel hebben 
in het proces van verandering 
binnen zijn wijk Corpus den 
Hoorn en De Semmelstee geeft 
hem voldoening. Inspiratie 
heeft Jan volop vanuit zichzelf. 
Hij wil zich inzetten om die ook 
op andere wijkbewoners, vrij-
willigers en bezoekers van De 
Semmelstee over te brengen. 
Wij wensen hem en De Sem-
melstee daarbij alle voorspoed 
en geluk.
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Op een herfstachtige zaterdag-
middag ging de redactie een 
kijkje nemen bij de Onlanderij, 
de boerderij van Natuurmonu-
menten aan de Madijk 1, als 
het ware de toegangspoort 
naar   natuurgebied De Onlan-
den. 

We hebben een afspraak met 
gastvrouw Manon en gastheer 
Pieter Dijkema. Zij runnen sa-
men De Onlanderij. Er is gezel-
lige bedrijvigheid. Er zijn veel 
gasten op het moment, ofwel 
voor een kopje koffie of thee of 
voor de lunch. 

Hoe is het zo gekomen?
Voorheen hadden Manon en 
Pieter Dijkema een cateringbe-
drijf. Op een open dag van Na-
tuurmonumenten kwamen zij 
in contact met elkaar. Het be-
sluit tot samenwerking was 
gauw genomen en met de 
Kerstdagen 2016 ging het paar 
van start in De Onlanderij. Pie-
ter is degene die in de keuken 
staat, Manon doet de bedie-
ning. Inmiddels is het team uit-
gebreid met een vaste poule 
aan oproepkrachten.

Wat is er zoal te doen?
In De Onlanderij wordt naast 
koffie en thee wordt ook een 
lunch aangeboden. Er wordt 
zoveel mogelijk gebruik ge-
maakt van biologische produc-
ten en producten van lokale 
herkomst. Ook is het mogelijk 
een vergadering te houden of 
workshops te geven. In het 
winkeltje zijn verschillende ca-
deau- en streekproducten te 
koop. Het zijn zorgvuldig gese-
lecteerde producten die ook 
gebruikt worden in het restau-
rant.

Naast het horecagedeelte is er 
een informatieruimte van Na-
tuurmonumenten en een eve-

Op donderdagmiddag 10 okto-
ber was de feestelijke opening 
van het volledig hernieuwde 
restaurant Meerwold in Hotel 
Groningen Plaza, het vroegere 
Hampshire Hotel. Het is onher-
kenbaar veranderd en verwel-
komt met heel veel genoegen 
zeker ook de bewoners van 
Hoornse Meer en omliggende 
wijken.

Complete metamorfose
In de afgelopen edities van De 
Zuidwester hebben we zeer re-
gelmatig aandacht besteed 
aan de veranderingen in de 
Noordoosthoek van het Hoorn-
semeer. In een bijzin hebben 
we ook wel eens de plannen 
voor verbouwing van het res-
taurant genoemd, maar nooit 
zijn we er verder op ingegaan. 
Je zou kunnen zeggen, dat 
voor ons ‘in het geheim’ door 
het hotel gewerkt is aan een 
metamorfose van het restau-
rant die past bij de grotere ver-
anderingen in de noordoost-
hoek. Marjan van de Akker, tot 
vorig jaar algemeen manager 
van toen nog het Hampshire 
Hotel, heeft een groot aandeel 
gehad bij de keuzes voor de 
verbouwing en herinrichting. 
Met trots heette zij de gasten 
dan ook persoonlijk welkom in 

de hal van het hotel. De ope-
ningsspeech werd gehouden 
door de huidige algemeen ma-
nager van Hotel Groningen 
Plaza, Herman van der Poel. 
Hij prees alle bij de herinrich-
ting betrokken personen en 
schetste hoe alles nog aantrek-
kelijker zal worden wanneer in 
het voorjaar het volledig ver-
nieuwde terras klaar zal zijn. 

Restaurant direct aan het wa-
ter
De werkzaamheden in de 
Noordoosthoek zijn in de laat-
ste maanden van dit jaar enorm 
hard gegaan. Er is heel veel 
zand uitgegraven en afge-
voerd. De Pfas-crisis heeft 
daarbij gelukkig niet hoeven te 
leiden tot uitstel. Intussen ligt 
Hotel Groningen Plaza al direct 
aan het Hoornsemeer, daarvan 
alleen nog maar gescheiden 
door het terras in aanbouw en 
het onlangs geasfalteerde fiets-
/wandelpad. Veel wandelaars 
en fietsers maken er al gebruik 
van. In de loop van het voorjaar 
zal de herinrichting van het ter-
ras gerealiseerd worden en de 
trappen aan de overkant van 
het fiets-/wandelpad aflopend 
naar het water. In tegenstelling 
tot de eerste plannen zal er 
maar 1 steiger zijn, maar die 

biedt voldoende ruimte voor de 
aanleg van bootjes en de rond-
vaartboot. Sportievelingen 
kunnen er binnenkort terecht 
om gebruik te maken van surf-
planken en waterfietsen. 

Buurtbewoners extra welkom
Het huidige Hotel Groningen 
Plaza en haar restaurant was 
natuurlijk altijd wel toegankelijk 
voor wijk- en buurtbewoners. 

Daarvoor was tot nu toe echter 
eigenlijk alleen de hoofdingang 
aan de Laan Corpus den Hoorn 
geschikt. Met de komst van de 
nieuwe vaarverbinding naar 
het hotel aan de achterkant en 
zeker met het prachtige fiets- 
en wandelpad is de bereik-
baarheid enorm vergroot en 
vergemakkelijkt. ‘Eten en drin-
ken en gezelligheid voor ieder-
een’ is het motto van Restau-

rant Meerwold. Manager Her-
man van der Poel geeft nadruk-
kelijk aan graag met buurt- en 
wijkgenoten te overleggen over 
hoe Restaurant Meerwold in 
kan spelen op wat bewoners 
van de wijk Hoornse Meer aan 
wensen hebben. Bijvoorbeeld 
concerten op zondagmiddag 
zijn daarbij een optie. 
Zie verder: 
www.hotelgroningenplaza.nl 

De Onlanderij: Poort naar de Onlanden

Manon Dijkema

nementenschuur. Manon en 
Pieter faciliteren bij de verga-
deringen en andere evene-
menten.  
Aan de muren van de Onlande-
rij hangen prachtige schilderij-
en van o.a. de omgeving. Met 
als startpunt De Onlanderij 
worden regelmatig excursies 
georganiseerd, waarbij u met 
de boswachter op stap gaat 
om het gebied te verkennen. 
Bij de Onlanderij is een natuur-
lijke speelplek voor kinderen 
en achter de boerderij is een 
blotevoetenpad gemaakt. 

Aan de andere kant van de On-
landerij is een moestuin. Deze 
wordt beheerd door moestuin-
vereniging De Onlanderij. Ma-
non en Pieter maken af en toe 
gebruik van de producten uit 
de tuin. In de toekomst zal dit 
nog meer zijn, bijvoorbeeld de 
kruiden die in de moestuin 

groeien. Eind november komt 
een gedeelte van de kudde Li-
mousinkoeien van boerderij 
Het Hoogeveld, die nu in de 
Onlanden grazen, terug in de 
stal. Deze is open voor het pu-
bliek. Met de feestdagen orga-
niseert Natuurmonumenten 
weer een levende kerststal in 
de evenementenschuur.

Van harte welkom
Pieter en Manon willen graag 
dat iedereen zich welkom voelt 
in De Onlanderij.  De redactie 
heeft zich zeer welkom gevoeld 
en zal zeker nog eens aan-
waaien bij de Poort naar de 
Onlanden.
De Onlanderij is geopend van 
woensdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan op de site: 
www.deonlanderij.nl

Spectaculaire herinrichting restaurant Meerwold

Impressie van het restaurant tijdens de opening.
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Colofon
De zuidwester is een uitgave 
van de Wijkraad Corpus den 
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De Wijkraad Corpus den 
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Inleveren kopij en adverten-
ties voor de krant van maart 
2020 uiterlijk 28 febr. 2020.

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.

UITNODING
Wanneer
Tijd

Waar

Eind 2014 kwam er een einde 
aan het zogenaamde Nieuw 
lokaal Akkoord (NLO). In het 

NLO ging het om samenwer-
kingsafspraken van de ge-
meente met de vijf Groninger 
woningcorporaties. Als afslui-
ting van het Nieuw Lokaal Ak-
koord 2.0 werd er in Corpus 
den Hoorn een Buurtpuzzel 
gemaakt. De puzzelstukken 
zijn na de sloop van de bebou-
wing van de ALO-locatie be-
schikbaar voor de oorspronke-
lijke bewoners/kunstenaars.

Kunst als afsluiting van het 
Nieuw lokaal Akkoord
De formele afsluiting van het 
Nieuw lokaal Akkoord eind 
2014 was aanleiding om in 
Corpus den Hoorn een kunst-
project te starten onder leiding 
van beeldend kunstenaar Me-
lanie Siegers. Buurtbewoners 
werden uitgenodigd puzzel-
stukken te beschilderen als 
onderdeel van een kunstwerk 
aan de muur van het Corpus-
huis op de voormalige ALO-lo-
catie. Veel buurtbewoners ga-
ven aan de oproep gehoor en 
beschilderden in verschillende 
workshops uiteindelijk 250 
puzzelstukken.

Samen puzzelstukken be-
schilderen
Het puzzelkunstwerk stond 
symbool voor Corpus den 
Hoorn en haar bewoners: een 
kleurrijke en creatieve wijk. De 
meeste puzzelstukken werden 
beschilderd in het Corpushuis, 
maar ook tijdens Lentekriebels 
en op de Buitenspeeldag. Een 
zogenaamde Plusbus werd in-
gezet om ook bewoners van 
onder andere Maartenshof en 
het Heymanscentrum de kans 
te geven zijn of haar puzzelstuk 
te beschilderen. De puzzel-
stukken kregen een plaats op 
de muur aan de kant van Laan 
Corpus den Hoorn en de van 
Swietenlaan. Toenmalig wet-
houder Janny Visscher opende 
samen met twee deelnemers 
het kunstwerk officieel.

Sloop maakt einde aan puz-
zelkunstwerk
Met de sloop van het Corpus-
huis kwam er ook een einde 
aan het puzzelkunstwerk. Al is 
het kunstwerk als geheel ge-
sloopt, de afzonderlijke puzzel-
stukken zijn zoveel mogelijk 
‘gered’. Ze staan nu bij de ge-
meente opgeslagen, samen 
een fors blok puzzels. De ge-
meente wil de puzzelstukken 
graag teruggeven aan de oor-
spronkelijke kunstenaars. Niet 
alle puzzelstukken die oor-
spronkelijk werden geplaatst 
bleken er nog te zijn of nog 
ongeschonden. Maar veel heb-
ben de jaren wel overleefd. U 
ziet op bijgaande foto’s de 
puzzelstukken zoals ze pronk-

Haal uw puzzelstuk op in De Semmelstee

Het puzzelkunstwerk aan de muur

De puzzelstukken ingepakt

ten aan de muur van het Cor-
pushuis en u ziet een flink aan-
tal ervan zoals ze nu ‘verpakt’ 
in de opslag bij de gemeente 
zijn.,

Kom dinsdagavond 14 janua-
ri naar De Semmelstee: tus-
sen 19.00 – 21.00 uur.
In overleg tussen de gemeente 
en de Wijkraad Corpus den 
Hoorn is besloten, dat ieder 
zijn of haar kunstwerk op mag 
komen halen in De Semmel-
stee. De gemeente zorgt er-
voor dat daar de puzzelstukken 
dinsdag 14 januari zijn uitge-
stald. Ieder kan zijn of haar ei-
gen puzzelstuk zoeken en ho-
pelijk zullen velen het daad-
werkelijk vinden. Kom naar De 
Semmelstee en zoek uw puz-
zelstuk. Haal herinneringen op 
met andere kunstenaars en er-
vaar, dat Corpus den Hoorn 
nog steeds een wijk is met be-
trokken, kleurrijke en creatieve 
bewoners!
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Na afloop van deelname aan de gezellige Kunstmarkt Hoornse Meer rondom 
het Wallhouse #2 op zaterdag 14 september j.l. kwam ik tot een zeer verve-
lende ontdekking: mijn zwarte map met hierin 13 kunstwerken bleek zoek.
Dit werk wordt door mij zeer gemist! Het betreft werk uit drie categorieën:
*  Zes houtskooltekeningen naar landschap rondom het Hoornse Meer. Op 

bijgaande foto ziet u de tekening Knot Hoornse Dijk.
*  Vier landschappen in mixed media. Op de foto ziet u Het Nonnengat in 

acrylverf en zacht pastelkrijt.
*  Vier Kleden van Verbinding, dit zijn aquarellen. Op de foto ziet u het Zo-

merkleed.

Alle vermiste werken staan op mijn site, www.joukjepees.nl, onder de ge-
noemde categorieën. Thuisbrengen van het werk wordt zeker beloond. Dank, 
Joukje. 
(Churchillstraat 7; joukjepees@telfort.nl

“Bewegen & Meer” geopend 
en in gebruik
Op vrijdagmiddag 27 september werd het beweegparcours 
Hoornse Meer feestelijk geopend. Sportwethouder Inge Jong-
man onthulde de naam van het parcours: Bewegen & Meer. De 
belangstelling was groot en men kon gelijk het parcours uitpro-
beren. Er waren gezonde hapjes en drankjes en de smoothiebike 
en ijscofiets waren een groot succes. 

Ruim twee maanden na de opening zien we behoorlijk wat  men-
sen gebruik maken van het parcours. Het nodigt duidelijk uit tot  
bewegen, waarbij alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. 
Nu het nieuwe fiets-/wandelpad vanaf de Gasthuiskade naar de 
Hoornse Dijk klaar is zijn er ook steeds meer wandelaars en fiet-
sers die “Bewegen & Meer” ontdekken de toestellen uitprobe-
ren. 

Er is een groep enthousiaste 60-plussers gestart die elke maan-
dagmorgen onder deskundige leiding beweegt. Tot en met 16 
december kunt u sowieso kosteloos aansluiten bij deze groep. 
Kom gewoon eens langs. Voor nadere informatie: 
- contact@petradegroot.com
- Petra.Mens@wijgroningen.nl

Avondmaaltijd in het Martini Ziekenhuis

In het Martini Restaurant serveren koks iedere 
werkdag tussen 17.00 en 19.00 uur een vers 
bereide warme maaltijd. Ook u als buurtbewo-
ner kunt hier gebruik van maken! Bij de ingang 

van het restaurant (route 0.7) vindt u het dag-
menu waarbij u de keuze heeft uit vegetarisch 
of vlees. Een gerecht kost € 9,75. U bent van 
harte welkom! 

Wie heeft mijn kunstwerken 
gevonden?

Tijdens de opening van het beweegparcours.

Vrijdag 13 december 2019 
19.45 uur
Immanuelkerk - Overwinningsplein 1 Gronin-
gen

Tommy –  the musical
Een psychosomatische, doofstomme en blin-
de jongeman wordt een meester in het spe-
len op een flipperkast en wordt vervolgens 
een cult-held.

Een prachtige film die draait om het leven van 
de jonge Tommy met geweldige muziek van 
de band The Who, maar ook van andere ac-
teurs en artiesten als Tina Turner, Eric Clap-
ton, Elton John e.a.  (The Who, Ken Rus-
sell,1975, 111 min, Rockopera)

Entree 4 Euro (inclusief koffie, thee)
Zaal open vanaf 19.15 uur
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De Kerstmarkt Hoornse Meer is van 10.30 tot 
16.30 uur in de grote witte tent bij het meer op 
het S. Allendeplein. 
De tent wordt feestelijk verlicht en verwarmd. 
Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekker-
ste hapjes. Er staan ruim 20 kramen met een 
gevarieerd aanbod. 

Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, siera-
den, iconen, kerstdecoraties en nog veel meer. 
Bij de kraam van de Albert Heijn van het Hoorn-
se Meer kunt u proeven hoe lekker het assorti-
ment voor de komende feestdagen is. Ook de 
buurtboomgaard is aanwezig met eigen ge-

maakte producten. Er is zelfs een kraam met 
speciale Indische hapjes.

Bij de kraam van stichting Meer Hoornse Meer 
kunt u een kop snert, een heerlijk broodje war-
me worst, een kop koffie of een glaasje glüh-
wein kopen. Wijkkoor Hoorngeschal verzorgt 
een optreden in de kerstsfeer. Zie voor tijdstip 
van optreden: www.meerhoornsemeer.nl

Er is nog een beperkt aantal kramen beschik-
baar. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Elly Hohé, email: 
info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.

Zorgen voor goed wonen 
De woningmarkt is krap, staat onder druk, of hoe je het ook noe-
men wilt. Dat is zeker ook het geval in Groningen. Het geldt voor 
de koopmarkt, maar ook voor de voorraad aan beschikbare en 
betaalbare huurwoningen. Het geldt ook voor de sociale huur-
sector. Wat is eraan te doen?

Prestatieafspraken 
Eind 2018 presenteerden de gemeente Groningen, woningcor-
poraties en huurdersorganisaties de zogenaamde prestatieaf-
spraken 2019. Prestatieafspraken zijn jaarlijkse afspraken van 
corporaties met de gemeente en de huurders maken over zaken 
als het aantal te bouwen woningen, de kwaliteit ervan en de be-
schikbaarheid voor vooral de mensen met een lager of laag inko-
men. Gezamenlijk hebben bovengenoemde ‘partijen’ voor 2019 
vastgelegd, dat bewoners van Groningen een passende woning 
moeten kunnen vinden. Vooral mensen met een laag inkomen 
moeten in een voor hen betaalbare huurwoning kunnen wonen 
en blijven wonen. Er is grote krapte op de woningmarkt, wat van 
woningcorporaties grote creativiteit vereist toch zo goed moge-
lijk te voldoen aan de prestatieafspraken. 

Op zoek naar betaalbare woningen in vitale wijken
Volgens de prestatieafspraken is het streven de huidige gemid-
delde zoektijd naar een sociale woning liefst korter te maken dan 
de nu gemiddelde zoektijd van twee jaar. Er moeten meer sociale 
huurwoningen beschikbaar komen en bijvoorbeeld moeten ou-
deren zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in een geschikte 
woning en in een veilige buurt. Aan speciale woonwensen, bij-
voorbeeld van ouderen die in een groep willen wonen, moet als 
het even kan worden voldaan. Het streven is vitale wijken te heb-
ben, waar mensen met plezier wonen en zich om hun woonom-
geving bekommeren. 

Huurders: laat van je horen!
De redactie had een gesprek met John Kalkwiek, voorzitter van 
‘Huurdersbelang Groningen-Zuid’. Dat is een huurdersvereniging 
die de belangen behartigt van de huurders van een woning van 
De Huismeesters in de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, 
De Wijert en de Rivierenhof. John nam het voorzitterschap over 
van Henk Cools toen die vorig jaar ziek werd. Hij benadrukt het 
belang van goed overleg tussen huurdersvereniging en woning-
corporatie. De corporatie is er voor het woongenot van de indivi-
duele huurder, de huurdersvereniging is er voor het belang van 
alle huurders. Aandacht voor scheefhuur is een van de zaken die 
spelen bij alle corporaties: bewoners van sociale huurwoningen 
die meer verdienen dan nu de norm is voor toekenning van een 
sociale huurwoning. Zij zouden door moeten stromen naar een 
woning met een hogere huur, maar willen ze dat en is een derge-
lijke woning beschikbaar? Ook deze kwestie speelt vanzelfspre-
kend in onze wijken.

Sociale samenhang in de buurt hoort bij woongenot
De redactie had ook een gesprek met de heer Jan Jaap Vogel 
van Nijestee over sociale huur. Zowel in Corpus den Hoorn als 
Hoornse Meer heeft Nijestee een behoorlijk aantal woningen. 
Duurzaamheid  van de woningen staat centraal en betaalbaar-
heid. Door duurzaam te bouwen hebben huurders ook minder 
woonlasten. De heer Vogel benadrukt, dat het voor Nijestee 
naast bouwen gaat om de woonomgeving van haar huurders: 
“Het gaat niet om stenen, maar om het woongenot van de men-
sen die in de huizen wonen.” Ook Nijestee heeft bewoners in hun 
woningen die kwetsbaar zijn en soms overlast veroorzaken. In 
dergelijke situaties kan Nijestee dat niet alleen oplossen en in-
vesteert daarom sterk in samenwerking met andere (maatschap-
pelijke) partners die actief zijn in de wijk. Het is belangrijk voor 
een woningcorporatie om oren en ogen in een buurt te hebben, 
om te weten wat er goed gaat en soms minder goed. Waar mo-
gelijk zal Nijestee initiatieven voor meer contact en sociale sa-
menhang in een buurt ondersteunen.

Zin om te reageren?
Vind u dat er socialer moet worden gebouwd in onze wijken? 
Vind u dat u de klos bent van de krapte op de woningmarkt? 
Wordt er in onze wijken te duur gebouwd? Of bent u zeer tevre-
den? Laat het ons weten en mail naar info@dezuidwesterkrant.n

Kerstmarkt Hoornse Meer zaterdag 14 december

Eenmaal per maand verandert op een vrijdag-
avond de gemeenschapsruimte van de Imma-
nuelkerk in een gezellige filmzaal. Filmhuisfilms 
en muziekfilms wisselen elkaar af. 
We zijn vanaf 19.15 uur open, en beginnen om 
19.45 uur. De toegang is 4 euro, koffie en thee 
inbegrepen. Er is een pauze, een mooie gele-
genheid om ook anderen te ontmoeten. 
Bij de film Greenbook mochten we dertig be-
zoekers verwelkomen. Komt u de volgende keer 
ook? 

De playlist: 
Vrijdag 17 januari Yo Tambien (2009)
Vrijdag 14 februari  Adèle in The Royal Albert 

Hall (registratie uit 2011) 
Vrijdag 20 maart  Three bilboards outside 

Ebbing Missouri (2017) 
Vrijdag 17 april   Groeten uit Maaiveld (Acda 

en de Munnik) 
Vrijdag 15 mei La Grande Bellezza (2013) 

FILM in de Immanuelkerk

Foto uit Yo Tambien 
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We maken kennis met Mariska Lun-
sing, woonachtig in de wijk Hoornse 
Meer. De redactie wordt hartelijk ont-
vangen in een kamer vol kleurrijke te-
keningen en schilderijen. Vol enthousi-
asme en met grote betrokkenheid ver-
telt ze over haar beeldend werk en 
over beeldend bezig zijn.

Al jaren beeldend bezig
Enthousiast vertelt Marika over de ver-
schillende activiteiten die zij heeft ge-
daan. Al jaren geeft ze workshops tij-
dens de Cultuurmarathon bij het Zer-
nike College. Een activiteit voor man-
telzorgers bij Humanitas. Bij WIJ-Cor-
pus den Hoorn heeft Mariska tekenles 
gegeven. Bij de Immanuelkerk heeft ze 
een lesserie gegeven “Vier godsdien-
sten in beeld” en een workshop “Een 
glas in lood raam tekenen”.  Ook op 
de Kunstmarkt Hoornse Meer doet Ma-
riska al jaren een activiteit met kinde-
ren, samen met Alie Buitenhuis van 
gastouderopvang het Buitenhuisje. Op 
het moment geeft ze workshops bij 
Ontwikkellink, van Link050. Vooral het 
enthousiasme van de cursisten doet 
Mariska erg goed! Zij  is ook graag 
‘voor zichzelf’ beeldend bezig. Zo 
maakte zij een kleurrijk kunstwerk 
waarop druppels zijn getekend waarbij 
ze de volgende quote bedacht: ‘Als je 
tranen vrij laat stromen, geef je verdriet 
de vrijheid te verdampen’. Vervolgens 
heeft ze dit als kaart uitgewerkt en 
wanneer het passend was opgestuurd 
naar wie ‘het kon gebruiken’. 

Eigen bedrijf begonnen
Sinds 2018 is Mariska zelfstandig on-
dernemer en staat zij ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel met “Beel-
dend bezig!”. Het bedrijf bestaat uit 
twee delen:
* Beeldende activiteiten 

Workshops en lesseries voor kinderen, 
jongeren en volwassenen of gemeng-
de leeftijdsgroepen. Van creatief bezig 
zijn, bijv. vriendschapsarmbandjes 
maken, tot meer de diepte in zoals je 
levensverhaal “A la Aboriginal art” op 
karton met verf maken.
Hiernaast een foto van een creatie ge-
maakt tijdens een activiteit.
* Beeldende begeleiding
Dat is meestal individueel. Het is voor 
kinderen, jongeren en volwassenen 
die iets tegenkomen in hun leven waar 
ze last van hebben en daar d.m.v. 
beeldend bezig te zijn, aan willen wer-
ken. Er wordt gewerkt met een hulp-
vraag en daarop wordt een passende 
opdracht aangeboden (kleurpotlood, 
diverse soorten krijt, verf, klei). Het 
gaat er niet om dat iemand kan teke-
nen of verven. Het gaat erom dat je, je 
op die manier wilt uiten. Er komt altijd 
iets praktisch uit wat je meeneemt in je 
dagelijkse leven. Vooral met kinderen 
met ontwikkelingsproblemen heeft 
Mariska veel ervaring als kinderteken-
therapeut. 

Activiteit in de kerstvakantie
Komende kerstvakantie is er bij Beel-
dend bezig! op eigen locatie een acti-
viteit voor kinderen, jongeren en vol-
wassenen, op 22 december van 14.00-
15.00 uur, “Sterren en lichtjes maken”. 
Aanmelden is verplicht, want vol=vol. 
tekenenbij mariska@gmail.com. Voor 
lezers van de Zuidwester is het 5 euro 
p.p.

Ook beeldend bezig willen zijn? Kijk 
op de website: www.beeldend-
bezig.nl
Of volg Mariska via Facebook: 
facebook.com/beeldendbezig/ en blijf 
op de hoogte van alles wat ze onder-
neemt.

Beeldend bezig

Kerst op het Overwinningsplein
Op zaterdag 21 december worden er tussen 10.30 en 15.30 uur verschil-
lende activiteiten in kerstsfeer georganiseerd.
* De Kerstman deelt aan iedere bezoeker iets lekkers uit. 
*  In de tent op de wandelboulevard liggen materialen klaar om creatief 

aan de slag te gaan en kosteloos je eigen kerststukje te maken. 
* Er is gratis warme chocolademelk.
*  Er zijn live optredens van De Mercurius Marching Band en Het koor 

VET!.
* Bon in de ton Actie
   Om 11.00 uur zal de Kerstman aan elk van de tien winnaars van de actie 

Bon in de ton een winkeltegoedbonnen t.w.v. €50,00 uitreiken. Klanten 
kunnen bij elke aankoop in iedere deelnemende winkel van zaterdag 7 
t/m donderdag 19 december een Bon in de ton kaartje verkrijgen en 
kans maken op een winkeltegoedbon. Deze bonnen zijn naar vrije keus 
te besteden bij één van de deelnemende winkels in het winkelcentrum.
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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

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

Hartjesfestival op 
het Overwinningsplein
Komt u ook naar het Hartjesfestival op vrijdag 14 februari 2020?
Tussen 14.00 en 18.00 uur kunnen mensen bij de WIJ tent op het 
Overwinningsplein langskomen en een hartje meenemen voor 
iemand die ze lief is of die ze wat aandacht gunnen, of natuurlijk 
voor zichzelf.  Deze hartjes gaan we tussen 14 januari en 14 fe-
bruari haken, knutselen, naaien, breien of kleien met allerlei men-
sen en instellingen in onze wijk en daarbuiten. Vorig jaar zijn ze 
bijvoorbeeld hard aan de slag gegaan in Maartenshof en het 
Heymanscentrum, bij de basisscholen, bij Cosis en het Noorder-
poortcollege, in de Immanuelkerk en de Magnalia Dei Kerk, in 
buurtcentrum De Semmelstee en in de buurtkamer van WIJ Cor-
pus den Hoorn en hebben we maar liefst 900 hartjes mogen uit-
delen. 

Waarom hartjes maken en uitdelen? Zomaar. Om gratis en voor 
niets liefde en aandacht aan elkaar door te geven en ons te reali-
seren hoe leuk mensen eigenlijk zijn.

Begint de creativiteit al te borrelen? Maak dan zelf ook hartjes en 
breng ze tussen 14 januari en 14 februari 2020 naar WIJ Corpus 
den Hoorn (Paterswoldseweg 267), zodat we alle liefde die onze 
wijken rijk zijn kunnen delen! En kom vooral ook op 14 februari 
langs op het Overwinningsplein om een hartje te plukken voor 
uzelf of een ander!

Meer informatie:
Sanne Werkman
Sanne.Werkman@wij.groningen.nl
050 367 74 50

Aankondiging WIJkdiner
Op donderdag 23 januari 2020 om 16.30 uur organiseren 
Wijkrestaurant Heymans en WIJ Corpus den Hoorn een verras-
singsdiner in het restaurant van het Heymanscentrum. Tijdens 
het diner willen we actief in gesprek gaan met de gasten, om te 
horen wat er leeft in de wijk. Het diner is bedoeld voor wijkbewo-
ners en mantelzorgers. 

Er zijn vele redenen waarom wij dit organiseren: We willen laten 
zien welke mogelijkheden er in de wijk zijn. Om samen te genie-
ten van een vers bereide maaltijd in ons gastvrije Wijkrestaurant. 
U mee te laten denken hoe we goed kunnen samenwerken in de 
wijk. Buurtinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Leer andere 
mensen en organisaties in Corpus den Hoorn kennen. Ervaar 
zelf dat het wijkrestaurant een prachtige ontmoetingsplek is in 
Corpus den Hoorn.

Buurtinitiatief Nieuwe Energie 
in de Hoornse Meer
Energietransitie raakt ons allemaal. In 2035 wil de gemeente 
Groningen van het gas af. Dit gaat voor iedereen vergaande con-
sequenties hebben. Dus ook voor jou.
Energietransitie kan alleen slagen als bewoners er achter staan 
en actief meedoen. Hoe wil je het in de Hoornse Meer vormge-
ven? Ben je ook bezig met een duurzame en leefbare wijk? Heb 
je goede ideeën? Wil je je inzetten?
Neem dan contact met ons op: Henk Brekhof (bewoner Hoornse 
Meer) en Petra Mens (opbouwwerker Corpus den Hoorn): petra.
mens@wij.groningen.nl. 06-25634049. We komen op 16 januari 
om 19.30 uur bij elkaar. Wil je weten waar? Neem dan contact 
op.

Overzicht koffieochtenden 
Corpus den Hoorn en Hoornse wijken 
 

Dag: Locatie: 

Dinsdag 10.00-12.00 WIJ Corpus den Hoorn (gratis) 

Woensdag 10.00-12.00 Immanuelkerk (gratis) 

Woensdag (1 x per 6 weken) 10.00 Magnalia Deïkerk (gratis) 

Donderdag 10.00-12.00 WIJ Corpus den Hoorn (gratis) 

Vrijdag 9.00-12.00 Semmelstee (vrije inloop 55+, koffie 
niet gratis) 

Zaterdag 10.00-12.00 Magnalia Deïkerk (gratis) 

Maandag t/m vrijdag 9.30-12.00 Maartenshof (inloop, €15 per 
maand) 

 

Overzicht koffieochtenden 
Corpus den Hoorn en Hoornse wijken 
 

Dag: Locatie: 

Dinsdag 10.00-12.00 WIJ Corpus den Hoorn (gratis) 

Woensdag 10.00-12.00 Immanuelkerk (gratis) 

Woensdag (1 x per 6 weken) 10.00 Magnalia Deïkerk (gratis) 

Donderdag 10.00-12.00 WIJ Corpus den Hoorn (gratis) 

Vrijdag 9.00-12.00 Semmelstee (vrije inloop 55+, koffie 
niet gratis) 

Zaterdag 10.00-12.00 Magnalia Deïkerk (gratis) 

Maandag t/m vrijdag 9.30-12.00 Maartenshof (inloop, €15 per 
maand) 

 

Wijkkoor Hoorngeschal heet met ingang van 
november 2019 Meerklanken. Het koor vindt 
de naam Hoorngeschal niet meer passen bij 
het soort liederen dat gezongen wordt. Voorzit-
ter Karel Brookhuis: ‘We blijven wie we zijn. 
Meerklanken is en blijft het koor dat in de 
Hoornse Meer zingt!’ 
Het koor zingt a capella vierstemmige liederen 
uit alle perioden van de  muziekgeschiedenis: 
vrolijke en serieuze, bekende en onbekende. 
Onlangs gaf Meerklanken in een mooi Gro-

nings kerkje een concert met liederen rond het 
thema ‘zee en varen’. 
Zaterdag 14 december is er een optreden op 
de Kerstmarkt in het Allendeplein in Hoornse 
Meer. Kijk voor informatie over het tijdstip dat 
het koor zingt op: www.meerhoornsemeer.nl.
Vindt u het leuk om mee te zingen bij Meerklan-
ken? U bent van harte welkom. U kunt zich 
melden via info@meerklanken.nl. Kijk voor 
meer informatie op onze website 
www.meerklanken.nl

Wijkkoor Hoorngeschal heet nu Meerklanken
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Boost je zelfvertrouwen …
De redactie be-
zoekt Life-Zang-
coach Carolina 
Smit-Reynaert in 
haar studio aan 
huis. De studio is 
sfeervol ingericht 
en voor het ge-
sprek nemen wij 
plaats aan de tafel 
met een heerlijk 
kopje thee.

Carolina is Life-
Zangcoach voor 
jongvolwassenen. 
Zij helpt jongvol-
wassenen om 
meer zelfvertrou-
wen te krijgen en 
in hun kracht te 
komen. Dit doet 
zij door middel 
van een unieke 

combinatie van een fijn gesprek en lekker zingen vanuit je ge-
voel. In 2014 heeft zij haar NLP Practitioner opleiding afgerond 
en was haar keuze om jongvolwassenen te helpen bij hun per-
soonlijke ontwikkeling heel helder. Ze besloot een carrière-switch 
te maken en zich te gaan ontwikkelen als life-zangcoach voor 
jongvolwassenen. Carolina kreeg de kans om bij Kans 050 erva-
ring op te doen als mentor/coach voor jongeren en daar is het 
idee ontstaan om de gesprekken die zij voerde met haar jonge-
ren te combineren met lekker zingen. 

Zoals Carolina zelf zegt: “Als je mij echt zou kennen…dan zou je 
weten dat ik niet altijd deze krachtige zelfverzekerde vrouw ben 
geweest die ik nu ben. Ik heb een lange weg bewandeld om hier 
te komen en deze ervaring deel ik met mijn jongvolwassenen. Zij 
herkennen zich in mijn verhaal en durven zich kwetsbaar op te 
stellen. Je kwetsbaar opstellen maakt je sterk en laat je zelfver-
trouwen groeien.” Volgens haar is Lekker zingen een uitlaatklep 
en het maakt je hoofd leeg.  “Boost je zelfvertrouwen met een fijn 
gesprek en lekker zingen!” is het motto van Carolina. Voor meer 
informatie ga je naar https://carolinalifezangcoach.nl

Carolina Smit-Reynaert
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Expositie cursisten Franca 
Hiddink in De Semmelstee
Franca Hiddink is beeldend kunstenaar en docent schilderen/
tekenen. Ze geeft onder andere een cursus in De Semmelstee. 
Haar cursisten exposeren vanaf 13 januari in het buurtcentrum 
aan de Semmelweisstraat 182.

Van jongs af aan creatief bezig
Franca is van jongs af aan bezig geweest met creatieve vakken. 
Ze heeft de Klassieke Academie in Groningen een aantal jaren 
geleden afgerond, maar werkt al ruim 25 jaar als docent. Ze 
woont in Engelbert, waar ze een eigen klein atelier heeft.

Een schilderende alleseter
Franca geeft aan, dat ze houdt van verschillende schilderstijlen, 
onderwerpen en technieken. Zowel schilderen naar waarneming 
als abstract werken passen bij haar. Ze houdt van schilderen van 
stillevens, model en portret en van landschap. Daarbij maakt ze 
gebruik van allerlei soorten verf: acryl- en olieverf, maar ook 
aquarelverf. Dat is bij het lesgeven heel prettig. Franca vindt het 
leuk om mensen de basis van het schilderen, en vooral van het 
leren kijken, te leren. Daarnaast wil ze graag dat mensen hun ei-
gen stijl ontdekken en verder ontwikkelen. De ene persoon wil 
graag heel precies werken en voor een ander is het groot werken 
met kleur belangrijk.  

Expositie bij De Semmelstee
Vanaf 13 januari is er een expositie te zien van werk van de hui-
dige cursisten. Daar kunt u heel verschillend werk zien. Land-
schappen, portretten, stillevens en zowel studies als volledige 
schilderijen. 

Er is nog plaats in de schildersgroep
De schildergroep van Franca bestaat momenteel uit 6 personen. 
Dat betekent, dat er zeker voor 4 personen nog ruimte is, of u nu 
een beginner bent of gevorderd. Franca’s uitgangspunt is, dat 
iedereen kan leren schilderen. De cursus is op dinsdagmidda-
gen van 13.00 – 15.30 uur.

Als u belangstelling hebt, bent u van harte welkom voor een gra-
tis proefles. U kunt Franca mailen (fjm.hiddink@gmail.com) of 
bellen (06-33696809). 

Het klinkt wat vreemd, maar in 
zekere zin is het doorbreken 
van de dijk tussen het Hoorn-
semeer en de nieuwe water-
toegang naar Best Western 
Plus Hotel Groningen Plaza het 
sluitstuk van de uitbreiding van 
de Noordoosthoek van het 
Hoornsemeer. Wat tot een aan-
tal weken geleden nog het 
fiets- en wandelpad aan de 
Hoornsedijk was zal dinsdag-
middag 17 december om 2 uur 
prijs worden gegeven aan het 
water. De uitbreiding van de 
Noordoosthoek van het Hoorn-
semeer is dan definitief gereali-
seerd.

Er is hard gewerkt de afgelo-
pen maanden
Aan het begin van de zomer 
werd er echt begonnen met 
wat al tijden de bedoeling was: 
het uitgraven van een grote 
hoeveelheid grond om een 
vaarverbinding te krijgen naar 
het Best Western Hotel Plus 
Groningen Plaza en daarbij het 
meer bij het hotel flink te ver-
groten. Na de bomenkap in 
maart 2018 was er ruim een 
jaar bijna niets te merken van 
activiteit. De afgelopen maan-
den is dat ruimschoots goed 
gemaakt. Veel grond is afge-
graven en gelukkig kon die 
ook worden afgevoerd. Een 
van de redenen voor pas veel 
later beginnen dan gepland 
was het probleem waar met de 

grond heen te kunnen. Maar 
het is gelukt en de Pfas-regels 
hebben gelukkig geen verdere 
vertraging opgeleverd. De 
vaarverbinding is klaar, het wa-
ter van het meer komt tot aan 
het terras van het hotel en de 
brug over de nieuwe vaarver-
binding naar het hotel is klaar. 

Er moet nog flink aangepakt 
worden
In grote lijnen is de uitbreiding 
nu dus bijna klaar. De oevers 
zijn deels bekleed met stenen, 
deels worden ze nog beplant. 
Het nieuwe fiets-/wandelpad 
vanaf het begin van de Gast-
huiskade naar de Hoornsedijk 
is geasfalteerd, maar moet nog 
wel worden voorzien van een 
rode toplaag. Er komen 13 - 
vleermuisvriendelijke - lan-
taarnpalen langs het pad. Dat 
wil zeggen, dat de lichtval 
vooral naar beneden is en de 
kleur van de verlichting de 
vleermuizen zo weinig mogelijk 
stoort. Voordat het terras bij 
het hotel zal worden aange-
legd (vermoedelijk in het voor-
jaar) wordt er onder het terras 
een tunnel aangelegd voor 
‘kleinere grondkruipers’, een 
zogenaamde faunatunnel. Ook 
aan de bescherming van gro-
tere dieren wordt gedacht door 
op de grond die overblijft tus-
sen de twee bruggen - een ei-
land eigenlijk - clusters strui-
ken aan te brengen als ver-

schuilgroen voor met name 
reeën en konijnen. Als com-
pensatie voor gekapte bomen 
wordt een flink aantal bomen 
geplant. Bij het hotel wordt een 
tuin aangelegd, waarover we in 
een volgende editie nader zul-
len berichten.

Laat maar komen het water!
Een aantal weken geleden ruk-
ten op een avond brandweer, 
politie en ambulances massaal 
uit naar de Gasthuiskade aan 
het Hoornsemeer: er zou ie-
mand te water zijn geraakt. Het 
bleek ‘loos alarm’: twee zwem-
mers hadden zin in een tochtje 
te water. Niets aan de hand 
gelukkig, maar wel volop reu-
ring in de wijk. Reuring zal er 
ongetwijfeld ook dinsdagmid-
dag 17 december zijn bij de 
dijkdoorbraak. Aanvankelijk 
was het de bedoeling deze te 
laten gebeuren aan de Gast-
huiskade. Bij nader inzien is 
besloten de dijk door te breken 
aan de andere kant van de uit-
breiding van de Noordoost-
hoek: ter hoogte van de ronde 
parkeerplaats aan de Hoornse-
dijk. Vanaf het terras van res-
taurant Meerwold en vanaf het 
nieuwe fiets-/wandelpad kun-
nen de bezoekers dan volop 
genieten van het openen van 
de nieuwe vaarverbinding. 
Kom het zien en kom het 
beleven. Het spektakel begint 
om 2 uur!

Grote dijkdoorbraak op 
dinsdag 17 december

De Semmelstee
 

 
Filmcursus voor jongeren vanaf 14 jaar 

                       

                       Vind jij dit leuk ?  

                       Kom dan naar Buurtcentrum De Semmelstee. 

                       Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur . 

                       Deze cursus is een gratis activiteit voor de jeugd vanaf 14 jaar. 

 

                                                                           

 

 

 

 
Filmcursus voor jongeren vanaf 14 jaar 

                       

                       Vind jij dit leuk ?  

                       Kom dan naar Buurtcentrum De Semmelstee. 

                       Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur . 

                       Deze cursus is een gratis activiteit voor de jeugd vanaf 14 jaar. 

 

                                                                           

 

 

Filmcursus voor jongeren 
vanaf 14 jaar
                      
Vind jij dit leuk ? 
Kom dan naar Buurtcen-
trum De Semmelstee.
Iedere woensdagmiddag 
vanaf 14.00 uur .
Deze cursus is een gratis 
activiteit voor de jeugd 
vanaf 14 jaar.

Werk van een van de cursisten
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www.zuidvooruit.nl
info@zuidvooruit.nl
tel.: 050-5214900

 
Dinsdag
                              
Donderdag   
 
Vrijdag     
                                  
Woensdag       
                                 
Donderdag   
 
Vrijdag 
 
Zondag      
                 
Dinsdag        
 
Vrijdag     
 
Zondag
Dinsdag
 
 
 
      
      
 
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
Elke maandag     

 
 

Elke donderdag     
  
                                                                        
 

Zuid Vooruit
ontmoetingsplek Heymans

Activiteiten december 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
 
10.00

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

Baarveldzaal
Baarveldzaal
 
Baarveldzaal

€ 3,- 
€ 0,50,-
 
€ 3,-

14.00
 
14.00. 
 
14.30  
                   
10.00 
                      
19.30  
 
14.30  
 
14.30
      
14.30  
 
14.30  
 
10.30
15.00
 
 
                                                                           
 

3 dec    
                              
5 dec 
 
6 dec
   
11 dec  
                   
12 dec  
 
13 dec 
 
15 dec 
  
17 dec 
 
20 dec  
 
22 dec
31 dec
 
 
 
 
 
                                                                            
 

Handverzorging - aandacht voor uzelf           
 
Muzikale High Tea - ontmoeting    
 
Concert - Amusementskoor Lòs Zaand  
                                          
Kerststukjes maken - creatief aan de slag
(opgeven bij Femmie Linthout 06-10035293)   
Kerstzang van het Leger des Heils     
 
Muziekcafé kersteditie  - meedoen                                           
 
Kerstconcert Studentenkoor Bragi   
 
Kerstbingo - oefen uw concentratie en win  
 
Kerstzanginstuif - meedoen            
 
Kerstconcert Shantykoor Losdorp  
Oudejaarskwis - meedoen                
 
 
 
 
                                                                            
 

Baarveldzaal 
                              
Brasserie  
 
Baarveldzaal 
                             
Baarveldzaal 
                                
Baarveldzaal 
                                 
Baarveldzaal     € 2,-
 
Baarveldzaal  
 
Baarveldzaal   
                 
Baarveldzaal  
 
Baarveldzaal
Baarveldzaal
 
    
                                           
 

€ 2,-
                   
€ 2,50,-  
 
€ 3,50,-
                   
€ 4.-
                   
vrije gift
 
,-
 
€ 3,50
                 
€ 3,50    
 
€ 2.-
 
€ 3,50
€ 2,-
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Denk aan klanten van de voedselbank of  zieke mensen. We gaan in teams 
van 2 vrijwilligers naar de mensen thuis en koken aldaar een veganistisch 

drie-gangen diner. Dit is geheel gratis. Na het serveren van het toetje 
verlaten wij het huis en komen alle vrijwilligers samen om na te praten en 

ook een hapje te eten. Zo creëeren we een heerlijke Kerst voor de 
gezinnen, de vrijwilligers en de dieren! 

������������������������������� ���������������������������������
* Geef  uzelf  op als vrijwilliger voor het koken tijdens Kerst; 

* Doneer geld op: �����������������������������������������������
�������������

* Draag een gezin aan die het, om wat voor reden dan ook, moeilijk heeft; 

* Help mee met boodschappen doen in de week voor Kerst; 

* Deel onze online flyer op Facebook: �����������������������������

Open houding Gyas 
naar de wijk toe
Op 13 november nodigde Gyas bewoners uit de wijk uit om ken-
nis te  maken met de Groninger Studenten Roeivereniging Gyas. 
Het was in het kader van de Netwerklunch die tweemaandelijks 
door WIJ wordt georganiseerd.  Ongeveer 50 directe omwonen-
den van de roeivereniging aan het Hoornsediep WZ 199 waren 
aanwezig, naast andere vaste bezoekers van de Netwerklunch. 
Gyas is met 1200 leden de grootste studenten roeivereniging in 
Nederland en grootste studentensportvereniging in Noord-Ne-
derland. De vereniging wordt met 35 commissies volledig geor-
ganiseerd door studenten.

Tijdens de lunch stond het thema ‘samen’ centraal: door elkaar 
te helpen kom je tenslotte verder. Vele aanwezigen waren altijd al 
benieuwd hoe het verenigingsgebouw waar ze zo vaak langs 
fietsen er van binnen uit zou zien. Er was veel enthousiasme voor 
de open houding die Gyas toonde met deze kennismaking. In 
een pitch van een van de bestuurders van de club werd duidelijk, 
dat Gyas haar deuren niet alleen tijdens deze lunch open heeft 
staan. Bij een rondleiding door het gebouw zagen de gasten de 
loods, de ‘Sapjeskamer’, de ergoruimte en de werkplaats. De 
aanwezigen waardeerden het zeer en liepen tevreden de deur 
uit.

Het motief van Gyas om deze lunch te organiseren was een 
goede relatie met de buurt tehouden. Het is een bruisende ver-
eniging die 24/7 draait, dus het kan zeker voorkomen, dat de 
buurt af en toe verneemt ‘dat Gyas er is’. Nadrukkelijk wordt aan-
gegeven: “Indien er wat is, schroom niet en loop binnen of neem 
contact met ons op. Wij werken oplossingsgericht en zullen het 
probleem samen verhelpen.” Wat Gyas betreft is de lunch in hun 
gebouw zeker voor herhaling vatbaar.

Tijdens de netwerklunch bij Gyas
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Mijmerwandeling
Een mooie wandeling door 
en rond de wijk. Tijdens de 
wandeling klinken een aantal 
gedichten of uitspraken die 
willen inspireren. De wande-
ling duurt een uur en na af-
loop is er voor wie wil koffie 
en thee en wat lekkers. 
Datum: 18 december.  Tijd-
stip: 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 u open.
In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of medi-
teren of een kaarsje aan te steken.

Stiltehoek Immanuelkerk
Hier is een plek voor
wie stil wil zijn.
Hier mag je zijn
met alles wat in je leeft.
Sta even stil…….

Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u koffie in 
de kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te 
bezoeken.

Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 u is er pleinsoep in de Im-
manuelkerk. 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 

Activiteiten van de Protestantse gemeente 
Groningen-Zuid.
Voor meer info: 
www.immanuelkerk-groningen.nl

KERST 2019
VOLKSKERSTZANG in De Ark, Haydnlaan 46, op kerstavond 24 
december om 20.00 uur m.m.v. het koor Vocation uit Grijpskerk 
KERSTNACHTDIENST, 24 december om 22.00 u in de Immanu-
elkerk, Overwinningsplein 1,  met medewerking van de cantorij 
Immanuelkerk onder leiding van Judith Oosterhoff, Mona Moog 
(harp), Jurrien Pothoven (trompet).
Na afloop van de dienst kerstbrood en glühwein.
EERSTE KERSTDAG, kerkdienst in de Immanuelkerk met kerst-
musical Volg die ster! 
De dienst begint om 10.00 u.
De kerstmusical wordt geheel uitgevoerd door kinderen. Met 
leuke kerstliedjes. 
Welkom!

KERST-INN 2019
Op 2e kerstdag 26 december houden we in de Immanuelkerk 
weer een Kerst-inn.
We beginnen om 11 uur met koffie en iets lekkers en vervolgens 
om plm. 13 uur een heerlijk Kerstbuffet! Tussendoor muziek, 
kerstverhalen en gedichten. Toegang is gratis.
Graag even aanmelden op tel. nr. 5254272.

 

 
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:  26 januari 2020, 22 maart 2020 

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 
 

Investeren in je relatie: 
Relatiecursus “Tijd voor elkaar”
Een relatie. Het klinkt vaak romantisch en gezellig, maar laten we 
eerlijk zijn: het is soms hard werk! Tijdens de Relatiecursus “Tijd 
voor elkaar” krijg je als stel praktische tools om samen aan de 
slag te gaan met thema’s als conflict, seks, schoonfamilie, verge-
ving en communicatie. De Relatiecursus “Tijd voor elkaar” wordt 
vanaf 16 januari 2020 georganiseerd.
Januari is de maand van goede voornemens en vooruitblikken. 
Wat heeft het nieuwe jaar in petto? Een mooi thema om dit keer 
mee te nemen in die goede voornemens en vooruitblikken is je 
relatie! Tijdens Tijd voor elkaar ga je als stel aan de slag met je 
relatie. 
De Relatiecursus “Tijd voor elkaar” wordt als Marriage Course al 
jaren door heel het land heen gegeven in restaurants, buurthui-
zen, kerken en woonkamers. Het doel van deze cursus is om stel-
len praktische tools te geven voor verdere ontwikkeling van hun 
relatie. In vijf bijeenkomsten komen thema’s als communicatie, 
conflict, schoonfamilie, vergeving en seks ter sprake. De avonden 
zelf zijn als een date-night, waarin je samen geniet van een heer-
lijk diner voor jullie en met z’n tweeën in gesprek bent.   
Hebben jullie goede voornemens voor je huwelijk of relatie? Ont-
dek dan tijdens deze cursus nog meer van elkaar, jezelf en de 
kracht van jullie relatie. 
‘Het was een cadeau voor ons huwelijk!’, vertelt een eerdere deel-
nemer.  
Interesse? Meld je aan via anitavanderh@gmail.com
Tijd voor elkaar begint op 16 januari 2020, en bestaat uit vijf twee-
wekelijkse avonden. De prijs is circa 7,50 p.p.p.a. De avond be-
gint om 19u00 uur en eindigt rond half tien.   Locatie: Helpman, 
nadere locatie wordt nog bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.marriagecourse.nl of op de site 
van de protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid: 
www.immanuelkerk-groningen.nl Of neem contact op met Aline 
Kruizinga en Anita van der Heide via bovenstaand e-mailadres.

Twee keer per jaar nodigen wij een “Leek” uit 
om een preek te houden. De “Leek” heeft zijn 
sporen verdiend in bijvoorbeeld de wetenschap, 
theater, journalistiek, 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. 
Op zondagmiddag 9 februari 2020 is Eduard 
Verhagen onze gast. Eduard Verhagen is hoog-
leraar kindergeneeskunde in het UMCG en hij 

houdt zich onder andere bezig met palliatieve 
zorg bij pasgeborenen en oudere kinderen. Hij 
neemt ons mee in zijn zoektocht naar goede 
zorg rond het levenseinde. 
Datum: zondag 9 februari 2020
Tijd: om 16.00 u 
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, 
Groningen
Voor meer informatie: zie www.immanuelkerk-
groningen.nl

Preek van de Leek in de Immanuelkerk
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