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De oorlog blijft boeien
Het is bijna 76 jaar geleden dat 
hij de bevrijding van Groningen 
heeft meegemaakt. Die oorlog 
is de heer Roel Bleker altijd 
bezig blijven houden. Dat is 
onder andere te merken aan 
de honderden boeken die hij 
in de loop van de jaren over 
de Tweede Wereldoorlog heeft 
verzameld. De redactie sprak 
met hem.

Het gezin Bleker woonde 
tijdens de oorlog aan de Vis-
markt. De ouders runden daar 
Café Restaurant Bleker. Roel 
Bleker stond mei 1940 met zijn 
moeder voor het raam op de 
eerste verdieping toen Duitse 
soldaten de Vismarkt op kwa-
men marcheren. Zijn moeder 
zei tegen haar zoon: “Kiek, 
de poepen kommen d’raan”, 
een scheldnaam die vooral in 
het Noorden van Nederland 
voor de Duitse soldaten werd 
gebruikt. Tijdens de oorlog 
bleven café en restaurant ge-
woon open. De kinderen Bleker 
trokken vaak op hun fiets de 
provincie in om aardappelen, 
groente, vlees of eieren zien te 
bemachtigen voor de keuken.

Schrijf een brief aan onze wijkwethouder! 

Sinds februari 2019 is Glimina 
Chakor wijkwethouder voor heel 
Groningen-Zuid, dus ook voor 
Corpus den hoorn, Hoornse 
Meer en de andere Hoornse 
Wijken. In de hoedanigheid van 
wijkwethouder probeert zij, 
samen met de medewerkers 
van het Gebiedsteam-Zuid, in 
het College extra op te komen 
voor de belangen van de inwo-
ners van alle wijken in Zuid. 

Vanzelfsprekend is het wijkwet-
houder zijn maar één van haar 
taken. Binnen het College van 
B&W heeft zij in haar portefeuil-
le: Stadsbeheer & Reiniging, 

Groen & Klimaatadaptatie, 
Duurzaamheid & Circulaire 
Economie, Inkoop, Integratie & 
emancipatie, Laaggeletterdheid, 
Toegankelijkheid, Evenemen-
ten. “Ga er maar aan staan” 
zult u ongetwijfeld denken. 
Wethouder Chakor doet dat, 

maar wil graag extra worden 
gevoed en gestimuleerd door 
de inwoners van de wijken. 

Voor wijkwethouder Chakor 
is het in deze coronatijd lastig 
‘haar’ wijkbewoners te spreken 
te krijgen en te horen welke 
vragen en wensen ze hebben. 
Daarom deze oproep haar 
een brief te schrijven met uw 
mening over wat de gemeente 
speciaal voor uw wijk zou moe-
ten doen, of misschien al heel 
goed doet. Het liefste stuurt 
u die brief per mail, maar het 
mag ook een ‘ouderwetse’ brief 
zijn. De verschillende vragen, 

opvattingen en wensen zullen 
in overleg met Henk Kosmeijer, 
gebiedsmanager Zuid, worden 
gebundeld. 

Er zal zeker ook een reactie 
op de brieven komen. Op 
welke manier dat kan is van-
zelfsprekend nog niet precies te 
zeggen. Het liefst zou dat live 
gebeuren op een bijeenkomst 
in De Semmelstee, maar... wie 
weet wanneer? Misschien is 
een zoommeeting mogelijk met 
een aantal briefschrijvers. In elk 
geval zullen we in de juni-editie 
van De Zuidwester verslag 
doen van wat u Glimina Chakor 
heeft gemeld en zal er een 
eerste reactie van haar zijn.

Stuur uw brief aan: 

redactie@dezuidwesterkrant.nl 
of aan De Zuidwester, Postbus 
8043, 9702 KA Groningen. 
Wij sturen uw brief door.

Wanneer hij niet naar school 
hoefde en niet op de fiets om 
spullen voor de keuken zien 
te krijgen ging hij vaak op pad 
met vrienden. Zo verzamelden 
ze hulzen van patronen die 
soldaten in het Noorderplant-
soen hadden achtergelaten en 
staken het kruit daaruit aan. 
Hij was ook vaak te vinden 
bij de tabaksfabriek van Nie-
meijer, waar brokstukken van 
vliegtuigen lagen. De liefde 
voor gevechtsvliegtuigen blijkt 
nog steeds uit de vitrinekast 
vol miniatuurvliegtuigen in zijn 
woonkamer. 

De jonge Bleker had zeker 
ook besef van de ernst van de 
oorlog. Zo werd op een dag 
zijn broer opgepakt om te gaan 
werken in Duitsland. Gelukkig 
ging dat op het laatste moment 
niet door. Hij maakte de vier da-
gen strijd om de bevrijding van 
Groningen mee, van 13 tot 16 
april. Op de laatste dag maakte 
hij vanuit zijn slaapkamerraam 
zelf een foto van een Duitse en 
Canadese soldaat op het dak 
van een winkel aan de overkant 
van de Vismarkt. Hij heeft die 
foto later op doek laten drukken 

en deze hangt nog steeds aan 
de muur in zijn appartement 
aan het S. Allendeplein. Op die 
maandag stond Roel later op de 
dag weer met zijn moeder voor 
het raam. Toen zei hij tegen 
haar “Kiek, de poepen gaan de 
andere kant op.” 

Heel zijn leven heeft Roel 
Bleker een grote interesse ge-
houden voor alles wat te maken 
heeft met de Tweede Wereld-
oorlog. Het meest opvallend is 
de enorme hoeveelheid boeken 
die hij daarover heeft. Veel 
heeft hij gekocht, maar ook veel 
gekregen van mensen die wis-
ten van zijn verzameling. Wan-
neer je 88 bent en je (tweede) 
vrouw ook bijna, dan ga je een 
keer denken aan afstand doen 
van een verzameling die je zo 
dierbaar is.

In overleg met de heer Ble-
ker heeft de redactie van 
De Zuidwester gezocht naar 
mogelijkheden om zijn ver-
zameling boeken over de 
Tweede Wereldoorlog onder 
de aandacht te brengen van 
mogelijk geïnteresseerden. Na 
even zoeken zijn we terecht 
gekomen bij Antiquariaat Isis 
op Folkingestraat 20. Intussen 
zijn er afspraken gemaakt om 
echt waardevolle boeken in hun 
collectie op te nemen. U bent 
van harte welkom in de winkel 
en op hun website:  www.isis-
books.nl.
 
Hebt u belangstelling voor 
boeken uit de collectie van Roel 
Bleker, waaronder heel veel 
romans, neem contact op met 
de redactie van De Zuidwester: 
redactie@dezuidwesterkrant.nl. 
Bellen kan ook. Zie hiervoor het 
colofon op pagina 3.
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Denk mee met 

Door de corona is het buurtcentrum al veel te lang gesloten ge-
weest. Het wordt hoog tijd dat we weer activiteiten gaan ontwikke-
len. Het bestuur hoopt, dat bij het verschijnen van deze Zuidwester 
de mogelijkheden al weer een beetje beter zijn. In de periode dat 
De Semmelstee gesloten was gingen toch enkele activiteiten door. 
Zo werden jongeren met hun huiswerk geholpen en konden ze 
nog wel terecht in hun eigen jeugdhonk.

Zin in een competitie gamen?
We gaan ervan uit, dat de toekomst weer beter wordt voor en in 
De Semmelstee. Een van de dingen waar we als bestuur over 
denken is het opzetten van een gamecompetitie voor jongeren uit 
de wijk. In de toekomst kunnen onze jongeren dan bijvoorbeeld 
‘strijden’ tegen jongeren uit andere wijken. Wij als bestuur hebben 
echter van gamen weinig of geen verstand. Daarom doen hierbij 
dan ook een oproep aan jongeren die ons kunnen helpen zoiets 
op te zetten. Wil je meedenken? Neem contact op met de 
voorzitter Jan Wiltens: voorzitter@semmelstee.nl .

Wat is er in de toekomst te beleven?
Ook willen we met de verschillende gebruikers binnenkort een 
keer om de tafel (als dat weer mag natuurlijk) om de toekomst 
van ons buurtcentrum eens tegen het licht te houden. Waar staan 
we over bijvoorbeeld 5 jaar? Wordt er dan nog geklaverjast? Of 
gebiljart? Of zijn er dan ook hele andere activiteiten die voor en 
door de buurt georganiseerd worden? Kortom vele zaken om eens 
met elkaar over te spreken en ideeën te verzamelen. Laat het ons 
weten wanneer u nu al een idee heeft en wanneer u met ons mee 
wilt denken. Mailen naar info@semmelstee.nl .

Wie wil helpen met de administratie? 
Tenslotte willen we nogmaals een vacature voor een 
administrateur onder uw aandacht brengen. Wie in de wijk 
heeft regelmatig een uurtje over om de administratie van de 
vereniging te ordenen en in te voeren. Informeer of meld je graag 
bij onze penningmeester op penningmeester@semmelstee.nl. Meer informatie? 050 5255 980

info@uitvaart-groningen.nl  |  www.uitvaart-groningen.nl

Praten jullie samen
over de dood?

HOLT legt de lat hoog
Het plan HOLT van pro-
jectontwikkelaar MWPO 
is door het College van 
B&W als beste beoor-
deeld van de drie plannen 
die zijn ingediend voor de 
ontwikkeling van de voor-
malige ALO-locatie. Wan-
neer de raad met deze 
keuze akkoord gaat, dan 
wordt binnen 20 dagen 
bekend of het definitief 
aan MWPO wordt ge-
gund. Woningcorporatie 
Nijestee is bij het project 
betroken als toekomstige 
eigenaar van de sociale 
huurwoningen.

De gemeente kocht de voor-
malige ALO-locatie op de hoek 
van de van Swietenlaan en de 
Laan Corpus den Hoorn al in 
2008. Pas in 2019 begon de 

sloop van de bebouwing.  
In september 2020 nodigde de 
gemeente drie projectontwikke-
laars uit om een plan te maken 
voor de voormalige ALO-
locatie. Van de drie ingediende 
plannen is dat van ontwikkelaar 
MWPO als beste beoordeeld 
en op 3 maart aan de pers 
gepresenteerd. Als naam voor 
dit project is door MWPO 
gekozen voor HOLT. Hun uitleg 
hiervoor is dat het gaat om 
‘half bos, half stad’. Of de wijk 
uiteindelijk ook zo zal gaan 
heten is nog de vraag. 

Bij de opdracht van de ge-
meente aan de ontwikkelaars 
werd de lat hoog gelegd, zowel 
figuurlijk als letterlijk. Op het 
relatief kleine terrein dienden di-
verse woningtypen te komen en 
moest de bewonersgroep breed 

zijn: van gezinnen tot starters, 
zowel ouderen als jongeren. Op 
de begane grond moest er ook 
ruimte zijn voor bedrijven, bij 
voorkeur op medisch terrein of 
op het gebied van de zorg. Voor 
de levendigheid zou horeca ook 
mooi zijn. Duurzaamheid moest 
centraal staan en de leefkwa-
liteit voorop. In het voorliggen-
de ontwerp gaat het om 320 
woningen, waarvan 192 koop- 
en 128 huurwoningen. Van de 
huurwoningen wordt de helft 
sociale huur. De helft van het 
terrein zal uit natuur bestaan, 
wat omschreven wordt als ‘bos’.  
De woonomgeving wordt park-
achtig, met volop ruimte om te 
ontmoeten, te ontspannen en te 
bewegen. 
Het meest opvallend aan het 
ontwerp is de woontoren met 
op het hoogste punt 22 verdie-

pingen, aflopend naar 4 ver-
diepingen. Het hoogste blok is 
gepland is bij de rotonde op de 
hoek van de Laan Corpus den 
Hoorn en de van Swietenlaan. 
Wanneer definitief voor dit ont-

werp is gekozen, zal de nadere 
uitwerking ervan volgen en 
worden besproken met onder 
andere de direct omwonenden, 
de Wijkraad Corpus den Hoorn 
en andere geïnteresseerden.4 
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Zaken als te verwachten schaduw-
werking voor bewoners van de 
Boerhaaveflat en de flats aan 
de Semmelweisstraat komen 
ongetwijfeld aan de orde. Ook 
de puzzel van de verkeersaf-
wikkeling en het parkeren zal 
ter sprake komen. Veel is nog 
te doen voordat (naar verwach-
ting) in de loop van 2022 de 
bouw van de eerste woningen 
kan beginnen. 
HOLT wordt volgens de project-
ontwikkelaar “een groene wijk 
met internationale allure waar 
iedereen welkom is”.  Misschien 
is de wens de vader van de 
gedachte? Een ding is zeker: 
HOLT zal met recht beeld-
bepalend worden voor het 
zuidwesten van de stad.

Colofon
De Zuidwester is een 
uitgave van de Wijkraad 
Corpus den Hoorn. 
www.corpusdenhoorn.nl
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Alle ingezonden en 
geplaatste foto’s vallen 
onder verantwoordelijkheid 
van de inzenders.

Jeugdactiviteiten WIJ 
in de voorjaarsvakantie 

De jeugd uit Corpus den Hoorn 
en Hoornse Meer heeft tijdens 
de voorjaarsvakantie mee 
kunnen doen met de jeugd-
activiteiten, georganiseerd door 
het jeugdwerk van WIJ Corpus 
den Hoorn.  Op maandag ver-
trokken de jongeren vanaf de 
spelcontainer bij De Semmel-
stee naar het Cruyff Court aan 
de Donderslaan. Ze hebben 
daar lekker gevoetbald. Op 
dinsdag was er de meidenclub 
en hebben de dames, begeleid 
door Mona, heerlijke pizza’s 
gemaakt. Op woensdag was er 
zoals altijd de spelcontainer. 

Op donderdag was er een 
graffiti & en kickboks workshop. 
De kinderen konden hun naam 
maken in eigen stijl en eigen 
idee. Graffitikunstenaar Elroy 
maakte een basisschets en de 
kinderen konden dit naar eigen 
smaak inkleuren en vormge-
ven. Het perfectioneren deden 
Elroy en zijn medewerkers. Op 
het einde kwamen er prachtige 
exemplaren naar voren. Na 
de graffiti kwam een kickboks-
trainer van de kickboksschool 

van Sirano. Hij leerde de 8 – 
10-jarigen en daarna de oudere 
groep de basistechnieken van 
het kickboksen. Op vrijdag was 
er voor de kleinere kinderen uit 
Corpus een goocheltentoon-
stelling. Een aantal kinderen uit 
de Rivierenbuurt sloot daarbij 
aan. 

Ondanks de Covid-beperkingen 
waren de jeugdactiviteiten in de 
voorjaarsvakantie qua plezier-
beleving een succes.

Hartjes-
festival 
vol warmte 
en liefde
Hartverwarmend was de hoe-
veelheid hartjes die bewoners 
hebben gemaakt voor het Hart-
jesfestival op 12 februari. Onder 
het motto ‘Maak een hartje, 
deel een hartje’ werden hartjes 
gemaakt door hele jonge kinde-
ren van de peuterspeelzaal tot 
en met ouderen. 

Vele hartverwarmende 
- coronaproof - gesprekken 
en ontmoetingen tussen de 
deelnemers en met wijkbewo-
ners hebben de verschillende 
activiteiten opgeleverd, zoals 
bij: posters ophangen, hartjes 
maken, inleveren hartjes bij 
WIJ en het verspreiden van de 
hartjes. 

Helaas konden door Covid de 
hartjes niet persoonlijk op het 
Overwinningsplein worden 
uitgedeeld. De hartjes zijn nu 
rondgebracht naar diverse seni-
orenflats in Corpus den Hoorn 
en Hoornse Meer. De vele 
reacties van bewoners die de 
hartjes hebben gekregen waren 
hartverwarmend! Zo steken we 
elkaar toch mooi een hart onder 
de riem! Iedereen heel harte-
lijk bedankt voor het mogelijk 
maken hiervan! 

Wilt u volgend jaar graag 
meedenken en meedoen met 
het Hartjesfestival, neem dan 
contact op met Petra Mens van 
WIJ Corpus den Hoorn:
petra.mens@wij.groningen.nl 
050-3679120 .
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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

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

bloemrijke

Insecten zijn hard nodig voor de bevruchting van zowel wilde 
planten als planten en hun vruchten die wij eten. Het aantal en het 
soort insecten neemt echter sterk af. Juist in stedelijke gebieden 
kunnen grasvelden deels vervangen worden door planten die in 
Nederland thuishoren om insecten weer een kans te geven. De 
bloemen van die planten maken de omgeving ook nog kleurrijker.

Het Meerschap heeft mij hiervoor toestemming gegeven. In de 
opzet voor de Noordoosthoek was het ook de bedoeling er iets 
kleurrijks van te maken, maar dat viel afgelopen jaar nogal tegen. 
Het plan is een deel van het Gasthuiseiland heel beperkt te maai-
en om er hogere planten te laten groeien, het liefst pas in septem-
ber of later, wanneer alle planten hun rijpe  zaad  hebben laten 
vallen. Het maaisel mag niet met een apparaat worden afgevoerd 
dat het opzuigt, want dan verdwijnt het zaad ook. Het gras moet 
handmatig worden geharkt en daarna afgevoerd, waardoor het 
zaad blijft liggen.

Van het grasveld rondom het beweegparcours staat in het reeds 
uitgevoerde hotelplan dat het ingezaaid wordt met zaad voor een 
zogenaamd nectargazon. Dit kan vrij regelmatig gemaaid worden, 
maar ook hier moet het gras het liefst worden opgeharkt. 

Hoewel het harkwerk alleen te doen is, is het met meerdere 
mensen onder genot van een kopje koffie met iets lekkers 
gezelliger. Ik hoop op uw medewerking ook bij de voorbereiding 
voor het zaaien. 

Wie mij wil helpen kan een mail naar mij sturen: c.prop@ziggo.nl
Ik zal dan laten weten wanneer er wat te doen is en ik zal de 
organisatie op me nemen.

Een bloemrijke 
omgeving 
maken. Wie helpt 
mij mee? 
Carla Prop

Betaald parkeren 
in het zuidwesten 
van Groningen?
Plannen gemeente 
De gemeente Groningen wil 
het aantal wijken met betaald 
parkeren uitbreiden. In het 
centrum en in de wijken net 
daarbuiten is betaald parkeren 
al jaren terug ingevoerd. In 
wijken die nu nog geen betaald 
parkeren hebben is er regelma-
tig parkeeroverlast door auto-
mobilisten die daar hun auto 
onbetaald parkeren, om betaald 
parkeren verderop te mijden.  
De gemeente wil dat aan-
pakken door in die wijken op 
kortere of langere termijn ook 
betaald parkeren in te voeren. 
Daarbij horen ook Corpus den 
Hoorn en delen van Hoornse 
Meer, waarbij onze wijken 
overigens niet als eerste aan de 
beurt zullen zijn. Bij het beleid 
rond betaald parkeren gaat het 

de gemeente niet alleen om 
vreemdparkeren, maar ook om 
het verminderen van het aantal 
auto’s in de straat. De gemeen-
te noemt dat het ‘herwinnen 
van de openbare ruimte’, waar-
door bijvoorbeeld een bankje 
of een bredere stoep mogelijk 
worden.

Overleg met de bewoners
In de brief van het College aan 
de Raad in september vorig 
jaar wordt het belang van een 
zo breed mogelijk draagvlak 
voor de maatregelen genoemd. 
Daartoe zal met bewoners in 
gesprek worden gegaan gaan 
over de manier waarop we de 
vrijkomende ruimte anders 
kunnen invullen. De wijkraad 
Corpus den Hoorn had onlangs 
overleg met de gemeente over 

de plannen voor betaald par-
keren. Daarbij kwamen zaken 
aan de orde als bestaande 
parkeerdruk in onze wijken, het 
kostenplaatje en oneerlijkheid 
van betaald parkeren op het 
Overwinningsplein bij ander-
half uur gratis parkeren op 
het Helperplein. De gemeente 
belooft overigens wat betreft 
wijkwinkelcentra maatwerk te 
willen leveren en te streven 
naar gratis parkeren bij kort een 

boodschap doen en weren van 
langparkeerders. 

Een bewoner met ervaring
Als de redactie haar oor te 
luisteren legt bij wijkbewoners 
is er vooral weerstand te horen. 
Bewoners zien op tegen de 
kosten en het geregel. Maar 
niet iedereen heeft die mening. 
We spraken een wijkbewoner 
met ervaring met betaald par-
keren. Sinds kort woont hij aan 
de Canadalaan in Corpus, na 
jaren te hebben gewoond in de 
Oosterparkwijk. In die wijk kon 
hij vanwege het betaald parke-
ren zijn auto vrijwel altijd dichtbij 
zijn woning kwijt. In de Canada-
laan is dat anders: wanneer hij 
daar in de morgen zijn auto wil 
parkeren is dat een hele klus. 
Een groot deel van de Canada-
laan en omgeving staat dan vol 
met auto’s van langparkeerders 
die de parkeerautomaat op het 
Overwinningsplein mijden en 

gratis in de omliggende straten 
parkeren. De betreffende 
bewoner is voor betaald 
parkeren. Wel heeft hij moeite 
met het eventueel bouwen van 
huizen op ‘lege plekken’ in de 
wijk (de zogenaamde ver-
dichting), waardoor er extra 
auto’s bij zullen komen.

Hoe gaat het nu verder? 
Volgens de Collegebrief van 
september is het de bedoeling 
om in het eerste kwartaal met 
een definitief voorstel te komen 
over wat ‘een derde schil 
betaald parkeren’ wordt 
genoemd: het vaststellen van 
de wijken waarin in de loop van 
de komende jaren betaald 
parkeren zal worden ingevoerd. 
De verwachting is, dat pas op 
zijn vroegst in de loop van 2022 
onze wijken in beeld zullen 
komen. Graag horen we uw 
mening over de plannen op 
redactie@dezuidwesterkrant.nl.
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Wall House opent vanaf Paasweekend 
Wall House #2 opent vanaf za-
terdag 3 april weer haar deuren. 
Het is alweer het vijfde jaar dat 
het gebouw vrij toe-
gankelijk is voor bezoekers. 
Ook dit seizoen is er een 
expositie met kunstenaars uit 
de regio: Are You Now, 
met werk van kunstenaars 
Gabrielle Kroese, Sabine 
Liedtke en Ismaël Lotz. 
De titel is een verwijzing naar 
het project van Lotz, maar 
omvat het werk van alle drie de 
kunstenaars; over ruimte die 
ontstaat vanuit beperking en 
hoe zij deze ruimte middels hun 
werk benutten en overbrengen 
aan de kijker.

Schilderijen
Bij binnenkomst in de lange 
gang hangt het werk van 
Gabrielle Kroese. Haar tweede 
werkbezoek aan Japan kon 
vanwege Covid-19 niet door-
gaan. Juist hierdoor is de serie 
painted prints ontstaan die in 
Wall House te zien is. Door de 
beperking werd ze aangezet 
tot het maken van foto’s van 
helderblauwe luchten, die ze 
omschrijft als ‘ongekend helder 
bodemloos blauw’.  Deze blau-
we kleur noemt ze Covid_Blue. 
Voor de serie Painted Blue 
bewerkte ze foto’s die ze eerder 
maakte in een botanische tuin 
in München met kleurvlakken 

Covid_Blue. Door het beeld 
te bewerken verstoort ze het 
beeld, met als doel het kijken 
te vertragen of eigenlijk te 
intensiveren. Deze werkwijze is 
kenmerkend voor haar schilde-
rijen.

Tekeningen
De tekeningen van Sabine 
Liedtke op de eerste etage 
gaan ook over kijken. In haar 
tekeningen zoomt zij in op het 
onderwerp, waardoor details 
beter zichtbaar worden. Tijdens 
een wandeling ervaarde zij de 
magie van een grote zwerm 
‘dansende’ spreeuwen. Liedtke 
gebruikte dit beeld voor haar 

serie Murmurations. In de 
expositie is onder meer een 
serie van 25 tekeningen te 
zien die ze maakte vanuit haar 
slaapkamer, waar ze in isolatie 
verbleef nadat zij zelf positief 
werd getest op Covid. 

Film
Op de bovenste etage is het 
project Are You Now van Ismaël 
Lotz te zien. Lotz is filmmaker 
en startte dit project al in 2014. 
Hij toont portretten van mensen 
die hij vroeg drie minuten stil 
te staan voor zijn camera. Het 
gevoel dat je bekruipt als je 
drie minuten stil moet staan, 
als geportretteerde, maar zeker 
ook als kijker. Ervaar je de rust 
of maakt het juist onrustig? Als 

je even stilstaat, dán gebeu-
ren er dingen. De serie bevat 
inmiddels ruim 270 portretten, 
die op verschillende schermen 
te zien zijn. 

Wall House #2 is – als de 
maatregelen het toelaten – van 
3 april t/m 31 oktober 2021 
geopend op zaterdag en zon-
dag van 12 tot 17 uur. 
De toegang is gratis. Kijk voor 
actuele informatie op www.
groningermuseum.nl/wallhouse

Nieuw speeltoestel Roosje Vosstraat
Met hulp het WIJ-team Corpus 
den Hoorn is in de wijk Hoornse 
Park een nieuw speeltoestel 
gekomen. Hebt u een idee voor 
uw wijk of straat: laat het weten 
aan het WIJ-team. Hieronder 
een brief van een bewoner:

“Namens onze Hoornse Park 
wijk wil ik het WIJ-team nog-
maals bedanken voor uren 
speelplezier dat onze kinderen 
daarmee al hebben gehad en 
nog steeds hebben. Zelfs kind-
jes, die nog niet kunnen lopen, 
kunnen nu al daarop klimmen. 
Als ik er met mijn jongste zoon 
(20 maanden oud) ben, hoef ik 
helemaal niets te doen behalve 

kijken en ervan genieten! Het 
is heel veilig. Het is uitdagend 
genoeg dat kinderen steeds 
blijven oefenen. Ik weet zeker, 
dat hun ouders er ook heel blij 

mee zijn. Ze kunnen uitrusten 
en met elkaar praten terwijl hun 
kindjes zelf spelen. Ideaal! Dit 
is precies wat ik wou en dankzij 
jullie is het gelukt! Bedankt jullie 
allemaal! Met vriendelijke groet, 
Ekaterina.”

Ismael Lotz in Wall House#2, nadenkend over de mogelijkheden en de inrichting. Foto: Gea Schenk

Haiku en beeld: Anke Smit
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Voorjaar in 
Hoornse Meer
Jeanine Deen

Sinds 1992 woon ik in de wijk 
Hoornse meer. De nabijheid 
van het Paterswoldsemeer, 
waar het heerlijk wandelen, 
zwemmen en deze winter zelfs 
weer schaatsen is, maakt het 
een bijzondere wijk. Ook de 
mediterrane uitstraling van de 
architectuur werkt mee aan 
het gevoel dat ik me soms op 
vakantie waan in mijn eigen 
wijk. Op een mooie dag zie 
je  mensen in korte broek een 
drankje of een ijsje halen bij 
de cafetaria of de Albert Heijn. 
Mijn favoriete moment van 
het jaar is echter het vroege 
voorjaar, als het weer lichter 
wordt en de winter langzaam-
aan wijkt. 

Mijn favoriete plek is dan de 
Olaf Palmelaan. Elk jaar kijk ik 
weer verlangend uit naar het 
moment waarop de paarse 
krokussen in bloei komen en 
de zon de bloemetjes met gele 
meeldraden doet openen voor 
de eerste hommels en bijen. 
Dat is het begin van het feest 
van het voorjaar. Daarna 
volgen de sterhyacintjes met 
een stralende licht blauwe 
bloemetjes naar de zon ge-
richt en de donkerder blauwe 
sneeuwroem, met hun knikken-
de kopjes. De laatste jaren zijn 
er andere kleuren krokussen 
bijgekomen en ook wilde tulpen. 
Dan is het weer tijd om aan 
het werk te gaan in de tuin en 
daarna met een kopje thee van 
de zon te genieten. Het buiten-
seizoen is begonnen!.           

In februari verscheen een lijvig document: “Herijking visie Stads-
park: Stadspark: park voor de stad”. In dat document geeft de 
gemeente haar toekomstvisie voor het Stadspark. Het gaat daarbij 
om wat wordt genoemd ‘een evenwicht tussen rust en reuring’. 
Wat is de bedoeling en zit iedereen op de beoogde verandering te 
wachten?

Wat wil de gemeente?
Volgens de gemeente is de behoefte aan ontspanning in het 
groen als gevolg van Corona toegenomen. Mede door klimaats-
veranderingen en opwarming van de stad wordt het Stadspark 
extra belangrijk. Volgens de gemeente neemt de druk op groenge-
bieden rond de binnenstad toe, terwijl Groningers het Stadspark 
nog steeds onvoldoende zouden weten te vinden. In de Toekomst-
visie worden tien puntengenoemd die voor de gemeente belang-
rijk zijn om het Stadspark aantrekkelijker te maken. De belangrijk-
ste daarvan zijn: 
- ruimte geven aan recreatie, sport en initiatieven van bewoners;
- het autoverkeer in het park beperken;
- beter beheer en onderhoud van groen, water en straatmeubilair;
- de drafbaan openstellen voor alle inwoners wanneer geen eve-
nementen zijn;

Wat willen de Stadjers? 
In 2018 gaven bijna 4000 
inwoners van de stad hun 
mening over het Stadspark: 
gemiddeld een 7,4. Positief was 
het oordeel over de kinderboer-
derij, de natuur, de rust en de 
ruimte. Minder positief scoor-
den de auto’s, het onderhoud, 
de slechte verlichting en het 
vrijwel ontbreken van horeca. 
De gemeente heeft eind 2018 in 
het kader van de veranderingen 
in het Stadspark een Klank-
bordgroep in het leven geroe-
pen. Verschillende gebruikers 
en betrokkenen van het park 
zijn daarin vertegenwoordigd. 
In de ‘Herijking visie Stadspark’ 
is al een aantal initiatieven 
van inwoners van Groningen 
genoemd die in de afgelopen 
periode bij de gemeente zijn 
ingediend voor het Stadspark, 
zoals een skatevoorziening, 
openluchtbioscoop, een pluk-
tuin en een speelbos. Al is de 

inspraakronde bijna voorbij: 
ideeën inleveren kan altijd nog 
op www.gemeente.groningen.
nl/stadspark. Daar vindt u ook 
een filmpje waarin wethouder 
Roeland van der Schaaf u 
meeneemt het park in. 

Wat vindt de actiegroep 
Stadspark Natuurlijk! 
De actiegroep Stadspark Na-
tuurlijk! heeft in de afgelopen 
periode meerdere keren met de 
gemeente gesproken. In een 
eerste reactie op de Herij-
kingsvisie spreekt Stadspark 
Natuurlijk! van ‘een slordige 
lappendeken van allerlei 
ideeën en suggesties over het 
Stadspark’. De groep vindt het 
Stadspark bekend genoeg en 
wil, dat de gemeente meer 
rekening houdt met de natuur 
en de huidige, individuele 
bezoekers die er voor rust en 
ontspanning komen. Daarnaast 
vreest Stadspark Natuurlijk! 

Wat gaat er veranderen in het Stadspark?

21 jonge 
knotwilgen 
op een rij!
In De Zuidwester 
van afgelopen juni 
plaatsten we een 
foto van knotwilgen 
aan de Hammars-
kjöldstraat die 
werden gekapt 
vanwege zwam. 
Redden was niet 
meer mogelijk. Het 
ging om 21 bomen. 
Nog geen jaar later 
zijn, zoals beloofd 
door het Meerschap 
Paterswolde, 21 
jonge knotwilgen 
aangeplant. 

een toename van hinder voor 
omwonenden wanneer ook 
buiten de Drafbaan relatief 
grote evenementen zouden 
worden toegestaan. Zie voor 
verdere informatie de website 
van Stadspark Natuurlijk!. 

Hoe gaat het verder?
Op de Toekomstvisie kan 
tot zondag 28 maart worden 
gereageerd. Er komt een 
rapport van de inspraak. Naar 
verwachting ‘tussen april en 
juni 2021’ worden de plannen 
voor het Stadspark door het 
college en de gemeenteraad 
definitief vastgesteld. Het is de 
bedoeling, dat een nieuw in te 
stellen Stadsparkcommissie 
nauw overleg gaat plegen met 
een aan te stellen parkmeester 
en zijn/haar team. Samen wordt 
dan beoordeeld in hoeverre 
nieuwe initiatieven een bijdrage 
kunnen leveren aan het Stads-
park.

Foto Roelof Sietsema

Foto Jeanine Deen

Foto Roelof Sietsema
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In Groningen-Zuid (Rivierenbuurt, Helpman-West en de Wijert) 
rijdt drie dagen per week de Buurtvlinder, een elektrische auto 
met vrijwillige chauffeur. Met de Buurtvlinder kunnen bewoners uit 
die wijken naar bijvoorbeeld de kapper, de dokter, het winkelcen-
trum (ook het Overwinningsplein) of een vaccinatielocatie worden 
gereden. 

De Buurtvlinder heeft een beperkt bereik en is geschikt om voor 
korte stukjes bewoners van A naar B te brengen. In de Buurtvlin-
der is ruimte voor maximaal 2 passagiers (2 uit één gezin of 1 
persoon). Iedereen mag gebruik maken van de Buurtvlinder. Een 
ritje kost 1 Euro. Het is nodig de Buurtvlinder minimaal een dag 
van tevoren te reserveren. Rollators kunnen mee. Hulphonden 
zijn toegestaan en mogen gratis mee.

De wens is om de Buurtvlinder ook in Corpus den Hoorn en 
Hoornse Meer te laten rijden. Daarvoor zoeken we vrijwilligers 
die één of meerdere dagdelen chauffeur willen zijn. Daarnaast 
zoeken we vrijwilligers die lid willen worden van het bestuur van 
de Stichting De Buurtvlinder.

Interesse? petra.mens@wij.groningen.nl 
Heeft u vragen over de Buurtvlinder, bel: 06-24496515 

Buurtvlinder 
binnenkort ook 
in onze wijken?

Cliëntenraad Heymanscentrum 
zoekt nieuwe leden

Het Heymanscentrum is een woon- en verblijfscentrum voor ouderen met psychogeriatrie, 
somatiek en geriatrische revalidatie zorg. Juist in deze tijd is een goed functionerende 
cliëntenraad (CR) voor de bewoners van groot belang. 
Het Heymanscentrum is een locatie van Dignis/Lentis in de wijk Corpus den Hoorn.
 
De CR houdt zich bezig met alle zaken betreffende het wel en wee van de bewoners, die 
vaak zelf niet meer in staat zijn om voor hun belangen op te komen. 
Aandachtspunten zijn o.a. kwaliteit, medicatieveiligheid, bejegening, gezondheid, veiligheid, 
dagbesteding en voeding en, vanwege corona, ook de bezoekregeling.
Extra aandachtspunt momenteel is de ontvlechting van het moederconcern Lentis. 
Over een klein aantal jaren zal Dignis zelfstandig moeten kunnen voorbestaan, met een 
eigen directie / raad van bestuur. De CR heeft een grote rol bij het losmakingsproces en de 
visie van Dignis. Momenteel houden wij ons bezig met de koers die door de Raad van Bestuur 
aan ons wordt voorgelegd. Naast familieleden/mantelzorgers kunnen ook mensen met een 
grote affiniteit voor deze ouderen deel uitmaken van de CR.

Er wordt maandelijks vergaderd met beide Locatiemanagers en het vergt qua tijd een aantal 
uren per maand. Er geldt een vacantie-regeling voor het bijwonen van de vergaderingen. 
De onafhankelijke voorzitter van de CR Heymanscentrum overlegt ook maandelijks met de 
directie, samen met zijn collega-voorzitters van de andere locaties in Groningen en Drenthe.

Heeft u belangstelling voor deze functie, 
aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter van de Cliëntenraad.
Victor Möhlmann 06-28888607 
of via mail Cliëntenraad Heymanscentrum: Crheymanscentrum@lentis.nl
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Hoe zou het onder tussen gaan met de kunstenaars in onze wijk?
Handel en Wandel  Rondje Méér

Wie was 
Geert Sterringa?
De Geert Sterringastraat is een 
straat in het eerste deel van de 
wijk Hoornse Meer, het deel 
waarin straten zijn vernoemd 
naar verzetsstrijders in de 
Tweede Wereldoorlog. Behal-
ve Geert Sterringa betreft het 
onder anderen Jan Wagenaar, 
Rinze Douma en Leendert van 
Noppen. De meesten van hen 
stierven in 1944 of 1945 in een 
concentratiekamp.

Geert Sterringa werd in 1876 
in Friesland geboren. Als telg 
uit een onderwijzersgeslacht 
begon hij zijn loopbaan als 
onderwijzer. Hij verhuisde naar 
Groningen en werd daar actief 
in de arbeidersbeweging. Vele 
jaren zat hij in het landelijke 
bestuur van de CPN en na-
mens die partij in de provin-
ciale Staten. Hij zat van 1935 
tot 1939 voor de CPN  in de 
gemeenteraad van Groningen. 
Tijdens de Duitse bezetting 
was Geert Sterringa onder 
andere betrokken bij de illegale 
krant Noorderlicht. Hij schreef 
in februari 1941 een manifest 
waarin hij de Jodenvervolging 
scherp veroordeelde. Op 10 
maart 1941 werd hij gearres-
teerd. Eind maart 1942 werd hij 
op transport gezet naar kamp 
Buchenwald, waar hij op 19 
januari 1944 overleed. 

In december 2013 werd aan de 
zuidkant van het stadhuis een 
plaquette onthuld ter nagedach-
tenis aan de gemeenteraads-
leden die tijdens de bezetting 
in de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgebracht. Een van de 
namen daarop is die van Geert 
Sterringa. Op 9 februari 2018 
werd zijn naam bijgeschreven 
in het ‘Gulden Boek’ van de 
stad Groningen. Volgens het 
persbericht “hield hij in de don-
kerste periode uit de geschie-
denis van onze stad de vlam 
van de hoop brandend.” 
Voor meer informatie over 
Geert Sterringa: 
www.geertsterringastichting.nl. 

Waarom een Canadalaan in Corpus den Hoorn?

De Canadalaan is te vinden 
aan de noordoostelijke rand van 
Corpus den Hoorn. In dat deel 
van de wijk hebben de straatna-
men een relatie met de Tweede 
Wereldoorlog. Veel straatna-
men herinneren aan de gruwe-
lijkheden tijdens de oorlogsja-
ren, zoals de Invasiestraat, de 
Bezettingslaan en de Deporta-
tiestraat. Andere straatnamen 
zijn ‘optimistischer’, zoals de 
Laan van de Vrede en de Laan 
van de Vrijheid. De Canadalaan 
herinnert aan zowel de oorlog 
als de bevrijding. 

Op vrijdag 13 april 1945 zetten 
Canadese militairen de aanval 
op de stad Groningen in. De 
Canadese tanks reden via de 
Paterswoldseweg het zuidwes-
ten van de stad binnen. 
Een antitankmuur ter hoogte 
van het huidige Overwinnings-
plein werd relatief snel doorbro-
ken, maar verder richting stad 
stuitten de Canadezen op heftig 
verzet. 
In veel huizen aan de Paters-
woldseweg hadden zich Duitse 
sluipschutters verschanst 
en verdedigingswerken in-
gericht. Vaak liep het uit op 

huis-aan-huisgevechten en veel 
huizen aan de Paterswoldse-
weg raakten zwaar beschadigd. 
Het eerste slachtoffer aan Ca-
nadese kant was de 23-jarige 
Fred Butterworth. Ter hoogte 
van Paterswoldseweg 188 is 
een gedenkplaat aangebracht 
om zijn dood te gedenken.

In totaal duurde de strijd vier 
dagen, tot maandag 16 april. 
Een groot deel van het centrum 
werd daarbij verwoest. Bij de 
bevrijding van Groningen sneu-
velden 43 Canadese soldaten 
Meer dan voldoende reden om 
een straat in Corpus den Hoorn 
de Canadalaan te noemen. 

Hinnie Steenbruggen
‘Werkplek’, 22x18 cm.
beschilderd ijzerdraad, nu € 145,- Christiaan Afman

‘Café Lambik’ 
27x33 cm.
acrylverf op paneel
€ 995,- nu € 800,-
Incl. originele lijst
(ca 40x50 cm)

verborgen
 Geocachen, 
 een hobby

Geocachen is het zoeken van 
een schat via je telefoon en/
of GPS. Je gaat op zoek naar 
filmkokertjes, Tupperware 
bakjes e.d. die werkelijk overal 
verstopt kunnen zijn. Er liggen 
er in de wereld al meer dan 
3 miljoen. En ja, ook in de 
omgeving van Corpus den 
Hoorn en Hoornsemeer kun je 
geocachen.
GPS stelt je in staat om je posi-
tie op de wereld op enkele me-
ters te bepalen.  In 2000 kwam 
iemand in de VS op het idee 
om een schat, een zogenaam-
de cache, ergens te verbergen 
en gaf via internet aanwijzingen 
om deze te vinden. Dat bleek 
een doorslaand succes. Het 
hele geschiedenisverhaal en 
de uitleg is te vinden op de site 
Geocaching.com. Op deze site 
kun je een app downloaden 
en een account aanmaken. In 
principe is dat gratis, al kan je 
ook kiezen voor een betaalde 
versie.
In de app kun je op een kaart 
jouw omgeving zien en waar 
ongeveer een cache verborgen 
ligt. Je leest ook wat je van de 
inhoud van de schat kunt ver-
wachten en wat je moet doen 
om deze te vinden. Doorgaans 
begint dit met een puzzel. 
Mocht je die hebben opge-
lost en je hebt de coördinaat 
bemachtigd, dan kun je met de 
app op je motiel of een kom-
pas/gps naar de cache verstop-
plaats lopen of rijden. Heb je de 

schat gevonden, dan maak je 
een aantekening in het logboek 
bij de schat. Goed gebruik is 
om ook online te melden met 
een verslagje en/of een foto, 
dat je de schat hebt gevonden. 
Dit is leuk voor diegene die 
de cache heeft gemaakt en 
geplaatst. Je kan niet zomaar 
overal caches gaan plaatsen, 
hier zijn regels voor bedacht. 
Het is allemaal terug te lezen 
op de geocachen site.
Sanne en Roelof Sietsema 
wonen sinds kort in de wijk 
Corpus den Hoorn en geo-
cachen al vanaf 2015. Ze 
vinden het een leuke bezigheid 
die voor iedereen wat te bieden 
heeft. Je kunt heerlijk genieten 
van de natuur en je komt op 
plekjes waarvan je het bestaan 
niet wist. Soms ligt een cache 
op een speciale plek, zoals op 
een bergtop of onder water. 
Ook voor kinderen zijn er veel 
leuke caches. Je moet wel een 
beetje van puzzelen houden. 

Ook in de wijken Corpus den 
Hoorn en Hoornsemeer ligt 
een 4-tal caches verborgen, 
waarvan 1 op een eiland in het 
Hoornsemeer. Dat wordt zwem-
men of een bootje regelen om 
er te komen! Sanne en Roelof 
willen binnenkort zelf ook een 
cache in de buurt plaatsen. Ze 
hopen je te hebben geprikkeld 
om het uit te proberen!
Je vindt enorm veel informatie 
op www.geocaching.nl.

Foto Roelof SietsemaFoto Roelof Sietsema
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Hoe zou het onder tussen gaan met de kunstenaars in onze wijk?
Handel en Wandel  Rondje Méér

Rondje Méér, de open atelierroute van 
beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer 
is voor de tweede keer op rij afgelast. 
Maar dit komt wèl:

Rondje Méér Raamwerk 
Een kunstwandeling door de Hoornse wijken, langs 
vensters waarin kunstenaars hun werk tonen. 
Deze  route is gepland van 3 t/m 5 juli.  
De plattegrond vindt u tegen die tijd op 
www.kunstenaarsrondjemeer.nl  
en in de volgende Zuidwester.  
We zijn nu op zoek naar buurtbewoners 
die er voor voelen hun raam 3 dagen aan 
ons te lenen. Dit raam hoeft niet groot te zijn, maar 
wel goed zichtbaar en toegankelijk vanaf de straat .  
Meedoen of vragen?  
Stuur dan graag een mail naar info@contrapost.nl 

Rondje Méér actie 

Om onze slogan “kunstenaars geven een rondje” 
te onderstrepen hebben ook dit jaar 
veel kunstenaars een speciale aanbieding!          
U vindt deze op onze website www.kunstenaarsrondjemeer.nl  
U kunt rechtstreeks met de kunstenaar contact opnemen. 
De kunstwerken bij dit artikel geven 
al een tipje van de sluier prijs.
De actie loopt vanaf nu tot eind juni.

Ineke Wagenborg
quilt 70x135 cm. 
Met ophangsysteem
€ 125,- nu  € 100,-

Annechien Koert 
‘Hinkelend Meisje’  
22 x 11,5 x 17,5 cm.
brons, stof, Belgisch hardsteen, kiezeltje
€ 850 nu € 750,- 

Joukje Pees
‘Onlanden Eelderdiepje’ 
50 x 65 cm. Aquarel, 
inkt en pastelkrijt 
nu € 250,- incl. lijst

Christiaan Afman
‘Café Lambik’ 
27x33 cm.
acrylverf op paneel
€ 995,- nu € 800,-
Incl. originele lijst
(ca 40x50 cm)

Monika Stadler
‘Land en Lucht’
72 x 52 cm. 
drukinkt
nu € 320,- 

Alette de Groot
20 x 34 cm.
gemengde techniek op paneel
€ 100,- nu € 50,-
‘Be like the bird that,
Pausing in her flight awhile 
On boughs too slight, 
Feels them give way beneath her, 
And sings, 
Knowing she hath wings.’

Annemieke Fictoor
‘ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE’
40 x 10 cm. Olieverf op paneel
nu € 450,- incl lijst
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Een bijzondere Vlaamse Gaai
Harry Westerhuis

Af en toe waagt er zich een Vlaamse gaai in mijn tuin. Zeer oplettend komt hij/zij meestal even in de 
knotwilg zitten om dan snel weer door te vliegen. Tot afgelopen zaterdag. Hij/zij waagde zich bij de 
gestrooide havermout en in kleine stukjes gemalen pinda’s. Meteen viel op, dat er iets bijzonders aan 
de hand was met de snavel. De onderste snavelhelft ontbrak bijna in zijn geheel. Slechts een milli-
meter of 4 stak nog uit de kop. Misschien de onderste snavelhelft teruggetrokken om zo makkelijker 
eikels te kunnen kroppen? In een boek waarin een schedel van een gaai was afgebeeld bleek hier 
niets van. Een gehandicapte vogel dus. Door de kop plat tegen de grond te lukte het de vogel een 
stuk pinda mee te nemen tussen bovensnavelhelft en de resterende snavelhelft. De bovensnavelhelft 
had een bijzondere vorm gekregen: lang, smal en afgeslepen. Het had wel iets van een papegaai-
achtige vogelsnavel. De vogel zag er verder goed gezond uit. Heeft zich goed kunnen aanpassen.
 Drie jonge gezonde gaaien, foto: Aldert Bakker

Wij zijn een echte buurtcorporatie!

We zetten ons in voor onze huurders. 
En voor de buurten en wijken waar zij 
wonen. We willen het woningaanbod en 
de woonkwaliteit in Groningen 
verbeteren door te zorgen voor goed en 
betaalbaar wonen. 

Wij vinden:
wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd!

Friesestraatweg 18
Postbus 546
9700 AM  Groningen

T (050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl
www.dehuismeesters.nl

Volg ons op

Sporten en bewegen is gezond want je bouwt conditie 
op en je wordt er fit van. Maar het is ook gebleken dat 
mensen die zich fysiek fit voelen zich ook mentaal fit 
voelen. Sporten en bewegen maakt positieve stoffen 
aan in je hersenen, je krijgt een goed gevoel over je-
zelf en de sociale contacten die je tijdens het sporten 
opdoet dragen ook bij aan je gezondheid. En bovenal 
is sporten en bewegen gewoon superleuk!

Met Sportwijk Zuid slaan we 
als Groningen Zuid de han-
den inéén om zoveel mogelijk 
mensen in beweging te laten 
komen. Het initiatief komt van 
‘Huis voor de Sport’. Samen 

met de bewoners en professi-
onals van zowel de sportaan-
bieders als de wijkorganisaties 
werken we toe naar een 
gevarieerd aanbod van sport en 
beweegactiviteiten voor de le-
den van de verenigingen maar 
ook voor de bewoners die geen 
lid zijn van een vereniging.
Met andere woorden: naast het 
al bestaande aanbod van sport- 
en beweegactiviteiten willen 
we in samenspraak met de 
bewoners nog meer sport- en 
beweegaanbod realiseren wat 
past bij de wensen en behoef-
ten van de bewoners. Niet 
iedereen wil lid worden van een 
vereniging. Niet iedereen wil de 
hele tijd alleen maar voetballen 

ZUID
Spor twi jk

of basketballen. We gaan er 
met z’n allen voor zorgen dat er 
veel te kiezen valt en dat ieder-
een op zijn favoriete manier kan 
sporten en bewegen. Eén keer 
per week, twee keer per week 
of misschien wel elke dag. Als 
lid van een vereniging of als 
deelnemer bij verschillende 
sport- en beweeggroepen. 
Doel is om van Zuid een 
prachtige Sportwijk te maken. 
Een wijk waarin iedereen, jong 
en oud, op een laagdrempelige 
manier elkaar kan ontmoeten 
om te sporten en te bewegen 

en waar aandacht is voor ge-
zonde voeding, gezond gewicht 
en gezond ouder worden. 
Vanuit Sportwijk Zuid willen we 
vooral diegene motiveren die 
op dit moment nog niet, of te 
weinig, sporten en bewegen.
Voor de verschillende WIJ-
teams in Zuid is het brede en 
gevarieerde aanbod in de di-
recte omgeving een geweldige 
kans om cliënten te stimuleren 
in beweging te komen. 
Wil je meedoen? Of wil je meer 
weten over de mogelijkheden? 
Mail dan gerust met 
Peter van der Molen via 
p.vandermolen@hvdsg.nl  
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Energiebesparing     
                  
Het verduurzamen van een huis staat bij veel huishoudens op het 
wensenlijstje. De één wil vooral geld besparen en de ander wil een 
betere toekomst voor zijn kinderen. Deze en andere, motivaties 
worden besproken in de werkgroep Zuid-West Duurzaam. Van-
daag komt wijkbewoner Klaas aan het woord over het combineren 
van energiebesparing en verbetering van het comfort in huis.

Zes jaar geleden verhuisde 
Klaas met zijn vrouw naar hun 
rijtjeshuis in de wijk Hoornse 
Meer. Ze zochten een huis waar 
ze blij van werden en hebben 
het gevonden. Ze vielen voor 
het vele licht dat door de ramen 
binnenkwam, de hoge slaap-
kamers en het uitzicht over het 
groen en het water. Dit was een 
mooi startpunt voor verdere 
verbetering. De oude grijze ven-
tilatiebox werd snel vervangen 
door een stil en energiezuinig 
exemplaar. Daarmee wordt 
het ook nog eens gezonder in 
huis: de ventilatiebox gaat meer 
ventileren tijdens het douchen, 
waardoor eventuele schimmels 
minder kans krijgen. 

De kwaliteit van de lucht in het 
huis werd nog beter toen er een 
nieuwe keuken kwam. Naast 
een goede afzuigkap werd 
deze kans aangegrepen om af 
te stappen van gas en te gaan 
koken op inductie. Dus minder 
gas gebruiken en tegelijkertijd 
schonere lucht binnen, doordat 
er minder gassen en fijnstof vrij 
komen in de keuken.
De volgende stap was over-
stappen op Ledverlichting. De 
gekozen lampen kunnen ook 
het licht van de zon naboot-
sen. Voor extra energie in de 
ochtend en wat warmer licht in 
de avond. Dit was erg prettig 
tijdens het thuiswerken in de 
donkere winterdagen. Gelukkig 

heeft het gebied rondom het 
Hoornsemeer ook veel ruimte 
voor een dagelijks ommetje in 
de buitenlucht. 

Voor nog meer wooncom-
fort werd ervoor gekozen de 
verwarming per kamer in te 
kunnen stellen. De verwar-
ming kun je dan met de hand 
aan en uitzetten, maar je kunt 
het ook automatisch regelen. 
Een win-win-situatie bleek het 
afgelopen jaar, toen thuiswer-
ken de norm werd en kinderen 
niet naar de opvang en school 
konden. Alleen daar waar de 
bewoners aanwezig zijn, werd 
de verwarming aangezet. 
Het is dus comfortabel op de 
thuiswerkplek, zonder dat de 
verwarming bij de thermostaat 
in de woonkamer aan moet. 
En komend jaar zullen er zon-
nepanelen worden geplaatst. 

De ligging is niet helemaal 
gunstig met een licht hellend 
dak op het noorden. Toch 
vindt Klaas het belangrijk om 
zelf energie te gaan opwek-
ken. Maar dan wel de situatie 
aangrijpen om te kijken of ook 
de dakisolatie verbeterd kan 
worden of dat er zelfs een 
groen dak van gemaakt kan 
worden. Het artikel in de vorige 
Zuidwester was daarvoor de in-
spiratiebron. Dus ook dit wordt 
hopelijk weer een combinatie 
van energiebesparing en het 
verhogen van het comfort. En 
zo wordt langzamerhand verder 
gebouwd aan een huis dat 
energie geeft aan de bewoners 
en de maatschappij.

Bewoner Frans Cobus uit de 
M.L. Kingstraat suggereer-
de ons de samenwerking 
tussen 22 huizenbezitters te 
beschrijven bij het verven van 
hun dakrand. De trots op de 
architectuur van dit laatste deel 
van de M.L. Kingstraat is de 
bindende factor.

Niet alles hoeft recht 
te zijn
De wijk Hoornse Meer is gro-
tendeels gebouwd in de periode 
1988-1995. Het patroon van de 
straten is over het algemeen 
behoorlijk recht en de huizen 
zijn doorgaans blokvormig. 
Bij de bouw van de laatste 
huizen van de wijk moest 
echter wat unieks worden 
gerealiseerd, moest het anders. 
Dat is volgens Frans Cobus 
en de andere bewoners 
uitstekend gelukt.

Bouwen in een boogvorm
De architecten van Herk & de 
Kleijn ontwierpen de 22 huizen 
in een geschakelde vorm. Ze 
zijn aan elkaar vast gebouwd, 
maar niet in een rechte lijn. 
Frans Cobus omschrijft het 
steeds iets verspringen van de 
lijn aan de staatkant als een 
‘zaagtand’. Om de vloeiendheid 
van de bebouwing te benadruk-
ken is een doorlopende dak-
rand bedacht: een boog. Het 
bedoelde vloeiende karakter 
werd extra benadrukt door het 
verven van de boog in een 
speciale kleur geel.

Niet ieder eigen verfkwast
De eigenaren van de 22 wo-
ningen zijn ieder eigen baas, 
hebben geen gezamenlijke 
VVE. Hoe voorkom je dan dat 
ieder voor zich aan de slag 
gaat en daardoor de eenheid 

Samenwerken  b i j  een  boog 

van vooral de kleur van het 
verfwerk gaat verschillen? Dat 
was de zorg van Frans. Samen 
met enkele andere eigenaren 
lukte het hem allen op één lijn 
te krijgen. Eind zomer 2020 is 
de boog langs de dakrand voor 
geverfd door een gezamenlijk 
gekozen schildersbedrijf in de 
oorspronkelijke kleur.

Zo leidde een boog tot een band
Het gezamenlijke boogproject 
is een sprekend voorbeeld 
van overleg en samenwerking 
tussen huiseigenaren om de 
uitstraling van een rij huizen 
te bewaren of te versterken. 
Frans Cobus wil graag zijn 
positieve ervaring delen om 
anderen extra bewust te maken 
van gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor behoud van de 
architectuur en het plezier dat je 
daarvan hebt. 

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 u is de Immanuel-
kerk open voor wie een kaarsje wil aansteken en/of op gepaste 
afstand een praatje wil houden. Welkom.

Voor meer informatie over de activiteiten en kerkdiensten van de 
Immanuelkerk (Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid): 
www.immanuelkerk-groningen.nl
Facebook: PKN Groningen-Zuid
Youtube: Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid

Kliederkerk: Op weg naar 
Pasen Thuis-pakket. 
Omdat we noodgedwongen 
er niet op uit kunnen trekken, 
heeft PKN Groningen-Zuid een 
thuis-pakket gemaakt ‘Op weg 
naar Pasen’. Een mooi gevari-
eerd pakket met een verhaal en 

creatieve en doe-suggesties. 
Voor elke week iets om te doen 
thuis, om als gezin toe te leven 
naar Pasen.
Bijv. een zaaidoosje, spullen 
om een Palmpasen-stok te 
maken, een spaardoosje, een 
bakrecept etc. 
Wil je ook een pakket, mail dan 
naar aline.kruiz@gmail.com

Pasen-ontdek-wandeling
In de week voor Pasen organi-
seert de Kliederkerk van PKN 
Groningen-zuid een Pasen-
Ontdek-wandeling rondom de 

Immanuelkerk (Overwinnings-
plein 1) . Als gezin of tweetal 
ontdek je via QR-codes aspec-
ten van het Passie-verhaal. 
Meer info komt op de website 
www.immanuelkerk-groningen.nl

Basiscatechese 9-13 jaar
In de Immanuelkerk is er maan-
delijks een catechese uurtje 
voor kinderen tussen de 9-13 
jaar. Op een leuke afwisselende 
manier leren over geloof, bijbel 
en kerk. Welkom!
Info/opgave: 
aline.kruiz@gmail.com

Christelijke meditatie
Welkom om mee te doen aan 
de maandelijkse ONLINE medi-
tatie op dinsdagavond op basis 
van de brochure ‘Afstemmen op 
de Eeuwige’. 
Een serie van 5 bijeenkomsten 
waarbij we grasduinen in de 
mooie en toegankelijke brochu-
re ‘Afstemmen op de Eeuwige’ 
van Corinne Groenendijk.
‘Hoe kom ik dichter bij God of 
de Bron van het leven? Hoe 

leef ik gelukkiger en meer in 
balans? Corinne Groenendijk 
vertelt in de brochure dat ze 
tot de ontdekking kwam dat 
mensen vóór haar hun zoek-
tocht beschrijven als geestelijke 
weg. Ze vertellen wat hun helpt 
en wat de valkuilen zijn op deze 
weg. In dit boekje worden de 
klassieke vijf stappen op de 
geestelijke weg beschreven en 
de auteur heeft er een eigen-
tijdse stap aan toegevoegd. 

Info/opgave: 
aline.kruiz@gmail.com.

geeft energie in huis

Foto Frans Cobus



          Maart 2021              De Zuidwester        212

Wilt u ook zo graag een mooie groene tuin of  
galerij? Dan is dit uw kans! Nijestee helpt u  
graag om uw woning en omgeving te vergroenen. 
Jaarlijks voeren we 15 groene ideeën van  
huurders uit. Denk aan een groen dak of uw hek  
laten vervangen door een heg. Interesse? Kijk voor  
meer info op onze website:

www.nijestee.nl/meergroen

Meer groen? Gewoon doen!


