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De Wijkraad Corpus den Hoorn had onlangs een 
gesprek met Henk Kosmeijer, gebiedsmanager Zuid 
van de gemeente Groningen. In De Zuidwester van 
juni 2020 noemde hij als een van zijn belangrijkste 
opdrachten “aan de wijkbewoners te laten zien dat je 
als bewoner wat voor elkaar kunt krijgen met de 
overheid”. De gemeente heeft onlangs het ‘Gronings 
model voor dorps- en wijkdemocratie’ uitgebracht. 
Krijgt de burger wezenlijk invloed? 

Het Gronings model
“Het vergroten van het vertrou-
wen van onze inwoners in de 
overheid is een van de grote 
opgaven van deze tijd. Een 
gevoel van een te grote afstand, 
niet gehoord te worden of het 
gevoel dat de overheid er ‘niet 
voor jou’ is, lijken er in toene-
mende mate voor te zorgen dat 
mensen zich niet herkennen in 
de rol die de overheid inneemt.” 
Dit is een citaat uit de inleiding 
van het document waarin de 

Gemeente Groningen belooft 
te streven naar een grotere 
inspraak voor bewoners bij 

De gemeente wil 
écht met u in gesprek!

het bepalen van haar beleid. 
Gebiedsteams gaan namens de 
gemeente gesprekken  voeren 
met bewoners. Gebiedsmana-
gers zoals Henk Kosmeijer zijn 
vaste gesprekspartner voor de 
wijken. Wijkwethouder en raad 
schuiven desgewenst aan.

De wijk is aan zet
Henk Kosmeijer geeft in het ge-
sprek met de Wijkraad Corpus 
den hoorn aan, dat het be-
langrijk is dat de gemeente het 
geluid van de bewoners hoort 
om aan de slag te kunnen gaan 
wat er in de wijk speelt. Dat wil 
niet zeggen dat de gemeente 
in alle gevallen per definitie zal 
uitvoeren wat de meerderheid 
van de bewoners wil. Het gaat 
om de kracht van de argumen-
ten die door bewoners of door 
organisaties in een wijk worden 
ingebracht. De komende jaren 
is er vanuit de gemeente extra 
aandacht voor o.a. de wijken 
Corpus den Hoorn en Hoornse 
Meer. 

Waarover meepraten?
Veel onderwerpen waarover de 
gemeenteraad praat en beslist 
zijn niet direct wijkgebonden.  
De grote lijnen worden in de Glimina Chakor

Henk kosmeijer

Wat hebben buren Plan 
Holt nog in te brengen?
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raad bepaald waar het bijvoor-
beeld verkeersbeleid, afvalbe-
leid, parkeerbeleid en wo-
ningbouwbeleid betreft. Bij de 
uitwerking van het beleid wil de 
gemeente wijkbewoners zoveel 
mogelijk mee laten beslissen. 
Betekent dat meebeslissen over 
de inrichting van de straat? 
Hebben wijkbewoners echt 
inspraak over de plaats van 
nieuwbouw en de hoogte van 
een flat aan de overkant van 
je straat? Kan het besluit tot 
invoering van betaald parkeren 
in heel Corpus den Hoorn en 
in delen van het Hoornse Meer 
in 2023 nog worden terugge-
draaid? Kunnen er meer sociale 
huurwoningen komen in onze 
wijken om de huidige wacht-
tijden te verkorten? 

De wijkwethouder wil u 
graag ontmoeten
Het is de bedoeling, dat 
wijkwethouder Glimina Chakor 
in de loop  van september of 
oktober in buurtcentrum De 
Semmelstee met u in gesprek 
zal gaan over onderwerpen die 
u aan kunt dragen. Als reactie 
op de oproep in de vorige Zuid-
wester is al een aantal onder-
werpen aangekaart, waaronder 

betaald parkeren, gevaarlijke 
verkeerssituaties en stimuleren 
van meer gezamenlijke activitei-
ten van bewoners in de wijk. 
Voor de volgende Zuidwester 
staat een interview met de 
wijkwethouder gepland. Vlak 
voor het uitbrengen van de 
Zuidwester werd echter bekend 
dat zij haar taken heeft overge-
dragen tot na de zomervakantie 
i.v.m. haar getuigenis van het 
steekincident in Hoogkerk. 
Wij wensen haar sterkte!

Blijf toch brieven schrijven aan 
de wijkwethouder Stuur ze 
naar ons mailadres:redactie@
dezuidwesterkrant.nl. Wij sturen 
ze aan haar (vervanger) door.

Alternatief Rondje 
Méér op 3, 4 en 5 juli

Bijna elk jaar is er 
rond deze tijd een 
open atelierroute van 
beroepskunstenaars 
rondom het Hoornse- 
en Paterswoldsemeer.
Dit jaar bieden we in 
plaats daarvan drie 
wandelroutes aan van 
ongeveer 4 km.

De wandelingen voeren 
langs kunst op straat en 
langs kunst in vensters die 
buurtbewoners welwillend 
ter beschikking hebben 
gesteld op 3, 4, en 5 juli.
Deze keer dus géén 
gezelligheid en ontmoeting 
achter de voordeur, maar 
u kunt zich toch laven ... 
aan de kunst.
De wandelroutes staan 
beschreven op pagina 

7 t/m 10 van deze Zuid-
wester. Uiteraard kunt u 
wandeling 1, 2 en 3 naar 
believen combineren of 
langer of korter maken. 
Wandeling 2 voert alléén 
langs de kunst in de 
publieke ruimte. 
Dat betekent dat deze na 
5 juli nog net zo leuk is als 
in ons ‘alternatieve Rondje 
Méér‘ weekeinde. 
Veel plezier gewenst!
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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

Waardeer het, 
repareer het
Gered Gereedschap (GG) is 
een landelijke organisatie die al 
sinds 1980 afgedankt gereed-
schap inzamelt. Dat gereed-
schap wordt opgeknapt in een 
van de 30 werkplaatsen, zodat 
het ingezet kan worden voor 
technisch onderwijs in Afrika. 
Zo levert GG een bijdrage aan 
de opbouw van een zelfstandig 
bestaan van jongeren in ontwik-
kelingslanden. 

GG Groningen
In 1985 begon Gered Gereed-
schap in Groningen haar eigen 
afdeling. Na ruim 30 jaar zijn 
we uitgegroeid tot een professi-
onele organisatie met een goed 
geoutilleerde werkplaats. Er 
werken ongeveer 35 Groningse 
vrijwilligers minimaal 2 dag-
delen in de week. Onze werk-
plaats is in een school aan de 
van Schendelstraat 1 en is elke 
werkdag geopend van 09.00 
tot 16.00 uur. U kunt daar uw 
gebruikt gereedschap inleveren 
en u kunt zich daar ook aan-
melden als vrijwilliger. 

Huisvesting
Gered Gereedschap 
zoekt dringend een 
nieuw onderkomen. 
Onze huidige werkplaats aan 
de van Schendelstraat zal 
binnenkort worden verbouwd 
tot woningen. Commercieel 
huren is financieel niet haal-
baar. Het is zaak om in de stad 
een passend leegstaand pand 
te vinden, voorzien van water 
en krachtstroom, een keuken-
tje met kantine, toilet en een 
kantoortje. Desgewenst kunnen 
we met ons vrijwilligersteam 
zelf het nieuwe onderkomen 
opknappen. 

Wij vragen eenieder die infor-
matie heeft over een mogelijk 
geschikte locatie dit aan ons te 
melden via groningen@gered-
gereedschap.nl. Geschikt voor 
ons betekent minimaal 200 m2 
oppervlakte en een kale huur 
van rond de € 500. Ons tele-
foonnummer is 050-3130351.

Voor meer info zie onze web-
site: www.geredgereedschap-
groningen.nl

Gered Gereedschap 
Groningen luidt de 
NOODKLOK!

In 2004 stond er een rode 
poes voor mijn kattenluikje. Ik 
jaagde haar weg, want ik had al 
2 katten. Toen ze wegliep zag 
ik dat ze zwanger was. Op de 
avond voor mijn verjaardag, lag 
ik in bed en hoorde ik piepen. 
Het gepiep bleek uit mijn kast 
te komen. Ik stond op, deed 
de kastdeur open en zag daar 
de rode poes liggen met grote 
verschrikte ogen. Ze had net 5 
jongen geworpen. Ik feliciteer-
de haar, ging bij haar zitten en 
zei dat het goed was.
De volgende dag had ik voor 
mijn bezoek, waaronder ook 
kinderen een leuk attractie: 5 
jonge poesjes Loekie en de 
poesjes zijn opgehaald door 
de eigenaren van de kat, een 

Loekie, 
mijn kat
Nynke van der Molen

jong stel, die 4 huizen verderop 
woonde. Ik koos een poesje uit 
het nest, het was een schild-
padpoesje en ik noemde haar 
i.v.m. mijn verjaardag Happy. 
Tot haar dood in 2018 is ze ook 
een happy beestje geweest.

Loekie kwam veel vaker buur-
ten en gaf Happy dan ook nog 
melk.  De buren zijn op een 
gegeven moment met de Noor-
derzon vertrokken. Ze lieten 
Loekie achter en vanaf die tijd 
was Loekie mijn poes. Loekie 
was een lieve, makkelijke en 
een bijzondere poes.

Als het moest kon ze vechten 
als een leeuw, met andere poe-
zen, maar ook met honden.
Ze was nergens bang voor. 
Iedereen vond haar aardig, wat 
soms tot bijzondere situaties 
leidde. Ze had soms last van 
een slechte huid. Sommige 
mensen dachten dat ze niet 
goed verzorgd werd en belden 
dan de dierenambulance op, 
die haar dan kwamen halen. Ik 
heb haar 2x uit Bedum opge-
haald en moest dan ook de 
rekening betalen. Ik heb gezegd 
dat ik altijd goed voor haar 
zorgde en dat ik hier niet mee 
door wilde gaan. Het is toen 
ook niet meer gebeurd.

Een paar jaar geleden collec-
teerde ik voor de Dierenambu-
lance in mijn wijk. Loekie liep 
de hele route mee. De mensen 
vonden het grappig. “Is die kat 
van u”? vroegen ze.  “Ja zij is 
mijn kat” Ik geloof zeker dat 
hierdoor de mensen nog iets 
meer geld gaven. Ik ben Loekie 
10 jaar geleden ongeveer 10 
dagen kwijt geweest. Ik kon 
haar nergens meer vinden.  

Ten einde raad heb ik een brief 
in alle brievenbussen in mijn 
wijk gedaan met de tekst: “Ik 
ben mijn Loekie kwijt.” Ik werd 
nog dezelfde dag opgebeld 
door een vrouw en die zei: 
“Loekie is bij ons in de woon-
groep.” Ik ben toen naar haar 
toe gegaan en ja hoor daar lag 
ze, heel rustig en tevreden in 
een mandje. Ik heb haar toen 
weer mee teruggenomen en 
gezegd: “wil je dit nooit meer 
doen” 
Ze heeft het gelukkig nooit 
meer gedaan. 

Ze werd ouder, maar bleef altijd 
onverstoord doorgaan. In 2018 
en 2019 is ze nog geopereerd, 
eerst aan een gezwel aan haar 
nek en daarna aan een cyste in 
haar buik.
Al was ze toen al op leeftijd, ze 
doorstond het allemaal goed. 
Voor haar herstel moest ze 
een rood rompertje aan. Het 
stond wel grappig.  Ze vond het 
allemaal prima. Tot half januari, 
toen werd ze ziek.    

   >> vervolg op pag 3 >>       
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Ze bleek een tumor bij haar 
ribben te hebben met uit-
zaaiingen naar de longen. 
De dierenarts kon niets meer 
voor haar doen. Ze heeft nog 
een maand geleefd en volgens 
mij en dierenarts leed ze niet. 
Maar toen ze helemaal niet 
meer kon eten en bijna 2 kilo 
was afgevallen moest ik haar 
met pijn in mijn hart toch laten 
in slapen. Ik mis haar nog elke 
dag, mijn mooie rode bolletje op 
de bank. Mijn held.
Loekie: 
01-06-2002 tot 22-02-2021

Meer informatie? 050 5255 980
info@uitvaart-groningen.nl  |  www.uitvaart-groningen.nl

Wat als je er morgen 
niet meer bent?

Gedurende vele maanden 
hebben we u noodgedwongen 
moeten missen. Wat waren we 
blij toen we op 7 juni de deuren 
weer voor u mochten ope-
nen. Al snel wisten vele vaste 
bezoekers ons weer te vinden. 
Vanaf zaterdag 26 juni zijn de 
coronamaatregelen verder 
versoepeld en kunnen we weer 
meer mensen verwelkomen en 
mooie uren bezorgen in ons 
buurtcentrum.

Vanaf maandag 12 juli zijn 
we helaas 6 weken gesloten 
vanwege de zomervakantie. 
De activiteiten voor de jeugd 
gaan gelukkig wel door. 
Elders in deze krant leest u 
er meer over. Vanaf maandag 
23 augustus zijn we er weer 
voor meer dan de volle 100 % 
voor u. In de volgende Zuid-
wester leest u het programma 
voor het nieuwe seizoen. 
Wij verheugen ons erop!

In 2019 hadden we voor het 
laatst de Kunstmarkt Hoornse 
Meer op de prachtige locatie 
van Wall House #2 aan de Lu-
tulistraat 17 in de wijk Hoornse 
Meer. Vorig jaar gooide corona 
roet in het eten, maar dit jaar 
hopen we weer een schitterend 
aanbod te hebben van diverse 
soorten kunst. Extra sfeer zal er 
zijn door muzikale optredens en 
‘een hapje en een drankje’ van 
Koffie- en Lunchroom &Meer.

Op de markt in 2019 was er 
een aantal grote tenten op het 
grasveld rond Wall House #2 
waarin de kunstenaars hun 
kunst presenteerden. Al snel 
echter verhuisde een deel van 
hen met hun kunst naar buiten 
de tent. We overwegen daarom 
nu te gaan werken met over-
dekte marktkramen verspreid 
over het terrein, wat extra 
sfeerverhogend zal zijn. De 
afhankelijkheid van het weer is 
wat groter, dat beseffen we. 
Gelukkig is het in september  
vaak schitterend nazomerweer.

Kunstenaars die mee willen 
doen aan de markt worden van 
harte uitgenodigd zich aan te 
melden vóór uiterlijk 16 aug.
Dit kan door telefonisch contact 
op te nemen met:
Elly Hohé (050-526 5145 
of 06-1875 5941) of per mail 
met Matthé Snijders 
(matsnijders@kpnplanet.nl).

Zie voor verdere informatie 
onze website: 
www.kunstmarkthoornsemeer.nl. 
Hier vindt u ook een sfeer-
impressie van voorgaande 
jaren.

Vanaf september draait 

      weer op volle toeren

Kunstmarkt 
Hoornse Meer 2021
zaterdag 18 september 
12.00 tot 17.00 uur
bij Wall House #2 
aan de Lutulistraat
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Veel ruimte voor sport op de BSO
De gemeente ziet als de kern van haar sportbeleid “dat iedere 
Stadjer het plezier in sport- en bewegen kan of heeft ervaren”. 
Regelmatig sporten en bewegen is voor iedereen goed, voor hun 
gezondheid en zeker voor de ontwikkeling van kinderen. De drem-
pels om te sporten moeten volgens de gemeente zo laag mogelijk 
zijn. Er moeten voldoende aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare 
voorzieningen en zeer toegankelijke sportaanbieders zijn. De ge-
meente wordt op haar wenken bediend door twee instellingen uit 
onze wijken: BSO De Blokhut en de Sport-BSO van de SKSG.

In beweging bij de 
Blokhut, letterlijk en 
figuurlijk…   
                              
Het is, zeker na dit lange 
coronajaar, van belang dat 
kinderen weer snel volop in 
beweging komen. Niet alleen 
fysiek, door weer in groepen te 
kunnen en mogen spelen en 
bewegen en sport op te kunnen 
pakken. Ook mentaal is bewe-
ging onontbeerlijk. Kinderen 
moeten nieuwe dingen kunnen 
leren en nieuwe uitdagingen 
aan kunnen gaan. Het is kind 
eigen om nieuwsgierig te zijn, 
uit te proberen en grenzen op 
te zoeken. De Blokhut zo in alle 
breedte kinderen ondersteunen 
bij hun brede ontwikkeling van 

Het OV-Bureau Groningen-Drenthe stelt voor de frequentie van de 
ritten van Buslijn 10 vanaf het Hoofdstation naar de Hoornse Meer 
overdag per 12 december 2021 terug te brengen van 4 naar twee 
keer per uur. Waarom deze halvering en daarmee verschraling van 
het openbaar vervoer in onze wijken?
De gemeente Groningen bracht onlangs “Groningen goed op weg” 
uit. Het gebruik van de auto wordt ontmoedigd, terwijl lopen en 
fietsen volop voorrang krijgen. Het openbaar vervoer is in deze 
mobiliteitsvisie van cruciaal belang. Hoe past dit bij de verminde-
ring van het aantal ritten? Reden om met het OV-Bureau Gronin-
gen-Drenthe te bellen.
“We zijn helaas genoodzaakt 
maatregelen te nemen. Ons 
tekort voor het komende jaar is 
ruim negen miljoen euro. 
Dit tekort willen we deels 
beperken door een aantal lijnen 

Hoeveel pijn doet halvering 
aantal ritten Buslijn 10?

7 (P+R Hoogkerk - Vinkhuizen) 
of lijn 9 (Eelde - Groningen) als 
een mogelijk alternatief voor het 
minder rijden van lijn 10. Beide 
stoppen bij het Martini Zieken-
huis. 
“Voor inwoners in het Hoornse-
meer betekent dit wel een iets 
verdere loopafstand, maar deze 
ligt nog binnen de normen.’’, 
aldus het OV-bureau. 

In ‘Groningen goed op weg’ 
zegt de gemeente, dat reizigers 
bereid zijn een grotere afstand 
naar een halte af te leggen 
wanneer er meer bestem-
mingen zijn en er vaker een 
bus rijdt. Hoe is dit te rijmen 
met het onlangs opheffen 
van drie bushaltes in de wijk 
Hoornse Meer  en de geplande 
vermindering van het aantal 
bussen per uur? .
Laat ons weten welke pijn u zult 
krijgen van vermindering van 
het aantal ritten van lijn 10 op: 
redactie@dezuidwesterkrant.nl 

talenten.
Wij bieden tijdens de buiten-
schoolse opvang allerlei 
activiteiten aan, zowel binnen 
als buiten, in leeftijdsgebonden 
blokken. Kinderen kunnen zich 
daarnaast inschrijven voor 
meerweekse workshops op het 
gebied van sport en bewegen, 
natuur, muziek, creatief, koken 
en outdoor activiteiten. 
Tevens kunnen kinderen onder 
BSO tijd naar zwemles, 
sportclubs, muziekles en 
weerbaarheidstrainingen. 
Voor een vrijblijvende rond-
leiding kun je je melden tot: 
info@bsodeblokhut.nl of 
050 5268813. 
Voor meer informatie: 
www.bsodeblokhut.nl

Het is nooooit saai 
op de sport-BSO van de SKSG 

Sportievelingen vanaf 7 jaar gaan naar sport-BSO Calcio in 
sportpark Corpus den Hoorn. Plezier in sport staat bij ons voorop! 
Bij SKSG ligt de kracht van sporten in de sociale ontwikkeling. Je 
leert bij ons samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en 
je eigen grenzen verleggen. Je bent actief bezig en we gaan elke 
dag naar buiten. Daardoor zien we vaak mooie vriendschappen 
ontstaan.
 
De enthousiaste sportmedewerkers bedenken iedere maand een 
nieuw, afwisselend programma. Met sporten waar je nog nooit van 
hebt gehoord! Met deze maand o.a. Mastermind, Levend Stratego 
en Hockeygolf. Daarnaast doen we ook heel veel leuke spellen, 
zoals Jachtseizoen: samen op jacht naar de ontsnapte boef!

 

Kom gratis een keertje meedoen!
Wil je een keer kijken of de sport-BSO iets voor je is? Bel ons, 
en doe lekker een middag mee! Goed om te weten: veel kinderen 
combineren de sport-BSO met de gewone BSO. Dus vind je 
3 dagen sport te veel, dan kom je gewoon 1 of 2 dagen!
 
Sport-BSO Calcio werkt samen met alle scholen in de buurt. 
Meer informatie: 050-2171390 / sksg.nl/sport-bso 

te wijzigen. De maatregelen 
zullen niet geheel pijnloos zijn’’, 
vertelt Wilko Mol, directeur 
van het  OV-bureau Groningen 
Drenthe. Uit tellingen van vóór 
corona zou blijken, dat ge-
middeld 535 reizigers per dag 
gebruik maken van lijn 10. Vol-
gens het OV-bureau zullen er 
maar 10 % minder reizigers zijn 
op het zuidelijke deel van lijn 10 
wanneer de frequentie van vier 
naar twee keer per uur gaat. 
De financiële bezuiniging voor 
het OV-bureau zou een half 
miljoen euro zijn. Volgens het 
OV-bureau is uitbreiding van de 
OV-capaciteit nodig vanwege 
onder andere de verwachte 
stijging van het inwonersaantal 
van Groningen naar 250.000. 
Dat kost nou eenmaal extra 
geld.

Investeren in het openbaar 
vervoer elders in de stad gaat 
dus samen met bezuinigen op 
het zuidelijk deel van Buslijn 
10. Het OV-bureau ziet buslijn 
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foto: Christian Richters

Drie noordelijke kunstenaars exposeren in het Wall 
House: Gabrielle Kroese, Sabine Liedtke en Ismaël 
Lotz. De titel van de nieuwe expositie verwijst naar het 
project van Ismaël Lotz, maar de tentoonstelling omvat 
het werk van alle drie de kunstenaars.  

Expositie 
‘Are you now’ 
in Wall House #2

Schilderijen 
Gabrielle Kroese (Rotterdam, 
1963), studeerde af aan Acade-
mie Minerva. Zij heeft in IJsland 
en Japan gewerkt. Haar tweede 
werkbezoek aan Japan kon in 
2020 vanwege COVID-19 niet 
doorgaan, waardoor de tijd de 
tijd in zekere zin stilstond. Voor 
de serie Covid_Blue bewerkte 
ze foto’s die ze eerder maak-
te in München met blauwe 
kleurvlakken. Door het beeld te 

verstoren wil zij het kijken ver-
tragen om het te intensiveren.

Tekeningen 
Sabine Liedtke (Drachten, 
1971) maakt tekeningen en 
combineert materialen zoals 
verf, fotografie en keramiek. 
Ze zoomt in op details uit de 
natuur. Het weergeven van de 
realiteit is een middel, maar 
het gaat uiteindelijk om het 
gevoel dat het werk oproept. 

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 van het 
Wall House is het project Are 
You Now van Ismaël Lotz 
(Assen, 1975) te zien, dat 
hij startte in 2014. Hij toont 

portretten van mensen die hij 
vroeg drie minuten stil te staan 
voor zijn camera. Het gaat om 
het gevoel dat je bekruipt als je 
drie minuten stil moet staan, als 
geportretteerde en als kijker: 
ervaar je de rust of maakt het 
juist onrustig? De serie bevat 
inmiddels ruim 270 portretten, 
die op verschillende schermen 
te zien zijn.

Toegang gratis 
Het gebouw en de expositie Are 
You Now is t/m 31 oktober 
2021 elke zaterdag en zondag 
geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. Wall 
House #2 bevindt zich aan de 
A.J. Lutulistraat 17 in Gronin-
gen. 
 
Wall House #2 houdt zich aan 
de landelijke richtlijnen vanuit 
het RIVM.

Werk van Gabrielle Kroese - Blauer Garten

Wat hebben overburen 
van Plan Holt 
 nog in te brengen? 
In de Zuidwester hebben 
we regelmatig aandacht 
besteed aan wat tot 
onlangs ‘de ALO-loca-
tie’ heette, maar sinds 
een paar maanden ‘Plan 
Holt’. Op 28 mei zette de 
gemeente de handteke-
ning voor de nieuwbouw, 
onlangs pas kregen de 
direct omwonenden de 
eerste informatie over hoe 
de wijk er feitelijk uit zal 
gaan zien. Waarom zo 
laat vragen zij zich af en 
wat hebben de directe 
overburen in de Boer-
haaveflat nog in de melk 
te brokkelen?

Wij hadden een gesprek 
met één van de bewoners van 
de Boerhaaveflat. Hij woont er 
met veel plezier, zoals volgens 
hem vele andere bewoners dat 
ook doen. Een aantal bewoners 
lijkt echter behoorlijk overval-
len door wat ze over een paar 
jaar als ‘overbuurman’ zullen 
gaan krijgen. Het is vooral de 
komst van de torenflat van on-

geveer 80 meter hoog aan de 
overkant van de rotonde wel-
ke voor onrust zorgt. Ontwikke-
laar MWPO zegt hierover in een 
brochure welke onlangs onder 
de omwonenden is verspreid: 
“We begrijpen dat dit vragen 
opwerpt... wat dit betekent voor 
u. We hebben geprobeerd om 
de toren binnen de uitvraag van 
de gemeente op zo’n manier 
te positioneren dat het zo min 
mogelijk hinder oplevert voor de 
omgeving”. Het bedrijf geeft aan 
dit graag verder toe te lichten 
tijdens de inloopbijeenkomst na 
de zomer. Vanwege corona lukt 
dit niet eerder dan in (vermoe-
delijk) september.

De bewoners van de Boer-
haaveflat hebben zich dus nog 
maar sinds kort een concreet 
beeld kunnen vormen van hoe 
de wijk eruit zal gaan zien. 
Er is weliswaar een afstand 
vanaf hun flat tot de te bouwen 
woontoren van ca. 75 meter, 
maar is dat voldoende om niet 
ongewild in de schaduw te 
komen van de ‘grotere broer’? 

Horeca en andere bedrijven zijn 
op de begane grond gepland 
met een dakterras als ‘topper’. 
Welke geluidsoverlast geeft dat 
mogelijk voor de omgeving? 

In hoeverre zal er geluidsover-
last zijn vanwege toenemend 
verkeer? Zal de ontwikkelaar de 
belofte van geen extra parkeer-
druk voor de omliggende wijk 

waar kunnen maken? De wijk 
heeft op dit moment al last van 
langparkeerders van buiten de 
wijk, dus is het te hopen dat 
men met een goed onderbouwd 
plan komt.

Na de zomervakantie zal er 
door MWPO een informatie-
bijeenkomst worden georgani-
seerd voor de omwonenden. 
Het gaat dan niet alleen om 
de bewoners van de Boer-
haaveflat, maar ook om bewo-
ners van de andere flats aan 
de Semmelweisstraat. Naar 
verwachting zal daarbij ook wo-
ningcorporatie Nijestee aanwe-
zig zijn. Nijestee is niet alleen 
verhuurder van een groot aantal 
appartementen van flats aan de 
Semmelweisstraat, maar het is 
ook de corporatie die meedoet 
in Plan Holt. 

De gemeente verwijst in eerste 
instantie voor de informatie-
voorziening aan de omwonen-
den naar MWPO. Dezelfde 
gemeente is echter nadrukkelijk 
bij de verdere voortgang van 
het proces betrokken wanneer 
in de loop van het najaar de 
herziening van het bestemming-
plan van de ALO-locatie aan de 
orde is en waarbij iedereen een 
zienswijze in kan dienen. Dat 
proces zal naar verwachting 
minimaal een half jaar duren. 
De verwachting van vastgoed-
ontwikkelaar MWPO is medio 
2022 met de bouw te kunnen 
beginnen. 
Hoe haalbaar zal dit blijken?.
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Wat gaat er 
echt veranderen 
in het Stadspark?

Foto Roelof Sietsema

Wonen in een groene omgeving is prettig. 
En het levert een essentiële bijdrage aan het klimaat. Het 
zorgt voor biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor 
waterberging en verkoelt in warme periodes. 

Munus vergroent uw wijk door 
het leggen van groene daken op 
o.a. huizen, schuren, carports en 
overkappingen.

Kies zelf, of nog leuker: samen 
met buren voor een groene 
invulling van uw dak. Want zo 
kunt u naast de subsidie van 
de gemeente Groningen, ook 
profiteren van kwantumkorting. 
En hoe meer mensen meedoen, 
hoe groener en levendiger uw 
omgeving wordt! 

Munus vergroent uw wijk

www.munusvergroent.nl of bel 06 448 55 779

Heeft u interesse? 
Vraagt u zich af wat kan? Bel of mail me dan! 

Ik bespreek graag de mogelijk heden met u en wij kunnen helpen bij de subsidieaanvraag. 

Vrolijke groeten
    Wouter

Zuidwester_adv_155x155_fc.indd   1 10-06-21   14:55

Met een duidelijke meerderheid heeft de 
gemeenteraad begin juni de voorstellen van het 
College van B&W over de toekomst van het 
Stadspark en die van het Evenemententerrein 
Stadspark goedgekeurd. Hoeveel ruimte voor 
inspraak is er bij de verdere uitwerking voor de 
bewoners van de omliggende wijken en van de 
organisaties die flinke bezwaren hadden?

De raad heeft gesproken
Op twee juni waren in de gemeenteraad zowel de voorstellen voor 
het Evenemententerrein Drafbaan aan de orde als de Herijking 
Visie Stadspark. U las in vorige edities van De Zuidwester al over 
de plannen hiervoor van het College. Ook besteedden we aan-
dacht aan de tegenstand die speelt bij een aantal omwonenden 
en organisaties. Wezenlijk heeft dat de plannen niet veranderd. 
In de raad stemde een ruime meerderheid van de partijen voor de 
plannen. Ook al zal de samenstelling van de raad na de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 2022 anders worden, er blijft zo 
goed als zeker een meerderheid voor de plannen die er nu liggen.

De Stadsparkcommissie praat mee
De gemeente heeft besloten leden van de zogenaamde Stads-
parkcommissie mee mogen denken over welke concrete verande-
ringen er de komende jaren plaats zullen gaan vinden.  Het is de 
bedoeling, dat in de commissie een aantal betrokken bewoners en 
organisaties zal komen te zitten. Op dit moment is nog niet beslo-
ten wie de leden van de Stadsparkcommissie zullen zijn. Zijn het 
vooral voorstanders van veranderingen in het park, of krijgen ook 
diegenen een plaats die vinden dat het huidige Stadspark prima 
bevalt? Er is door de gemeente een document samengesteld met 
een overzicht van de suggesties die gedaan zijn herinrichting van 
het park, voor andere activiteiten dan er nu zijn en vooral voor 
het voorkomen van diverse overlast. Op internet is het te vinden 
wanneer u zoekt naar: ‘Verslag input omwonenden Stadspark’.

Stadspark Natuurlijk!
De actiegroep Stadspark natuurlijk! had vanzelfsprekend graag 
een andere uitslag van de stemming in de gemeenteraad gehad. 
Zij zal zich er echter met volle energie op blijven komen voor met 
name de mensen die nu vaak en met plezier op gebruik in het 
huidige Stadspark te vinden zijn. Ze blijven ook zeer scherp ten 
aanzien van overlast voor bewoners bij de evenementen die  er 
deze zomer weer gehouden zullen worden. 
Meer informatie: https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com

Beeldend Bezig! In het Hoornse Meer, wenst u een heerlijke zomer!
In juli 2021 vinden er nog twee workshops plaats voor volwassenen.

Vrijdag 16 juli, 10.30-12.00 uur. 
“Voor Corona, tijdens de lock-
down en hoe verder?” Kosten: 
20 euro. Info en aanmelden bij: 
tekenenbijmariska@gmail.com

Vrijdag 23 juli, 14.00-16.30 uur. 
“Zet jezelf op de kaart.” 
A la Aboriginal art. Kosten: 
30 euro. Info en aanmelden bij: 
tekenenbijmariska@gmail.com

Tevens Individuele begeleiding met behulp van de Tekentaal. 
Ook online mogelijk, mits u zelf materiaal heeft. Meer informatie: https://www.beeldend-bezig.nl/ 

 L e e s  o o k  d e  d i g i t a l e  Z u i d w e s t e r  o p : 
www.corpusdenhoorn.n l /zu idwester
w w w. m e e r h o o r n s e m e e r . n l   *  d o w n l o a d e n  t o e g e s t a a n
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Wandeling 1 
vanaf bushalte Maartenshof (lijn 10)
Op de ramen vindt u informatie over de kunstwerken en contactgegevens 
van de kunstenaars. Van de beelden op straat staat enige informatie in 
de blauwe kaders op deze pagina’s. Met dank aan Kunstpunt Groningen. 

Op het pleintje voor Maartenshof ziet u het eerste beeld van deze 
wandeling:  1. ‘Compassie’ - Herman Bartelds
Wanneer u met uw rug naar het beeld staat ziet u aan uw linkerhand de 
huisartsenpraktijk 2. Annechien Koert ~ Schaaksport 132
Loop terug langs de bushalte, steek de rotonde over naar Damsport en 
sla linksaf.   3. Annemieke Fictoor ~ Boekhovenstraat 6
Volg niet de Boekhovenstraat, maar het paadje naar de Olof Palmelaan. 
Daar slaat u rechtsaf. Steek over ter hoogte van de Diemerstraat en loop 
onder de poort door  4. Stijn Wijnsma ~ Rooseveltstraat 29
Loop het plein weer uit naar het zuiden en steek direct het water over. 
Sla linksaf  5. Ans van Genderen ~ Trumanstraat 20

9   Portiek Dreesflat (2011)
Daniëlle de Wilde en Alette de Groot

Bijna alle bewoners van de Dreesflat 
vonden hun entree destijds een som-
bere plek. Daarom tekenden ze in 
voor het project “Pimp je Portiek” van 
Nijestee. Daniëlle de Wilde en Alette 
de Groot kregen de opdracht in overleg 
met de  bewoners een kunst toepassing 
te maken voor het portiek. Zij brachten 
elementen van buiten naar binnen: 
de kleuren geel, zilver en turquoise, en 
silhouetten van vliegende meeuwen.

12  De Vuistbijl  (1983)
      Bastiaan de Groot

De Vuistbijl is een tweeënhalf meter 
hoog kunstwerk dat staat op een ver-
hoogd grasveld. Bij het maken van het 
werk liet de kunstenaar zich inspireren 
door prehistorische vuistbijlen. 

11  De Bank
      Bastiaan de Groot

Dit beeld uit 1983 is uit één brok 
marmer gehouwen. Door zijn 
min of meer ronde afwerking 
krijgt de bank iets comfortabels 
en nodigt uit om op te gaan 
zitten of liggen. 10  De Ontmoeting (1984)

      Bastiaan de Groot

Twee kolossale stenen zijn op 
elkaar geplaatst en stralen enerzijds 
‘verbondenheid’ uit, maar anderzijds 
roept het beeld spanning op 
doordat het lijkt alsof de onderste 
steen maar ternauwernood stand 
houdt onder het gewicht van de 
bovenste steen. 

13  Kasco (1992)
Joost van Hezewijk 

Centraal in dit groene stukje van de wijk ligt 
een kunstmatig moeras dat herinnert aan 
het oorspronkelijke natte veenweide land-
schap. Midden in dit ‘moeras’ staat Kasco. 
Het lijkt op een glasloze kas die zakt in 
het veenmoeras. Tussen de nachtblauwe 
spanten ‘dobberen’ drie bronskleurige 
bollen. 
De opdracht was dat het kunstwerk het 
contrast moest aangeven tussen natuur en 
cultuur, oftewel de spontane vegetatie van 
het ‘moerasgebied’ enerzijds en de strakke 
vormen van het park en de woonwijk daar-
achter anderzijds. Een tweede voorwaarde 
was dat het ontwerp zou aansluiten bij en 
‘meegroeien’ met het proces van verlan-
ding en vervening in het moeras. Het was 
dan ook de bedoeling dat Kasco langzaam 
overwoekerd zou worden door oprukkende 
rietkragen, elzen en wilgen. 

1  Compassie (2001)
Herman Bartelds

Dragen is voor Bartelds een vitaal 
begrip. Het drukt kracht, verantwoorde-
lijkheid en trouw uit; datgene wat gedra-
gen wordt is kwetsbaar en moet worden 
behoed. De kunstenaar vervaardigde 
Compassie in opdracht van zorginstelling 
Maartenshof. Drie staande poten van 
messing dragen schijnbaar moeiteloos 
een zware granieten schaal. Hiermee 
verbeeldt Bartelds de toewijding en de 
respectvolle zorg en aandacht van de 
medewerkers voor de bewoners van 
Maartenshof. 

Vervolg uw weg, sla rechtsaf bij de Buurtboom-
gaard/ Den Uylstraat. Dan eerste rechts:  
6. Joukje Pees ~ Churchillstraat 7
Loop door en neem het wandelpad tussen de 
huizen linksaf en de volgende straat weer links.
7. Monica Daniskas ~ Adenauerstraat 24
Loop even terug om het pad tussen de huizen-
rijen te vervolgen tot het eind. Sla linksaf.
8. Monika Stadler ~ Aldo Morostraat 1
Loopt de A.Morostraat terug uit tot de Dreesflat
9. Portiek - Daniëlle de Wilde en Alette de Groot  
Volg nu de kade naar links langs het 
Paterswoldsemeer. Neem de brug naar rechts, 
aan uw linkerkant ziet u
10. ‘Ontmoeting’ - Bastiaan de Groot 
Volg het wandelpad verder. 
U passeert achtereenvolgens
11. ‘De Bank’ - Bastiaan de Groot   
12. ‘De Vuistbijl’ - Bastiaan de Groot  
Neem het eerste (fiets)pad naar links. 
Op de Hoornsedijk gaat u linksaf. Volg de dijk 
helemaal tot de skatebaan. Daar neemt u het 
fiets/wandel pad linksaf. Aldoende loopt u om 
het laatste beeld van deze wandeling heen. 
Hieronder een foto uit 1992 (!)
13. ‘Kasco’ - Joost van Hezewijk  
Alle paden naar rechts leiden terug naar de 
bushalte.

 Drie kunstwandelingen  De Zuidwester               Juni 2021      7 - 10
Bijna elk jaar is er rond deze tijd een open 
atelierroute van beroepskunstenaars rond-
om het Hoornse- en Paterswoldsemeer.
Dit jaar bieden we in plaats daarvan drie
wandelroutes aan van ongeveer 4 km.

De wandelingen voeren langs kunst op straat en 
langs kunst in vensters die buurtbewoners welwillend 
ter beschikking hebben gesteld op 3, 4, en 5 juli 2021.
Deze keer dus geen gezelligheid en ontmoetingen 
binnen, maar u kunt zich toch laven ... aan de kunst.
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Wandeling 2 
vanaf de bushalte Palmelaan (lijn 10) 
Op de ramen vindt u informatie over de kunstwerken en contactgegevens van de 
kunstenaars. Van de beelden op straat staat enige informatie in de blauwe kaders op deze pagina’s. 

De wandeling begint door de von Suttnerstraat af te lopen naar het westen. Loop bij de Balchstraat 
even het hoekje om    14. Annemieke Fictoor ~ von Suttnerstraat 23 / Balchstraat
Loop terug en vervolg de route, steek de Veenweg over en volg de bocht van de weg tot de rotonde. 
Aan het pand op de hoek ziet u  15. Wandsculptuur - Jan Steen 
Ga hier rechts af. Aan uw linkerhand ziet u langs de vijver bij het martiniziekenhuis
    16. Stadsmarkering - Akira Asada 
Loop van daar door over de paterswoldseweg en ga direct voorbij de vijver linksaf. 
Neem nu linksaf de hoofdingang van het ziekenhuis. Kijk vlak vóór de entree naar rechts 
    17. ‘Martini Banieren’ -  Gabriel Lester 
Volg de lus van de ingang terug richting de van Swietenlaan. Aan uw linkerhand ziet u in het perk
    18. Cosmas en Damianus - Harm van Weerden, Chris Verbeek
Sla linksaf. Aan uw linkerhand ziet u twee keer een beeld
    19. ‘Vertrouwen’ - Ronald Tolman 
    20. ‘De Bloedsomloop’- Siep van der Berg 
Loop nu door, linksaf om de parkeergarage heen en steek de van Swietenlaan over. In de bocht 
kunt u naar rechts een wandelpaadje nemen. Ga aan het eind hiervan links en dan weer linksaf. 
Volg de weg tussen de bedrijven en de Piccardthofplas tot en met het fietspad. Steek de 
Paterswoldseweg over. Daar ziet u voor het gebouw van de Rechtbank 
    21. ‘The Fair Maiden’ - Alex Jacobs 
Vervolg de route zuidwaarts een stukje langs de Piccardthofplas. 
    22. Lichtscherm ( 92 delen) - Noud de Wolf 
Ongeveer halverwehe het Lichtscherm kunt u een stenen trap op naar de Hoornse Schans. 
Dit is zeker de moeite waard!  23. Roestplek Hoornse Schans - Noud de Wolf
van hier over de Hoornse Schans terug naar de bushalte, het beginpunt.

Wandeling 2 voert alléén 
langs kunst in de publieke ruimte. 
Dat betekent dat deze na 5 juli 
nog net zo leuk is als in ons 
‘alternatieve Rondje Méér‘ 
weekeinde. Wilt u meer weten 
over de kunstwerken op straat, 
kijk dan eens op www.kunstpuntgroningen.nl

22  Lichtscherm Piccardthofplas
     (92 delen) 
Noud de Wolf

De Piccardthofplas, een natuurmonu-
ment, wordt bevolkt door grote aan-
tallen vogels. De weg langs het water 
kan vooral als het donker is als een 
stoorzender werken voor de vogels, 
die op het licht van koplampen 
afkomen. Het kunstwerk van Noud de 
Wolf fungeert als een scherm dat het 
licht opvangt.  
De Wolf liet een onderzoek uitvoeren 
naar de werking van voertuigverlich-
ting en de manieren om dit effectief 
tegen te houden. Hij ontwierp een 200 
meter lang scherm van 96 platen, die 
het licht van de auto’s opvangen. De 
platen bestaan uit vier maten. Steeds 
is een serie van vier platen opeenvol-
gend in grootte achter elkaar ge-
plaatst, de vijfde is omgedraaid zodat 
de volgende reeks in spiegelbeeld 
komt. Door deze manier van plaatsen 
ontstaat er een golvende beweging die 
versterkt wordt door de flauwe s-bocht 
waarin het cortenstaal is gewalst. De 
golving, de aardkleur van het staal 
en het grind tussen de platen maken 
van het kunstwerk een natuurlijk filter 
tussen de rust van het watervlak en de 
dynamiek van het stadsleven.

23  Roestplek Hoornse Schans (2003) 
Noud de Wolf

Wandelend over de dijk langs de Paterswoldseweg is er een fraai uitzicht over de Piccardthofplas. 
Het pad eindigt bij een ‘uitkijkpost’: een ring van cortenstaal met een doorsnede van 25 meter. 
Negen platanen zijn geplant om van het binnenste van de ring een lommerrijke plek te maken en het 
kunstwerk een dak van groen te geven. Op twee plekken wordt de cirkel geopend door drie meter hoge 
toegangspoorten. Via een van deze poorten leidt een steile trap de dijk af. 
Noud de Wolf werkt veelvuldig met cortenstaal, waarbij hij het van belang vindt dat zijn kunstwerken 
omgeven worden door groen. Deze kleur trekt namelijk rood aan, waardoor de warme roodbruine kleur 
van het cortenstaal opgehaald wordt. 

21  The Fair Maiden (2011)
Alex Jacobs

Alex Jacobs gaf in dit werk zijn interpretatie van Vrouwe Justitia. 
Zijn ’Fair Maiden’ is een pittige hooggehakte vrouw in nauwgesloten broek 
en getailleerde jas. In haar rechterhand houdt ze ferm een zwaard vast, 
terwijl haar blauwe ogen strak in de verte staren. De stapel wetboeken onder 
haar linkervoet toont aan dat ze streng doch rechtvaardig is; ze luistert naar 
de letter van de wet.  
’The Fair Maiden’ is vervaardigd van brons dat behandeld is met een kleurrijke 
laag jachtlak. Deze combinatie van materialen geeft het beeld een realistisch 
voorkomen. De twee meter hoge sokkel van beton waarop ze boven iedereen 
uittorent, is opgebouwd uit kleine ronde zuilen.. De diversiteit aan kleuren in de 
sokkel staan symbool voor de samenleving.  
Sinds 2007 vormt Jacobs met zijn partner Ellemieke Schoenmaker het duo 
V&B (voorheen Villeroy & Boch). Het citeren en het opnieuw invullen van 
voorstellingen uit de kunstgeschiedenis is een van de terugkerende thema’s 
binnen hun werk.

15  Wandsculptuur
Jan Steen

Op de kopse kant van het bedrijf PlasBossinade is een 
sculptuur aangebracht van drie bronzen advocaten. 
De driehoek waarbinnen de figuren gevat zijn staat 
symbool voor de samenwerking tussen de drie zake-
lijke partners. Jan Steen maakte het beeld destijds in 
opdracht van het advocatenkantoor Vos Seidel & Plas. 
In 1996 ging dit kantoor samen met Bossinade en 
Smits Notarissen. Sinds die tijd voert het bedrijf zijn 
huidige naam.

16  Stadsmarkering S2 (1990)
Akira Asada 

Het werk maakt deel uit van het project 
‘Stadsmarkeringen, The Books of Groningen, marking 
the city boundaries’.
De architect Daniel Libeskind ontwierp een master-
plan voor negen stadsmarkeringen bij de belangrijkste 
toegangswegen van Groningen. Een tiende teken 
projecteerde hij op het Martinikerkhof. Aan elke stads-
markering verbond Libeskind een letter uit de naam 
CRUONINGA en zes parameters; daarmee gaf hij aan 
de tien ontwerpers als het ware de ingrediënten om de 
entree van de stad op eigentijdse wijze te markeren. 
De Japanse econoom Akira Asada werd gevraagd een 
ontwerp te maken voor de stadsmarkering S2. Dit werd 
een ‘opengeslagen boek’. Eén pagina is gemaakt van 
glas en metaal en bevatte oorspronkelijk een aantal 
monitoren waarop via een satelliet een continue stroom 
aan nieuwsfeiten en andere gegevens geprojecteerd 
werden. De andere ‘pagina’ is van steen waarop de 
tekst ‘onvoltooid toekomstige tijd’ is aangebracht. De 
bedoeling was dat ook in het steen monitoren zouden 
komen, die het dagelijkse nieuws 24 uur per dag aan de 
passanten zou doorgeven. 
Helaas liet de techniek hem in de steek. 



                 De Zuidwester                  Juni 2021 3     

2/3

2
3

4

5 6

13

7

9

10

11

12

14

25

26

27

27

2928
30

31

33

34

22

32

23

21

20
19

18

17

16

15

24

1
1

8

9
17  Martini banieren
Gabriël Lester

Let op: er is een defect in het 
bewegen van de ‘röntgenbeelden’.
 
Het kunstwerk bestaat uit twee ranke 
palen van ongeveer zeven meter hoog 
die vijf ‘posterwisselaars’ dragen. Daar op 
zien we voortdurend bewegende rönt-
genfoto’s die betrekking hebben op het 
verblijven in een ziekenhuis. Het kunst-
werk krijgt dynamiek door het variabele 
tempo waarin de beelden bewegen; het 
ene beeld kent bijvoorbeeld een snelle 
opwaartse beweging, terwijl het schuin 
daarnaast gelegen beeld een tragere 
neerwaartse gang heeft.  
Gabriel Lester maakt in zijn werk veel 
gebruik van media-installaties waarin 
fragmenten van de zichtbare werkelijkheid 
worden geïsoleerd en vervolgens uitge-
licht. In Martini banieren zijn het vertrouw-
de en minder vertrouwde beeldfragmen-
ten uit het ziekenhuisleven die aan elkaar 
worden geregen tot een beeldarsenaal 
dat de fantasie van de beschouwer 
prikkelt en uitnodigt tot een persoonlijke 
invulling.

19  Vertrouwen (1999)
Ronald Tolman

Het beeld ‘Vertrouwen’ staat symbool voor de fusie van twee 
Groninger ziekenhuizen in het jaar 1991. Het betrof hier het samengaan 
van het Rooms Katholieke Ziekenhuis en het Diakonessenhuis.  
Tolman vervaardigde het beeld in 1998 in opdracht van de Raad van 
Toezicht van het Martini Ziekenhuis. Het was niet alleen bedoeld om 
de fusie te markeren, maar ook als cadeau ter gelegenheid van het 
afscheid van dr. ing. H.W.J. Kempen en prof. dr. A.S. van der Woude, 
die zich sterk hadden ingezet voor de fusie van beide ziekenhuizen. 
Ronald Tolman ontwierp een bronzen beeld van twee zittende figuren. 
De ene zit in een ontspannen houding, terwijl de andere op twee 
stoelpoten balanceert en in evenwicht gehouden door de voeten van 
degene die tegenover hem zit.

20  De bloedsomloop (1965)
Siep van den Berg

De Bloedsomloop is geschonken 
door de medisch specialisten bij de 
verhuizing in 1965 van het Diako-
nessenhuis naar de Van Ketwich 
Verschuurlaan. De abstract-ge-
ometrisch werkende kunstenaar 
gaf zijn werk nooit titels, maar een 
van de artsen zag er meteen een 
schematische weergave van de 
bloedsomloop in, met rood voor 
zuurstofrijk en blauw voor zuur-
stofarm bloed. Sindsdien staat het 
beeld bij iedereen bekend als De 
Bloedsomloop. 
  

18  Cosmas en Damianus (1980)
Harm van Weerden 
Chris Verbeek 

De titel van het beeld verwijst naar 
een legende die speelt in Syrië en 
waarin twee christelijke tweelingbroers uit 
liefdadigheid de geneeskunst beoefenen. 
Omdat ze hiermee veel bekeerlingen 
maakten, werden ze tijdens een christen-
vervolging rond 300 gedood. Ze groeiden 
uit tot martelaren en werden  uiteindelijk 
de schutspatronen van geneesheren en 
apothekers. 
In 1979, bij de opening van het Martini-
ziekenhuis aan de Paterswoldse weg, 
bood de medische staf de beeldengroep 
aan. De voorste kop werd gemaakt door 
Harm van Weerden, de achterste door 
Chris Verbeek.  
De beelden zijn gehakt uit grijs-wit 
cristallino-marmer dat op sommige 
plaatsen glad gepolijst is. De twee 
geabstraheerde koppen hebben min 
of meer complementaire vormen. 
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Wandeling 3 
vanaf bushalte SOJ Palmelaan (lijn 10)
Op de ramen vindt u informatie over de kunstwerken en contact-
gegevens van de kunstenaars. Van de beelden op straat staat 
enige informatie in de blauwe kaders op deze pagina’s. 
Met dank aan Kunstpunt Groningen. 

De wandeling begint door naar het meer te lopen en de Zunneriepe 
te volgen tot de speeltoestellen. Neem het paadje naar rechts
  24. Anke Smit en Alette de Groot ~ 
              Noel Bakerstraat 214
Keer terug op uw schreden en sla rechtsaf het blokje om. Steek de
Pirestraat over 25. Alette de Groot ~ Pirestraat 55
Ga door naar de Hammarskjoldstraat, sla rechtsaf 
en neem de tweede straat rechts
  26. Joukje Pees ~ Marshallstraat 32
Loop terug naar het meer en steek het veld over naar de kade   
  27. ‘Water- Licht’ (2 delen) - Loes Heebrink    
                        en Carlo Kroon
Als u hier staat ziet u Wallhouse staan. Loop er gerust omheen 
over het gras 28. Wallhouse #2 - John Hejduk  
In de onderste ramen is werk te zien van een kunstenaar van 
Rondje Méér  29. Mirjam Wieringa ~ Lutulistraat 17
Volg de Lutulistraat tot het eind en ga dan linksaf
  30. Ineke Wagenborg ~ ML Kingstraat 130
Even verderop aan de overkant is nog een presentatie te zien
  31. Margriet van Dam ~ ML Kingstraat 117
Loop de ML Kingstraat verder uit, ga links af bij de Veenweg en 
loop deze uit tot de Paterswoldseweg, steek deze over. 
Volg de Paterswoldseweg naar het noorden (richting stad). 
U loopt nu recht op het volgende beeld af
  32. z.t. - Gert Jan Mulder 
Neem voorbij het beeld de eerste linksaf over het water, en dan 
de tweede rechts. Links om de hoek vindt u het volgende raam. 
  33. Hinnie Steenbruggen ~ Lepelaar 49
Keer om en loop naar de Paterswoldseweg. Linksaf, dan ziet u aan 
uw linkerhand een paadje. Volg dit paadje. 
  36. Vogelkijkplek - Noud de Wolf  
Het paadje leidt vanzelf weer terug. Sla linksaf.
  22. Lichtscherm (92 delen) - Noud de Wolf 
Halverwege dit kunstwerk kunt u aan de rechterkant trap op.   
  23. Roestplek Hoornse Schans - Noud de Wolf  
Loop de Hoornse Schans af. Aan het eind is een trap naar beneden. 
Ga rechtsaf, volg de Wichmannstraat, steek de Veenweg over
  14. Annemieke Fictoor ~ 
                    von Suttnerstraat 23/ Balchstraat
van hier terug naar de bushalte, het beginpunt.

34  Vogelkijkplek 2011
Noud de Wolf

Aan de zuidkant van de Piccardthof-
plas geven openingen in een 
cortenstalen scherm een panorama 
op het water. Op deze vogelkijkplek 
is het hele jaar door veel te zien. 
De ijsvogel, havik en rietzanger 
brengen er hun jongen groot en 
in de winter vertoeven duizenden 
eenden juist op deze plas, die zo 
diep is dat hij niet snel dichtvriest.
De vogelkijkplek is door Noud de 
Wolf gecreëerd in opdracht van 
Natuurmonumenten en het nabij-
gelegen Martini Ziekenhuis, met 
als doel om patiënten en bezoe-
kers van het ziekenhuis, maar ook 
omwonenden te laten genieten 
van de vogelrijke plas.

27  Water – Licht (2 delen) 1992
Loes Heebink, Carlo Kroon

Op de overgang van water naar land en 
op de grens van de provincies Groningen 
en Drenthe staan de blauw en mintgroen 
gekleurde ‘bakens’. Een van de kegelvor-
men balanceert op zijn punt en spuit water. 
De andere wordt in het donker verlicht door 
een regenboog in neon. Op een warme 
dag kan men al snel aan ijsco’s denken bij 
het zien van de beelden. ’s Avonds is de 
belevingswaarde van het kunstwerk echter 
totaal anders; het ‘aardse’ geluid van 
vallend water uit het ene beeld vindt zijn 
tegenhanger in het ‘kosmische’ neonlicht 
van het andere beeld.
De kunstopdracht werd in 1989 uitgeschre-
ven door het Meerschap Paterswolde. Men  
wilde een autonoom kunstwerk dat een 
relatie aanging met dit recreatieve gebied 
van land en water. In de specifieke keuze 
van de locatie waren de kunstenaars vrij.

32  Zonder titel (Peren) 1995
Gert Jan Mulder

Boven weg, water en groen torent het oranje 
beeld ‘Zonder titel’, dat in de volksmond ‘De 
Peren’ wordt genoemd. Het stalen kunstwerk 
is opgebouwd uit drie delen. Het onderste 
deel eindigt in het gras maar volgens de 
kunstenaar kan dit ook het topje van een 
veel grotere vorm zijn, die onder het gras en 
de grond doorloopt. Sinds 12 april 2012 staan 
de ‘Peren’ hier. Voor deze nieuwe locatie 
heeft Gert Jan Mulder een niervormige 
sokkel aan het beeld toegevoegd.

28  Wallhouse #2
John Quentin Hejduk

Met zijn veelheid aan vormen, kleuren, inte-
ressante details, symbolen en betekenissen 
is Wall House #2 een icoon voor architectuur-
liefhebbers. Het ontwerp uit 1973 kreeg pas in 
2001 zijn plek, hier aan het Hoornsemeer in 
Groningen. Met wisselende exposities en acti-
viteiten trekt het gebouw zowel (wijk)bewoners 
uit Groningen als architectuur- en kunstliefheb-
bers uit Nederland en ver daarbuiten. Kijk op 
pag 5 van deze krant voor meer informatie en 
op www.groningermuseum.nl/wallhouse.
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 NL Doet  het  weer!

Activiteiten WIJ 
in De Semmelstee
Het buurtcentrum is eindelijk weer open!
We starten we weer met allemaal activiteiten!

Huiswerkklas
Dinsdag 15.00-17.00 
Opgave/ informatie: Wieneke 

Opstapje, voorschoolse educatie
Woensdag 9.00-12.00
Opgave/ informatie: Hilda Koster of Wieneke 

Het Taalcafé
Woensdag 12.00-14.30
Opgave: Marijn of Wieneke

Buurtkamer voor ouders en kind
Donderdag 10.30-12.00
Opgave: Wieneke en Anouk

Meer info: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl 
050-367 91 20

Hoewel we pas vanaf 8 
mei echt konden starten 
met het organiseren van 
NL Doet! 2021 kunnen we 
terugkijken op prachtige, 
zonnige en bruisende 
zaterdag 29 mei. 

Meer dan 60 vrijwilligers heb-
ben daarvoor gezorgd. Via de 4 
kerken in de wijk, Noorderbrug, 
het WIJ-team en de website 
van het Oranjefonds waren zij 
benaderd. Het was opvallend 
dat er dit jaar veel jeugd en 
gezinnen meededen. 
Bij de milieustewards van de 
gemeente in de Kochstraat 
kwamen de bewoners van alle 
kanten aan om grofvuil, elektri-
sche 
apparaten, zwerfvuil e.d. in te 
leveren. De bakfiets van WIJ 
werd goed gebruikt en Patri-
monium en Nijestee hebben 
menskracht, bussen en karren 
ingezet om grofvuil bij bewo-
ners op te halen 
die dit niet zelf konden. Er zijn 
wel 6 containers afgevoerd 
dus Corpus den Hoorn is nu 
mooi opgeruimd. Het plein voor 
de Magnalia Dei Kerk in de 
Landsteinerlaan was gezellig en 

coronaproof ingericht voor de 
NL Doet! 2021-actie. Dankzij de 
bijdrage van het Oranje Fonds 
werden lunchpakketjes voor de 
harde werkers uitgedeeld. In de 

middag is, op initiatief van be-
woonster Lot, een plantenbak in 
de Bezettingslaan geschilderd. 
Er was heerlijke taart voor de 8 
vrijwilligers uit de flats.

Met de organisatie is al beslo-
ten: volgend jaar zaterdag 12 
maart 2022 doen we weer mee.

Geweldig bedankt allemaal!.
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Weer aan het werk 
in boomgaard 
Hoornse Meer
Ondanks alle coronaperikelen 
gaat de natuur gewoon haar 
eigen gang.

Zo heeft de boomgaard dit 
voorjaar weer prachtig gebloeid. 
En groeien de bessenstruiken 
en fruitbomen gestaag door. 
Buurtbewoners hopen deze 
zomer opnieuw op een mooie 
oogst aan bessen, bramen, 
frambozen, appels en peren. 
Want dat betekent ook weer 
overheerlijke Hoornse Meer 
boomgaardjam!!

Regelmatig werken we geza-
menlijk in de boomgaard, op 
een zaterdagmiddag of maan-
dagavond. Lijkt het je wat om 
met ons mee te doen? Kom 
eens langs of mail naar buurt-
boomgaardinhoornsemeer@
gmail.com

Je vindt de boomgaard aan 
de Den Uylstraat, vlakbij het 
fietspad naar de dijk.

Bloemen-
weide op het 
Gasthuiseiland
Carla Prop

Ten zuiden van de Aldo Mo-
rostraat was een terrein dat de 
historische naam Gasthuisland 
had. Het Gasthuiseiland is 
ontstaan bij het graven van 
een nieuw kanaal door het 
Gasthuisland naar het Best 
Westernhotel. Een deel van de 
grond uit dat kanaal is begin 
2020 op het Gasthuiseiland ge-
deponeerd, inclusief de dijk die 
als laatste werd weggegraven 
met plastic- en textielbekleding 
en al. Daarna heeft het eiland 
ruim een jaar braak gelegen.
Begin februari 2021 heb ik aan 
het Meerschap voorgelegd om 
in het oostelijke deel van het 
eiland een bloemenweide aan 
te leggen met vrijwilligers terwijl 
de aannemer van het hotel op 

de rest van het eiland nectarga-
zon aanlegt; dat is eén van de 
verplichte compensatiemaat-
regelen bij de omgevingsver-
gunning van de gemeente. Als 
voorbereiding op het zaaien van 
bloemenzaad is door ons op 32 
plekken het zichtbare plastic en 
de textiel uitgegraven.
Via een oproep in de Zuidwes-
ter konden we met 7 vrijwilligers 
aan de slag met schoffelen, 
harken en inzaaien. We hebben 
als vrijwilligers veel enthousi-
aste reacties ontvangen van 
passanten tijdens ons werk en 
veel vragen over de plannen 
gekregen. Al snel stond ons 
zaad te ontkiemen van in-
heemse, nectardragende wilde 
planten, korenbloem en ridder-
spoor. Dat beloofde volop en 
kleurrijk bloeiende planten 
in juni en juli... 
Helaas heeft het Perzikkruid 
de ontkiemende planten 
overwoekerd. Voor een beter 
vervolg heb ik overleg met het 
Meerschap.

Forumbibliotheek De Wijert
in het kersverse multifunctionele pand De Wiardt 
aan de Van Lenneplaan 10 in Groningen
 
De Wiardt is een multifunctionele accomodatie ontworpen door Architectenbureau Herman 
Hertzberger. De school en kinderopvang waren al langer operationeel. 
De Forumbibliotheek is 9 juni feestelijk geopend door wethouder Paul de Rook.

We zijn heel blij met deze prachtige nieuwe locatie. Het is een Forumbibliotheek geworden die 
perfect is ingericht voor ontmoeten, inspiratie en aangenaam verblijven. Naast de plek om je boeken 
en andere materialen te lenen is het bij uitstek een plek voor bijvoorbeeld een krantje + koffie, 
kinderactiviteiten, cursussen/workshops en andere activiteiten voor de inwoners van De Wijert.
 
‘Forumbibliotheek De Wijert is een prachtige plek geworden, een huiskamer voor de wijk, voor ont-
moeting en een krantje, maar ook een prachtplek om meer mensen aan het lezen te krijgen. Het is 
echt een kleintje Forum geworden, veel meer dan alleen een bibliotheeklocatie.’ aldus Paul de Rook.
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Wat vindt u belangrijk voor uw eigen buurt, wijk of dorp? En welke thema’s 
vindt u belangrijk voor de héle gemeente? En hoe wilt u daarbij betrokken zijn? 
Hierover willen wij als gemeenteraad van Groningen op donderdagavond 1 juli 
graag met u in gesprek. Online in deze coronatijd, dus gewoon vanaf de bank 

of aan de keukentafel. U kunt zich voor ‘Praat met de Raad’ aanmelden via 
griffie@groningen.nl. U wordt gevraagd daarbij aan te geven waarover u met 

ons in gesprek wil:
- Wat vindt u een belangrijke thema voor uw eigen buurt, wijk of dorp?

- Wat vindt u belangrijk voor de héle gemeente
- Op welke manier wilt u betrokken worden?

We vragen u ook aan te geven en in welke wijk of welk dorp u woont. U krijgt 
een link waarmee u op 1 juli in groepjes met ons raadsleden in gesprek kunt 

over uw thema’s. ‘Praat met de Raad’ is van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Onze
raadsfracties kunnen uw thema’s meenemen in het belangrijke voorjaarsdebat 
van de gemeenteraad op 8 juli. Meer informatie op gemeenteraad.groningen.nl

De gemeenteraad van Groningen

SportContrainer in Hoornse Meer!

Zit jij op de basisschool en heb je zin in 3 dagen fun?
 Geef je dan snel op!

Altijd al in de buitenlucht willen 
sporten in Hoornsemeer? Dan 
is de SportContrainer een 
mooie kans! Voor zowel kinde-
ren, jongeren als volwassenen 
staat er na de zomervakantie 
in de Hoornsemeer de Sport-
Contrainer van Sport050. Met 
de SportContrainer kunnen er 
verschillende sporten beoefend 
worden zoals bijvoorbeeld 
bootcamp, crossfit, survival, 
kickboksen, fitness of survival. 
Mocht u er gebruik van willen 
maken kan dat te allen tijde 
dat de SportContrainer in de 
Hoornsemeer staat. De Sport-
Contrainer staat vanaf 23 au-
gustus tot en met 16 september 

op het grasveld bij de kruising 
van Onlandsedijk en J.M. Den 
Uylstraat. Naast dat de Sport-
Contrainer faciliteiten biedt tot 
bewegen zijn er ook materialen 
beschikbaar. De wijkorganisa-
ties, sportverenigingen, fysio-
therapie en overige sport- en 
welzijnsorganisaties kunnen 
op aanvraag de beschikking 
krijgen tot het cijferslot om 
de materialen beschikbaar te 
stellen. 
Mocht u hier vragen over heb-
ben of belangstelling hebben 
voor de SportContrainer, dan 
kunt u gerust een mail sturen 
naar m.maring@hvdsg.nl .

Deze haiku is te zien in het raam van G. Pirestraat 55
tijdens het Alternatieve Rondje Meer, zie pagina 10.
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Bij naam

Zou hun namen willen weten.
Op een afstand van anderhalve meter, 
achter maskers verborgen, 
groeten we elkaar uitdrukkelijker in coronatijd. 

Langs elkaar heen schuiven zonder iets te zeggen, 
voelt nu onnatuurlijk aan. 

Ik zou namen willen weten nu ik op afstand blijven moet. 
En dat ze mij met name zouden groeten is een opkomend verlangen.

Dertien woon-eenheden telt ons appartement aan het Gandhiplein. 
Het is als een thuis, de vereniging van eigenaren zorgt goed voor ons.
Ben begonnen ook voornamen te achterhalen van wie hier wonen. 
Vrouwen kunnen dat beter onthouden, maar als man wil ik dat ook kunnen.
Is nog niet helemaal gelukt, want op naambordjes staat die voornaam meestal niet, 
wel de achternaam met voorletters en al en of het om een man of een vrouw gaat. 

We kijken allen op hetzelfde pleintje uit, horen dezelfde bomen ruisen, 
zien het licht van de zon op hetzelfde tijdstip opkomen 
en later weer in duisternis verdwijnen en dan de sterrenhemel en de vlucht van de vogels. 

In de lift zeg ik vriendelijk alleen maar  'hoi'. 
Zou hun namen willen weten en eventueel die van hun kinderen.
Zou de naam willen weten waarmee zij geboren zijn en hen in liefde is gegeven. 
Zou dat geen zegen zijn en hen en ook mij helpen vollediger te leven? 
 
Louis Sommeling

Ui t k i j ke r s  g evr a ag d  voo r 

D e  Zu i d w e s t e r
De Zuidwester heeft een oplage van 4000 exemplaren en 
wordt gratis verspreid in de wijken Corpus den Hoorn en 
Hoornse Meer. De krant wordt, zo horen we vaak, gewaardeerd 
en door velen gelezen. Met enige regelmaat krijgen we ook 
reacties via telefoon of mail. Wij zijn daar blij mee.

Graag willen we u als lezer nog directer betrekken bij De 
Zuidwester. Wij vinden het fijn direct met u contact te hebben 
en van u bijvoorbeeld te vernemen:
- Wat vindt u van de artikelen in de krant?
- Hebt U suggesties voor artikelen in een volgende editie?
- Kent u wijkbewoners die een plaats in de krant verdienen?

Wij hebben deze lezers met wie we graag in contact komen 
‘Uitkijkers’ genoemd. 

Lijkt het u leuk of interessant Uitkijker te worden voor 
De Zuidwester?
Laat het ons weten op redactie@dezuidwesterkrant.nl.

Elkaar ont moeten  in 
het Henri Dunantpark
Het Henri Dunantpark is het 
park aan de rand van Corpus 
den Hoorn, gelegen tussen 
de Henri Dunantlaan en het 
Noord-Willemskanaal. In 2017  
is een aantal bomen gekapt 
omdat deze ziek waren. Een 
van de buurtbewoners, Mar-
jet van Wiek,  vond het zeer 
jammer dat het nodig was tot 
kap over te gaan. Zij deed de 
suggestie aan de gemeente 
om ter compensatie van de 
gekapte bomen nieuwe aan te 
planten en van het Dunantpark 
‘iets moois te maken’. 
Marjet kreeg een uitnodiging 
van Stadsbeheer Zuid voor 
een gesprek. De uitkomst was 
het aanbod van de gemeente 
aan buurtbewoners om met 
een plan te komen. Dat aan-
bod werd met beide handen 
aangegrepen: de Werkgroep 
Dunantpark was een feit. Al 
snel stapten WIJ Corpus den 
Hoorn en de Protestantse 
Wiekgemeente Immanuelkerk 
in, evenals enkele buurtbewo-
ners. In de jaren daarop werden 
tal van ideeën geopperd en 
uitgewerkt. Belangrijke pijlers 

waren bij voorbaat het toegan-
kelijker maken van het park, het 
versterken van de sociale func-
tie en de aanplant van bomen. 

In de Wijk Lewenborg is er van-
af 2009 het Pinetum Quatre-
bras, een plaats waar meerdere 
soorten coniferen zijn samen-
gebracht. Dat pinetum bood 
aan enkele bijzonder zeldzame 
bomen aan het Dunantpark te 
schenken, waarmee alles in het 
najaar van 2020 in een stroom-
versnelling kwam. De gemeen-
te beloofde een half verhard 
rolstoeltoelgankelijk pad te reali-
seren, bankjes en een aantal 
mooie bomen. Op 12 april van 
dit jaar zijn de eerste feitelijke 
stappen gezet voor een prach-
tig park. De eerste bomen zijn 
vanuit Lewenborg naar Corpus 
den Hoorn gebracht en door 
leden van de werkgroep zelf op 
die dag geplant. In de weken 
daarna schonk het Pinetum 
uit Lewenborg nog een aantal 
bomen en ook de gemeente 
zorgde voor extra bomen. 
Binnenkort wordt een half-
verhard pad aangelegd en >> 
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Open plein

Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 
12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren 
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 woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 u 
koffie in de kerk. En de weg-
geefkast in de Immanuelkerk is 
dan ook te bezoeken.
Kom ook eens buurten! 
Welkom.

Ruilwinkel 
’t Ruilertje opent haar deuren 
weer op vrijdagmiddag  3 sep-
tember 2021 met een feestelijke 
heropening met muziek en lek-
kere hapjes! Inbreng en ruilen 

van kleding en speelgoed.
We hopen dan weer wekelijks 
onze deuren in de Immanuel-
kerk (Overwinningsplein 1) te 
kunnen openen. De winkel is 
open van 13.30 uur tot 15.30 
uur.

Nieuw aanbod ’t Ruilertje: crea-
tief en kunst
Naast inbreng en het ruilen van 
kleding en speelgoed bieden 
we vanaf september ook een 
aantal tafels aan, waarop kun-
stenaars en creatieve mensen 
uit Groningen-Zuid hun aanbod 
kunnen laten zien en verkopen. 
Belangstelling of wil je je aan-
melden voor een tafel? Neem 
contact op met Hans Smits: 
hanssmits46@gmail.com

En ook zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die mee willen 
helpen opbouwen, koffie en 
thee schenken en de ruilwin-
kel draaiende houden. Wil je 
het gezellige team ’t Ruilertje 
koen versterken of wil je meer 
informatie, neem dan contact 
op met Hans Smits, 
hanssmits46@gmaill.com

Oproep De Ziel van Zuid - Waardevol Zuid

Alweer ruim twee jaar geleden werd de foto expositie BLIJ 
geopend. De expositie was op verschillende plekken in Gronin-
gen-Zuid te bewonderen en is nu nog  steeds in de Immanuelkerk 
te bekijken. Gesprekken met bewoners uit Groningen Zuid over 
wat hen beweegt en blij maakt stonden aan de basis van de 
expositie. Deze waardevolle gesprekken resulteerden in mooie 
en uiteenlopende foto’s. Een foto van de buurtboomgaard bijvoor-
beeld en van een ontmoeting in het Heijmanscentrum. En van het 
buitenspelen, van samen eten en van een kerkdienst in de Imma-
nuelkerk. Allemaal foto’s rondom de vraag: waar word jij blij van? 
WIJ Corpus den Hoorn, WIJ de Wijert/Helpman en WIJ Rivieren-
buurt en de Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid werkten 
hierin samen. En nu gaan we voor een nieuwe expositie!
Waardevol wordt de insteek van de nieuwe expositie: Waardevol 
Zuid. Wat is voor jou van waarde? In je leven, in Groningen Zuid?

We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om 
het project mee uit te denken en vorm te geven.
Lijkt het je wat? Voor meer info en opgave: 
Petra Mens (WIJ Corpus) petra.mens@wijgroningen.nl
Anita Akkerman (Immanuelkerk) acakkerman1@gmail.com

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

Elkaar ont moeten  in 
het Henri Dunantpark

worden er bankjes geplaatst. 
Ideeën voor mogelijk een 
gedichtenroute en het inzaaien 
van bloemenborders worden 
verder uitgewerkt. 

De eerste reacties vanuit de 
buurt zijn uitermate positief. 
Mensen bezoeken het park nu 
al meer, nemen foto's en komen 
veelvuldig in contact met elkaar. 
Dat zal versterkt worden wan-
neer straks ook mensen uit de 
aangrenzende zorgcentra van 
het pad gebruik kunnen maken. 
De Werkgroep Dunantpark is 
zeer dankbaar voor de warme 
samenwerking en ruimhartige 
ondersteuning van Stadsbeheer 
Zuid  van de gemeente Gronin-
gen en het Pinetum Quatrebras. 
Wat tot op heden is gereali-
seerd, is mogelijk gemaakt 
door de bereidheid om ten volle 
samen op te trekken. Wanneer 
diverse partijen de handen 
ineenslaan blijkt veel  mogelijk. 
De Werkgroep Dunantpark 
hoopt dat hun project anderen 
inspireert elders iets vergelijk-
baars te realiseren.

De bioTOPvakantie 
wordt deze zomer heel anders dan anders. 
Een mix van creatieve workshops buiten 
op de Biotoop in de periode 12-17 juli. 

+ leuke opdrachten en extra’s voor thuis onder de noemer 

 “Wat kan?!” 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar in en om Haren. 

Schrijf je snel in op

www.biotopvakantie.nl

(advertentie)
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We geven je graag tips hoe je jouw woning 

koeler kunt houden bij hoge temperaturen. 

Zorg dat warmte niet naar binnen kan. Houd 

ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Kijk 

voor meer tips op:

www.nijestee.nl/hitte

Warm hè?


