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Brieven aan de
wijkwethouder 
zorgvuldig 
beantwoord
Onlangs stond in de Zuidwester 
de oproep om zaken voor te 
leggen aan de wijkwethouder 
Glimina Chakor. Daar is door 
een aantal wijkbewoners ge-
bruik van gemaakt. Er kwamen 
heel diverse onderwerpen aan 
bod en diverse suggesties 
werden gegeven. Voorbeelden 
hiervan zijn:  een gescheiden 
fiets-/wandelpad richting Hotel 
Groningen Plaza; aanleg van 
een jeu-de- boules-baan; 
gevaarlijke situatie voor fietsers 
bij de Ketwich Verschuurbrug; 
gescheiden inzamelen plastic 
afval; halvering van de 
busritten lijn 10 Hoornse Meer.

Wij hebben vanuit het Gebieds-
team Zuid de brieven door-
gestuurd aan de betreffende 
afdeling van de gemeente en 
van hen ook reacties gehad. 
We zijn bezig hiervan een over-
zicht te maken, wat we graag in 
De Zuidwester van december 
willen publiceren. Voordat we 
dit op een goede manier kun-
nen doen, willen we graag met 
de indieners van de ‘brieven 
aan de wijkwethouder’ live van 
gedachten wisselen op een 
bijeenkomst in buurtcentrum 
De Semmelstee. We hopen dat 
dit misschien al in september 
zal kunnen, maar anders in elk 
geval in oktober. Wij laten de 
indieners van de brieven zo 
spoedig mogelijk weten welke 
datum dit zal worden.

Blijft u intussen vooral brieven 
aan de wijkwethouder schrijven. 
Het wordt zeer op prijs gesteld!

Wijkteam Zuid, 
gebiedsmanager 
Henk Kosmeijer

Glimina Chakor

Expostie Jelle Hartsema 
in  De Semmelstee
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Een nieuw seizoen begint weer in het buurtcentrum van de wijken 
Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof. 
Een nieuwe start na alle coronaperikelen van de afgelopen ander-
half jaar. We blijven natuurlijk ook dit seizoen nog gebonden aan 
de coronamaatregelen, maar we hopen van harte op een bruisend 
seizoen in De Semmelstee. Voor onze leden, onze gebruikers, de 
kinderen en voor ons als bestuur. 

Elke dag van harte welkom
De Semmelstee is elke werkdag (behalve in de reguliere school-
vakanties) geopend van 9 uur ’s morgens tot 5 uur ’s middags. U 
kunt er dan terecht voor een kopje koffie, een broodje, de krant 
of een praatje met andere bezoekers. De consumpties zijn zeer 
schappelijk geprijsd. Op vele dagdelen zijn er vaste activiteiten 
gepland waaraan u mee kunt doen. De meeste van die activiteiten 
zijn wekelijks. Veel bezoekers vinden het fijn een vast moment in 
de week te hebben waarop ze naar De Semmelstee komen. 

Een buurcentrum voor iedereen
De Semmelstee is een buurtcentrum voor alle leeftijden, na-
drukkelijk ook voor kinderen en oudere jeugd. Regelmatig zijn er 
bijeenkomsten over een bepaald thema. Verenigingen houden er 
hun jaarvergadering, de Wijkraad Corpus den Hoorn vergadert er 
en ook de redactie van deze wijkkrant. Het bestuur is steeds bezig 
wegen te vinden om De Semmelstee nog levendiger te maken 
voor een nog grotere en gevarieerdere groep wijkbewoners. Wij 

Op naar 
een bruisend 
seizoen in 
De Semmelstee

staan open voor frisse nieuwe ideeën en willen echt het buurt-
centrum zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Veel wekelijkse vaste activiteiten
Wekelijk bent u welkom voor bridge, biljarten, klaverjassen, bingo, 
sjoelen, dammen en schaken. Ook zijn er computercursussen, 
is er een schildercursus een cursus Nederlandse taal en worden 
er cursussen Zumba, yoga, Pilates en Tai Chi gegeven. Er is een 
Lotus Vrouwenochtend, een Taalcafé, een hobbyclub en een 
handwerkclub. Eigenlijk voor iedereen wat wils! Een overzicht van 
alle wekelijkse activiteiten en de dagen en tijdstippen waarop ze 
zijn vindt u op pagina 7 van deze krant.

Op onze website (www.semmelstee.nl) vindt u per activiteit / 
cursus de informatie die u nodig hebt om zich aan te melden / op 
te geven. Ook vindt u die in ons programmaboekje, dat verkrijg-
baar is in De Semmelstee. Vanzelfsprekend kunt u altijd informatie 
krijgen bij de beheerders van De Semmelstee. 
Voor een aantal activiteiten kunt u zich nog tot vlak van tevoren 
aanmelden. De bijdrage die u per activiteit moet betalen is ver-
schillend, maar is altijd bescheiden. De cursussen worden meren-
deels georganiseerd door anderen dan ons eigen vrijwilligers of 
medewerkers van het WIJ-team. 

Aanmelden voor een activiteit of  cursus
Wilt u aan een activiteit deelnemen, neem dan contact op met de 
contactpersoon die per activiteit of cursus wordt vermeld. U kunt 
ook altijd op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur langskomen op 
de Semmelweisstraat 182 om inlichtingen te vragen aan één van 
onze beheerders. Twijfelt u of een bepaalde activiteit bij u past, 
kom dan gerust een keer ‘proefdraaien’ om de sfeer te proeven. 
Aarzel niet en laat u verrassen. 

Jaarlijkse en incidentele activiteiten
Naast de vaste activiteiten zijn er incidentele activiteiten, zoals de 
viering van Sinterklaas, klaverjas- en sjoeltoornooien met Kerstmis 
en Pasen, een stedentrip en ´Heel de buurt kookt .́ Regelmatig zijn 
er ook bijeenkomsten van de gemeente of andere organisaties. Er 
is vrijwel permanent een expositie te bewonderen. De exposities 
wisselen enkele keren per jaar. Vaak zijn het  verkoopexposities, 
waarbij de prijzen vrijwel altijd zeer betaalbaar zijn. Op de website 
van De Semmelstee vindt u steeds de meest actuele informatie. 

Zelf iets organiseren?  
Als u een bijdrage wilt leveren 
aan de activiteiten in de Sem-
melstee, zelf een cursus/work-
shop wilt geven of volgen, een 
thema-avond wilt organiseren, 
een zaal wilt huren of wanneer 
u een ander idee heeft, mailt 
u ons op info@semmelstee.nl. 
Alle ideeën voor een bruisend 
centrum zijn welkom. 

Wij hopen u vaak te ontmoeten 
in De Semmelstee.
 
Jan Wiltens, voorzitter .
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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

Even voorstellen: 
provinciale 
belangenbehartigers 
voor welzijn en zorg
Sinds drie jaar zijn in Corpus den Hoorn vier 
provinciale belangenorganisaties op het gebied van 
zorg en welzijn gehuisvest. Een medewerker die in 
de wijk woont kwam op het idee deze organisaties 
in De Zuidwester voor te stellen. 
De redactie ging op pad naar de Schweitzerlaan 4 
voor een gesprek met de heer Edwin Klok, 
directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen. 

Vier organisaties 
werken samen
De vier organisaties zetten 
zich in om de zorg en het 
welzijn van de inwoners van 
de provincie Groningen op een 
breed terrein te verbeteren. 
Zorgbelang Groningen is er 
voor ‘patiënten, cliënten, hun 
naasten en mantelzorgers’. 
SOS (Onderling Sterk Steun-
punt) is de belangenvereniging 
door en voor mensen met een 
verstandelijke beperking.  ZaVie 
(Zorg en Aandacht voor ieder-
een) is er voor de belangen van 
mensen met een chronische 
ziekte, lichamelijke beperking 
en ouderen. Platform Hattinga 
Verschure behartigt de belan-
gen van mantelzorgers. De vier 
organisaties worden bekostigd 
vanuit subsidies van de provin-
cie Groningen, gemeenten en 
meerdere fondsen. Gebruik van 
hun diensten is gratis. 

Belangenbehartiging
Edwin Klok omschrijft het 
gezamenlijk belang van de 
vier organisaties als volgt: “We 
komen op voor de belangen 

van patiënten, cliënten, hun 
naasten en mantelzorgers in 
de provincie Groningen. We 
willen dat zij – ook met een 
ziekte of beperking – een fijn 
leven leiden en kunnen mee-
doen in de samenleving. Zorg 
en ondersteuning op maat zijn 
hierbij belangrijk. Mensen zijn 
niet hun aandoening en ieder 
heeft zijn of haar eigen verhaal. 
Wij willen dat naar dit verhaal 
wordt geluisterd en de wensen, 
behoeften en ervaringen van 
de mensen om wie het gaat 
voorop staan in de zorg. 

Positieve Gezondheid
Binnen alle vier organisaties 
wordt gekeken naar wat wel 
kan. ‘Positieve Gezondheid’ is 
daarbij de leidraad en wat het 
leven voor mensen betekenisvol 
maakt. De vrijwilligers, wel-
zijnswerkers en hulpverleners 
worden getraind in het voeren 
van gesprekken met patiënten, 
cliënten, naasten en mantel-
zorgers. Dit kan gaan over 
huisvesting, contacten, licha-
melijke en mentale gezondheid, 
omgaan met geld of zinvolle 

dingen doen. De vraag is: wat is 
belangrijk in jouw leven en hoe 
kunnen we dat realiseren?”

Individuele en groeps-
ondersteuning
“We werken met Positieve 
Gezondheid wanneer we men-

sen –in een kwetsbare positie 
– helpen hun weg te vinden in 
de zorg. Soms met informatie 
of een verwijzing naar een 
WIJ-team, zorginstelling of ge-
meente. Ook als ze een klacht 
hebben over de zorg of er een 
conflict is met de zorgverlener. 
Daarbij zoeken we altijd de 
samenwerking: we gaan eerst 
met elkaar in gesprek. Als we 
er niet uitkomen, helpen we 
bijvoorbeeld bij het schrijven 
van een (klacht)brief of in een 
klachtprocedure. Het perspec-
tief van de patiënt en/of naaste 
staat altijd voorop en privacy is 
natuurlijk heel belangrijk.” 

Ervaringsdeskundigen 
Er wordt gebruik gemaakt van 
ervaringsdeskundigen 
bij diverse overleggen. 
Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, 
hoe is een openbare ruimte 
toegankelijk voor mensen met 
een beperking. Wat betekent 
het wanneer een bushalte 
wordt opgeheven, voor iemand 
met een beperking. Hiertoe is 
overleg geweest tussen een 

ervaringsdeskundige en de 
vervoerder. Het resultaat van 
het gesprek met de vervoerder 
was dat de halte gebleven is. 

Samen boeken we mooie 
resultaten
Edwin Klok benadrukt, dat 
vooral door samenwerking 
vaak mooie concrete resultaten 
worden geboekt. 
Zo is de informatie en zorg voor 
mensen met verschillende 
aandoeningen verbeterd. 
Vandaar het motto: “goede zorg 
bereik je alleen samen met de 
mensen om wie het gaat!“

Meer informatie
Wilt u meer informatie, bent 
u nieuwsgiering naar één of 
meerdere organisaties of bent u 
op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Neem dan contact op!

www.zorgbelang-groningen.nl
www.zavie.nl
www.sphv.nl

 
Edwin Klok
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Heb jij jouw 
erfenis al 
geregeld?

Kunstmarkt Hoornse Meer 2021
zaterdag 18 september van 12.00 tot 17.00 uur
bij Wall House #2 aan de Lutulistraat 17
Rondom Wall House #2 aan de Lutulistraat is een groot grasveld, met ruimte voor een flink aantal 
kunstenaars. We hopen dit jaar op een prachtige nazomer en op mooi weer op 18 september. 
Dit jaar heeft elke kunstenaar een overdekte marktkraam voor zijn/haar kunst. Bij deze keuze speelt 
corona mee: liever in de buitenlucht en met voldoende ruimte voor afstand dan in een afgesloten tent. 

Grote variëteit  aan kunst
Twintig kunstenaars presente-
ren hun werk op  de prachtige 
locatie aan het Hoornsemeer. 
Het is ook dit jaar weer gelukt 
een grote diversiteit aan kunste-
naars en kunst te vinden. We 
hebben foto’s, handgemaakte 
tassen en jassen, schilderijen, 
sieraden, glaskunst, kleurrijke 
garens en weefsels, hoeden en 
keramiek. Kortom een diversi-
teit aan kunst om naar te kijken 
en om te kopen. Op onze site 
(www.kunstmarkthoornsemeer.
nl) vindt u een voorbeeld van 
het werk van elke kunstenaar 
en u kunt in de meeste  geval-
len doorlinken naar zijn/haar 
website. 

Muzikale kunst
Naast beeldende kunstenaars 
hebben we ook muzikale 
kunstenaars op de markt. Mede 
door hun succesvolle optredens 
in 2019 zijn we blij, dat ook dit 
jaar weer The Match en Afrikadi 
zullen optreden. The Match 
bestaat uit twee jonge violisten 
die extra sfeer zullen brengen 
tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Tussen 15.30 en 17.00 zal de 
percussiegroep Afrikadi optre-
den met sfeervolle muziek en 
betoverende klanken van tradi-
tionele Afrikaanse instrumenten 
Er worden ritmes gespeeld 
uit diverse West-Afrikaanse 
landen. Zie: www.afrikadi.nl

Horeca, fotograaf en 
activiteiten voor kinderen
De catering wordt ook dit jaar 
weer verzorgd door &Meer 
gevestigd aan de Palmelaan. 
Koffie, thee, fris, wijn, broodjes 
en hapjes: het is er allemaal. 
Houd er wel rekening mee dat 
u niet overal kunt pinnen. 
Kinderen kunnen terecht bij 
Mariska Lunsing en Alie Buitenhuis 
om zelf beeldend bezig te zijn.

Wall House #2 is jarig
In september 2021 is het twintig 
jaar geleden dat Wall House 
#2 haar plek kreeg aan het 
Hoornsemeer. Om dit jubileum te 
vieren organiseert Wall House 
tal van activiteiten in augustus 
en september. Meer informatie 
is te vinden op www.gronin-

germuseum.nl/museum/wall-
house-2. Tijdens de kunstmarkt 
is fotograaf Gea Schenk in het 
Wall House aanwezig en maakt 
portretten van ‘de buren van 
Wall House #2’ voor de foto- 
wand ‘Wall of Fame’. Iedereen 
met postcode 9728 kan zich 
per mail aanmelden via wall-
house@groningermuseum.nl

Alleen het weer kan nog roet in 
het eten gooien: bij slecht weer 
zullen we de markt moeten af-
gelasten. Wij zullen dit minimaal 
een dag van tevoren melden op 
onze site en op facebook. 

Actuele informatie over de 
markt vindt u op www.kunst-
markthoornsemeer.nl en op 
www.meerhoornsemeer.nl. 
Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij Elly Hohé: 
050-5265145 / 06-1875 5941
of Matthé Snijders: 
matsnijders@kpnplanet.nl

werk van Greetje Hoving

werk van Jen van Wijngaarden

werk van Astrid van der Weert

werk van Piet Groothuizen
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Actiegroep Stadspark Natuurlijk! wordt een vereniging
In het najaar van 2020 werd de 
Actiegroep Stadspark Natuur-
lijk! opgericht. Wij berichtten 
in De Zuidwester meerdere 
keren over de standpunten en 
de activiteiten van deze groep. 
Volgens de actiegroep zou de 
gemeente aan hebben gege-
ven hen niet als volwaardig 
gesprekspartner te zien, maar 
als een  verzameling individuele 
Stadjers die niet voor anderen 
konden spreken. Daarom be-
sloot de actiegroep Stadspark 
natuurlijk! een vereniging te 
worden, waardoor als rechts-
persoon de formele status van 
een belangenbehartiger werd 
verkregen.
Op 24 augustus werden de 
statuten aangenomen en het 
bestuur benoemd. Op het 
moment van oprichting telde de 
vereniging 45 leden, uit 12 wij-
ken van de stad. De vereniging 
wil “de belangen behartigen van 
alle Stadjers die lijden onder de 
overlast van evenementen op 
de voormalige drafbaan in het 
Stadspark en die het karakter 
van het Stadspark als rustig 
natuurgebied voor kleinschalige 
en individuele recreatie willen 
behouden.” Het lidmaatschap 
van de vereniging staat open 
voor alle Stadjers die het doel 
van vereniging onderschrijven. 
Om de drempel voor iedere 
Stadjer zo laag mogelijk te hou-
den heeft de vereniging beslo-
ten geen contributie te heffen.

Vluchtelingenmaatje: 
gewoon heel leuk om te doen!
 
Arthon, José en Job zijn met z’n drieën vluchtelingenmaatje. 
Via Humanitas zijn ze een jaar geleden gekoppeld aan Alaa uit 
Syrië.  Arthon: “Het is nobel werk, kost relatief weinig tijd en je 
helpt mensen er ontzettend mee. Het is gewoon heel leuk om te 
doen!” Voor Alaa maakten zijn drie vluchtelingenmaatjes het ver-
schil: “Als je nieuw bent in de stad, weet je niet wat je moet doen. 
Met de woning, elektriciteit, verzekeringen, allerlei dingen die je 
moet regelen. José, Arthon en Job hebben mij veel geholpen!”
 
Heb jij een dagdeel per week tijd?
In de wijken ten zuiden van het centrum zoeken we voor vijf 
vluchtelingen een maatje. Je helpt met regelzaken en met post, 
en gaat er samen op uit om de taal te oefenen en sociale 
contacten te leggen. Jullie beslissen samen wanneer en waar je 
afspreekt. Humanitas houdt bij de koppeling zo veel mogelijk 
rekening met jouw voorkeuren en interesses. We bieden je 
individuele ondersteuningen en organiseren regelmatig scholing 
en vrijwilligersbijeenkomsten. 

Wil je je aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met 
Jeichien Martens, 06-13123294 of j.marten@humanitas.nl. 

Rechtstreeks overleg met 
omwonenden HOLT begonnen
Eindelijk is het zover en wor-
den de omwonenden van de 
toekomstige wijk HOLT,  de 
voormalige ALO-locatie, per-
soonlijk geïnformeerd over de 
concrete plannen die er liggen 
voor HOLT. De afgelopen jaren 
was de gemeente eerstverant-
woordelijk voor de voorlichting 
van de omwonenden over hun 
plannen met de voormalige 
ALO-locatie. Begin maart 
werd vastgoedontwikkelaar 
MWPO als beste beoordeeld 
in het aanbestedingstraject 
voor de ontwikkeling van de 
voormalige ALO-locatie.  
Het plan van MWPO was de 
omwonenden nog vóór de 
zomer live te informeren, 
maar door de coronamaat-
regelen was dit helaas niet 
mogelijk. Ze ontvingen in mei 
wel een nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomst 
in De Semmelstee
Voor Holt heeft de gemeente-
raad in mei 2020 de bouw-
envelop vastgesteld. Daarin 
staan de beleidsregels waar-
aan het bouwproject moet 
voldoen. In die bouwenvelop 

staat ook, dat de ontwikkelaar 
verantwoordelijk is voor de 
communicatie met de omge-
ving, van planvorming tot en 
met de uitvoering. Omwonen-
den, omliggende bedrijven, 
organisaties en andere belang-
hebbenden moeten bij de ont-
wikkelingen worden betrokken. 
Zij moeten regelmatig worden 
geïnformeerd en in de gelegen-
heid gesteld mee te praten. Op 
de bijeenkomst in De Semmel-
stee zal behalve MWPO ook 
Nijestee aanwezig zijn en onder 
anderen een 
ecoloog van de gemeente.  
Over een exacte datum en 
tijdstip worden nu overlegd. 
Omwonenden krijgen binnen-
kort een uitnodiging. 

Nieuw bestemmingsplan 
nodig vóór begin van 
de bouw 
Hoewel MWPO direct verant-
woordelijk is voor de communi-
catie met de omwonenden blijft 
de gemeente nauw betrokken 
bij Holt. In de komende maan-
den moet er een nieuw bestem-
mingsplan komen: het huidige 
bestemmingsplan heeft geen 

woonbestemming. De gemeen-
te zal vermoedelijk in de eerste 
helft 2022 met een voorstel 
komen. Wie er behoefte aan 
heeft kan zich dan gedurende 6 
weken een mening vormen en 
die vastleggen in een zoge-
naamde ‘zienswijze’. Regel-
matig zijn zienswijzen op een 
bestemmingsplan vrij negatief, 
maar ook voorstanders worden 
van harte uitgenodigd hun 
mening te geven. 

Het kan even duren
Het is niet goed te voorspel-
len hoe lang het proces van 
definitieve vaststelling van een 
bestemmingsplan gaat duren. 
Bij de bouw van een senioren-
complex in De Wijert, het 
zogenaamde Project Q, duurt 
het vrij lang. Maar het duurt 
niet eindeloos. In haar reactie 
op de ingediende zienswijzen 
bij Project Q stelt de gemeente, 
dat een ontwikkeling voor een 
individuele bewoner nadelige 
gevolgen kan hebben, maar dat 
het de taak van de gemeente is 
een afweging te maken tussen 
het individueel belang en het 
algemeen belang. 

Ga voor meer informatie naar 
https://stadsparknatuurlijkgro-
ningengmail.com 
of stuur een mail naar
stadspark.natuurlijk@gmail.com.



                 De Zuidwester            September 2021 3     5

foto: Gea Schenk

Wall House #2 
viert 20-jarig bestaan
Op 5 september 2021 is het twintig jaar geleden 
dat het iconische Wall House #2 in Groningen 
werd geopend. Om dit jubileum te vieren, vinden 
er een maand lang elk weekend feestelijke 
activiteiten in en om het gebouw plaats. 
Voor de jongsten zijn er onder 
meer kinderworkshops zoals 
‘maquette maken’ en ‘architect 
voor een dag’ te volgen. Ge-
interesseerden in architectuur 
kunnen op 11 en 12 september, 
tijdens Open Monumentendag, 
rondleidingen volgen over het 
gebouw. Voor kunstliefhebbers 
worden er in september rondlei-
dingen gegeven door de expo-
serende kunstenaars Gabrielle 
Kroese, Ismaël Lotz en Sabine 
Liedtke in de expositie Are You 
Now. Daarnaast is deze week 
een Instagram-architectuurfoto-

wedstrijd van start gegaan. Het 
complete jubileumprogramma is 
te vinden op www.groningermu-
seum.nl/wallhouse. 
 
Ontwerp                                                                                                                                               
Het bijzondere woonhuis 
is ontworpen door de New 
Yorkse architect John Quen-
tin Hejduk. Hij ontwierp Wall 
House #2 al in 1973 voor de 
landschapsarchitect Arthur Ed-
win Bye. Vanwege de hoge kos-
ten is het ontwerp destijds niet 
uitgevoerd. Dat gebeurde pas 
een jaar na Hejduks dood, in 

   

    

 

 

Kom op je verhaal groep
Een bemoedigingsgroep voor mensen die hersteld zijn of aan het 
herstellen zijn van bijvoorbeeld een burn out en openstaan voor 
onderlinge bemoediging om de nieuwe inzichten levend te houden, 
juist ook in relatie tot geloof en spiritualiteit.

2001, in de Hoornse Meer. Wall 
House #2 is de enige gereali-
seerde villa uit een reeks van 
‘wall houses’ die Hejduk ont-
wierp. Centraal in het ontwerp 
staat een 18,5 meter brede en 
14 meter hoge muur. Hieraan 
zijn aan een kant verschillende 
ruimtes opgehangen, bestemd 
als slaap-, woon- en eetkamer. 
Aan de andere kant van de 
muur zijn de entree, een loop-
brug en een kantoor gesitueerd. 
Het huis verweeft architectuur 
en denken over architectuur. 
 

Bewoners 
Wall House #2 werd gebouwd 
op initiatief van de gemeente 
Groningen, Wilma BV en Kam-
minga Makelaars. Het oor-
spronkelijke idee was, dat het 
bewoond zou worden door een 
particuliere koper. De vraagprijs 
was een miljoen gulden. Er 
werd echter geen koper gevon-
den. Na het overlijden van John 
Hejduk is besloten de bouw op 
eigen risico voort te zetten, als 
een eerbetoon aan de bijzonde-
re architect. In de eerste jaren 
bood het plek aan (internationa-
le) artists in residence. 

Het Groninger Museum beheert 
het gebouw sinds 2016. Met 
wisselende exposities en acti-
viteiten trekt het gebouw zowel 
(wijk)bewoners uit Groningen 
als architectuur- en kunstlief-
hebbers uit Nederland en ver 
daarbuiten. 
 
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, Groningen.

We volgen het ritme van de 
seizoenen en komen vier keer 
per jaar bij elkaar, in ieder 
seizoen. We zetten de natuur 

in en laten ons versterken door 
wat de natuur ons in ieder 
seizoen brengt. Dat kan door 
naar buiten te gaan maar ook 
de natuur binnen te halen. Het 
ritme van de natuur brengt bij 
leven: wat aan het ontkiemen 
is, wat is gaan bloeien nadat je 
moest/kon loslaten, vertrouwen 
in groeikracht, ook in de winter.

Eerste avond: woensdag 13 
oktober van 19.30 tot 21.00 u
De overige data zijn in onder-
ling overleg (overdag zou ook 
een mogelijkheid kunnen zijn)
Maximaal 9 deelnemers. Er 
is nog plek voor een aantal 
mensen. Bij meer belangstel-
ling wordt een nieuwe groep 
gestart.

Zijn
als een boom aan stromend 
water,
stevig geworteld,
meebewegend op de wind 
met de seizoenen
in het licht.

Informatie en opgave:
Anita Akkerman, 
email: acakkerman1@gmail.com 
tel.: 06 17067504

Ruilwinkel ‘t Ruilertje
vanaf september weer 
wekelijks open!

Iedere vrijdagmiddag zijn we 
geopend van 13.30 u tot 15.30 
uitgezonderd schoolvakanties. 
U bent welkom u voor het ruilen 
en kopen (klein prijsje) van 
kleding en speelgoed. 
In de Immanuelkerk, 
Overwinningsplein 1. 

Ook staat de koffie en thee 
klaar en is er alle ruimte voor 
een praatje en gezelligheid.

Ook is er de mogelijkheid 
om zelfgemaakte creatieve 
producten onder de aandacht 
te brengen en een tafel te 

‚

Vakanties en
feestdagen

gesloten

Immanuelkerk
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen

Ruilwinkel

„Het Ruilertje“

Iedere vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur ben je van harte welkom 

voor het ruilen of kopen van kleding en speelgoed en het 

kopen van creatieve producten en kunst uit de buurt.

reserveren. 
Opgave bij coördinator 
Hans Smits via 
hanssmits46@gmail.com

Welkom!

En ook zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die mee willen 
helpen opbouwen, koffie en 
thee schenken en de ruilwinkel 
draaiende houden. 
Wil je het gezellige team komen 
versterken of wil je meer weten, 
neem dan contact op met 
Hans Smits, 
hanssmits46@gmaill.com
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uw dak, uw tuin, terras en

6

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

MunusVergroent 
  uw omgeving
Wij waren op bezoek bij het bedrijf MunusVergroent 
en spraken met de eigenaar, Wouter Banus. Wouter 
heeft zijn sporen verdiend in de bouw- en kluswereld. 
Hij richt nu zijn pijlen op het vergroenen van de ge-
bouwde omgeving. MunusVergroent is gevestigd in 
Groningen, maar is actief in de noordelijke drie provin-
cies.  Met name groene daken zijn de specialiteit van 
het bedrijf. In De Zuidwester van december 2020 is al 
eens beschreven hoe een groen dak er in de praktijk 
uitziet en hoe een eigenaar dat ervaart. Redenen ge-
noeg om in te gaan op de techniek achter een onder-
houdsarm groen dak. 

Net als bij een gewoon dak 
dient eerst de dakbedekking 
te worden aangebracht om 
het dak waterdicht te maken. 
Vaak zal het gaan om bitumen, 
soms om kunststof. Dan komt 
daarop een beschermmat met 
wortelwerende folie. Daarna 
volgt een speciale drainagelaag 
van geribbeld kunststof die het 
water afvoert, maar ook deels 
vasthoudt. Daarbovenop komt 

een laagje substraat, korrels die 
dienen als voedingsbodem voor 
de planten. Uiteindelijk worden 
daarop de planten geplaatst. 

Vaak gaat het daarbij om se-
dumplanten. Dit zijn vetplanten 
die goed bestand zijn tegen kou 
en warmte. Ze kunnen zowel 
in een droge als in een natte 
omgeving gedijen en vergen 
weinig onderhoud. Dat komt 
goed uit, want niet altijd is een 
dak eenvoudig toegankelijk. 
Munus gebruikt een aantal 
soorten sedumplanten, zodat 
een kleurrijk beeld op het dak 
ontstaat. Doorgaans wordt 
gewerkt met een plat dak, maar 
ook op een licht schuin dak is 
een beplanting mogelijk. Zie 
de foto met een schuin dak en 
sedumplanten.

Groene daken worden steeds 
vaker toegepast. Voor de 
bewoner zijn de voordelen 
dat het dak goed isoleert en 
de dakbedekking wel twee 
keer langer meegaat dan bij 
een “gewoon” dak. Voor de 
stad is het een opsteker dat 
groene daken zorgen voor 
biodiversiteit. In hete zomers 
verkoelen ze de omgeving. 
Het grootste voordeel van 
een groen dak is het vast-
houden van regenwater en 
daardoor het verhogen van 
de capaciteit van het riool. 
De gemeente Groningen ver-
leent daarom bij de aanleg 
van een groen dak, onder 
voorwaarden,  een subsidie 

die kan oplopen tot 30 euro per 
vierkante meter. De aanlegkos-
ten van een groen dak bedra-
gen doorgaans 60 tot 80 euro 
per vierkante meter.

Het installeren van een groen 
dak is vakwerk. De dakcon-
structie dient sterk genoeg te 
zijn om het gewicht van de 
lagen te kunnen dragen. Munus 
zoekt dit goed uit en gaat 
samen met de klant de moge-
lijkheden na. Ook de aanleg 
luistert nauw. Als dat niet goed 
gaat en er lekkage optreedt dan 
dienen alle lagen te worden 
verwijderd. Vaak worden groe-
ne daken samen met zonne-
panelen geïnstalleerd. Munus 
plaatst zelf geen panelen, maar 
werkt samen met een aantal 
bedrijven die dat wel doen. 

Buurtcirkel Groningen-Zuid weer 
van start

   Beeldend Bezig! In het Hoornse Meer. 
   Start met nieuwe lessen vanaf week 38.
   Groepsgrootte op eigen locatie max. 4 personen.
   Aanmelden via tekenenbijmariska@gmail.com

Zaterdagmiddag 18 september, Vrije inloop activiteit “Spelen met verf”, 
op de Kunstmarkt Hoornse Meer bij het WallHouse, A.J.Lutulistraat 17

Proeflessen voor jeugd. Kosten 5 euro per les.
Zaterdag 25 september, van 10.30-12.00 uur, 11 t/m 16 jaar.
Dinsdag 28 september, van 16.00 uur-17.00 uur, 6 t/m 8 jaar.
Donderdag 30 september, van 16.00-17.00 uur, 9 t/m 12 jaar.

Beeldende Cursussen voor jeugd. Kosten vanaf 90 euro. 
10 lessen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, vanaf dinsdag 5 oktober, 16.00-17.00 uur.
10 lessen voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, vanaf donderdag 7 okt., 16.00-17.00 uur.
10 lessen voor jongeren van 11 t/m 16 jaar, vanaf zaterdag 9 okt., 10.30-12.00 uur.

Ook voor minima, i.v.m. samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Beeldende workshops voor volwassenen.
Maandag 25 oktober, van 14.00-16.30 uur, Workshop “Zet jezelf op de kaart” 

a la Aboriginal art, zie website van Link050, bij Ontwikkellink. 
Kosten geen, voor mensen met een participatiebaan of die vrijwilligerswerk doen.

Woensdag 17 november, van 10.00-12.00 uur, Workshop “Teken een boom” 
bij de Immanuelkerk. Kosten 12,50 euro.

Tevens Individuele begeleiding met behulp van de Tekentaal. 
Ook online mogelijk, mits u zelf materiaal heeft. 

Meer informatie: Website Beeldend bezig! 
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Weekoverzicht activiteiten/cursussen seizoen 2021-2022

Maandag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Pilates 10.30 - 11.30 uur

Bridge 13.30 - 16.30 uur

Biljarten 13.00 - 17.00 uur

Spelcontainer 15.00 - 17.00 uur

Klaverjassen (1 x per 2 weken) 19.30 - 23.00 uur

Pilates (1 × per 2 weken) 18.30 - 19.30 uur

Dinsdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Nederlandse taalles 09.00 - 12.00 uur

Yin Yoga (cursus) 09.15 - 11.00 uur

Biljartclub Potetos 13.00 - 17.00 uur

Handwerkclub 13.30 - 16.00 uur

Schildercursus 13.00 - 16.00 uur

Tai Chi (beginnerscursus) 18.00 - 19.00 uur

Tai Chi (gevorderdencursus) 19.10 - 20.30 uur

Yin Yoga 19.30 - 21.15 uur

Sjoelen 20.00 - 22.00 uur

Biljartclub Poeli Flip 19.30 - 22.30 uur

Woensdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Lotus Vrouwenochtend 09.30 - 11.30 uur

Nederlandse taalles 09.00 - 12.00 uur

Taalcafé 13.00 - 15.00 uur

Oogcafé Slechtzienden 13.30 - 15.00 uur

Spelcontainer 14.00 - 17.00 uur

Biljarten 13.00 - 17.00 uur

Biljartclub Pomerans 18.30 - 22.30 uur

Zumba 18.45 - 19.45 uur

Bridge 20.00 - 23.00 uur

Donderdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Computerles SeniorWeb 12.30 - 17.00 uur

Biljartclub domi club 13.30 - 16.30 uur

Klaverjassen 14.00 - 17.00 uur

Biljartclub Potetos 18.30 - 22.30 uur

Damclub 19.30 - 23.00 uur

Klaverjassen 20.00 - 23.00 uur

Vrijdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Bingo voor ouderen (3e vr.) 13.00 - 16.00 uur

Kinderclub 13.30 - 14.30 uur

Biljartclub Potetos 13.30 - 16.30 uur

Schaakclub jeugd 16.00 - 17.30 uur

Bingo voor iedereen (1e vr.) 20.00 - 23.00 uur

Er zijn geen activiteiten en cursussen tijdens de reguliere schoolvakanties.

           Zaterdag 25 september  

         Van 14.00 uur tot 17.00 in 

        Buurtcentrum  De Semmelstee  

 

 

 
 

Van het seizoen, met voor de kinderen een 
stormbaan. Ook zal er een bqq zijn 
opgave verplicht bij Truus 06 36118239 en 
als afsluiter kunt u nog nagenieten van 
een heerlijk ijsje. 

Weekoverzicht activiteiten/cursussen
seizoen 2021-2022   De Semmelstee

Er zijn geen activiteiten en cursussen tijdens de reguliere schoolvakanties

Beste wijkbewoner,

Met ingang van januari 2020 
is er in de wijk een buurtcirkel 
geformeerd. Deze heeft door 
de pandemie natuurlijk een tijd 
niet kunnen draaien maar is nu 
weer van start.

Een buurtcirkel bestaat uit een 
groep van negen tot twaalf 
mensen met een\ondersteu-
ningsvraag die vooral elkaar 
steunen. Ieder doet het vanuit 
zijn of haar eigen talenten. 
Een vrijwilliger uit de wijk en 
de Buurtcirkelcoach helpen de 
deelnemers hierbij. Iedereen is 
er welkom. Adri Groenendal is 
de Buurtcirkelcoach.

We zijn in Groningen-Zuid ge-
start met een kleine groep. De 
groep komt wekelijks bij elkaar 
op maandagmiddag in Buurt-
centrum Stadspark aan de Lo-
rentzstraat 11 in de Grunobuurt.  
Binnen de Buurtcirkel bespre-
ken de deelnemers samen wat 

ze gaan doen. Om 16.00 uur 
wordt begonnen met koffie/thee 
en wordt aansluitend bijvoor-
beeld een spel gedaan en gaan 
mensen koken. Ook andere 
activiteiten zijn in de toekomst 
mogelijk. Op de bijeenkomsten 
wordt vaak de afgelopen week 
besproken en ieders plannen 
voor de komende week. Wel-
licht zijn er zaken waarbij men 
elkaar kan ondersteunen. Een 
afspraak voor een gezamen-

lijke fietstocht of wandeling is 
snel gemaakt of  bijvoorbeeld 
iemand ondersteunen bij een 
afspraak bij de gemeente.

De taak van de Buurtcirkel-
coach is alle deelnemers de 
kans te geven de eigen vaar-
digheden te herontdekken en 
in te zetten. In eerste instantie 
binnen de veilige sfeer in de 
groep en daarna weer in de 
maatschappij. Ieder heeft 
voldoende vaardigheden iets 
voor een ander te betekenen. 
Er is nog ruimte voor meer 
deelnemers!

Wilt u graag iets beteken voor 
een ander en kunt u zelf ook 
wel wat hulp gebruiken: 
neem gerust contact met mij 
op: Adri Groenendal, 
Buurtcirkelcoach 
Groningen Zuid-Vooruit 
06-57474038
a.groenendal@lentis.nl
www.zuidvooruit.nl

Buurtcirkel Groningen-Zuid weer van start

Adri Groenendal

U i t k i j k e r s  g e v r a a g d 
v o o r  D e  Z u 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. 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.
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Breed aanbod Seniorweb Groningen
Workshops
Vanaf donderdag 16 september start in De Semmelstee een serie workshops (zie onderstaande lijst). 
Elke workshop begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 17.00 uur. Per workshop kunnen maximaal 
6 deelnemers en 1 docent meedoen. Bij minder dan 4 deelnemers wordt de workshop geannuleerd.
Uiteraard gelden voor deze bijeenkomsten de RIVM regels. Wij vinden het dan ook uiterst belangrijk 
dat u gevaccineerd bent. Dat is een bescherming voor u, de overige deelnemers en de docent.
De kosten van een workshop zijn één strip (EUR 4,00) van uw knipkaart (eventueel nog aan te 
schaffen) of een eenmalige bijdrage van EUR 5,00. Niet gebruikte strippen van de Computerclubs 
blijven onverkort geldig.
Omdat het aantal deelnemers per workshop beperkt is, kan het zijn dat een tweede bijeenkomst 
gepland moet worden. Ook kan het zijn dat niet alle gewenste training aan bod kwam. Dan zal ook 
bekeken moeten worden wanneer er een vervolgsessie gepland kan worden.

BELANGRIJK
Geef u nu op als u mee wilt doen aan een van de workshops
Stuur een email naar: info@seniorwebgroningen.nl met nummer en titel van de workshop
U ontvangt een bevestiging met eventuele aanvullende informatie

Les aan Huis
Dat kan vanaf 1 september onder bepaalde voorwaarden weer, maar vraagt goed overleg met u, de 
coördinator en de uitvoerende docent. Bij deelname wordt u vooraf geïnformeerd wat de precieze 
voorwaarden zijn. Aanmelden via info@seniorwebgroningen.nl

Hulp op Afstand
Dit kan telefonisch, via beeldbellen of door tijdelijke overname van uw scherm. Aanmelden via info@
seniorwebgroningen.nl; tel.: (050) 313 1832

Zie voor verdere informatie: www.seniorwebgroningen.nl

Breed aanbod Seniorweb Groningen

Workshops

Vanaf donderdag 16 september start in De Semmelstee een serie workshops (zie onderstaande lijst). 

Elke workshop begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 17.00 uur. Per workshop kunnen maximaal 

6 deelnemers en 1 docent meedoen. Bij minder dan 4 deelnemers wordt de workshop geannuleerd.

Uiteraard gelden voor deze bijeenkomsten de RIVM regels. Wij vinden het dan ook uiterst belangrijk 

dat u gevaccineerd bent. Dat is een bescherming voor u, de overige deelnemers en de docent.

De kosten van een workshop zijn één strip (EUR 4,00) van uw knipkaart (eventueel nog aan te 

schaffen) of een eenmalige bijdrage van EUR 5,00. Niet gebruikte strippen van de Computerclubs 

blijven onverkort geldig.

Omdat het aantal deelnemers per workshop beperkt is, kan het zijn dat een tweede bijeenkomst 

gepland moet worden. Ook kan het zijn dat niet alle gewenste training aan bod kwam. Dan zal ook 

bekeken moeten worden wanneer er een vervolgsessie gepland kan worden.

1 Beeldbellen mogelijkheden 16 september

2 Fotobeheer overzetten en ordenen van foto's op telefoon, tablet en PC 23 september

3 Word & Excel eenvoudige toepassingen 30 september

4 Windows 10/11 eenvoudige toepassingen 7 oktober

5

Macbook, iPad & 

iPhone

uw apparaat leren kennen en eenvoudige toepassingen 

gebruiken 14 oktober

6 DigiD Digisterker - omgaan met DigiD 21 oktober

7 Sociale media Facebook, WhatsApp 28 oktober

8 Geldzaken online bankieren (ING, Rabobank, ABN AMRO etc.) 4 november

9 Kijken streaming beelden (YouTube, Netflix etc.) 11 november

10

Veilig en vertrouwd 

online

phising, scimming, nepmails, ransomware etc.!

Wat doe je er aan? 18 november

11 Geocaching 25 november

BELANGRIJK

Geef u nu op als u mee wilt doen aan een van de workshops

Stuur een email naar: info@seniorwebgroningen.nl met nummer en titel van de workshop

U ontvangt een bevestiging met eventuele aanvullende informatie

Les aan Huis
Dat kan vanaf 1 september onder bepaalde voorwaarden weer, maar vraagt goed overleg met u, de 

coördinator en de uitvoerende docent. Bij deelname wordt u vooraf geïnformeerd wat de precieze 

voorwaarden zijn. Aanmelden via info@seniorwebgroningen.nl

Hulp op Afstand
Dit kan telefonisch, via beeldbellen of door tijdelijke overname van uw scherm. Aanmelden via 

info@seniorwebgroningen.nl; tel.: (050) 313 1832

Zie voor verdere informatie: www.seniorwebgroningen.nl

BSO De Blokhut is verhuisd 
naar Sylviuslaan 2

Dunantpark 
toegankelijker 
en gezelliger

In de afgelopen periode is met succes een rolstoelvriendelijk 
half verhard pad door het Dunantpark aangelegd. Dit heeft 
tot positieve reacties van omwonenden en overige gebrui-
kers geleid, evenals bij de eerder gezette stappen in het 
voorjaar. Het park zal nu ook in natte periodes beter toegan-
kelijk zijn. Daarnaast worden in het najaar op twee locaties 
langs het pad bankjes geplaatst. 

Binnenkort zal de gemeente naast het bankje in het midden 
van het park ook een bloemen- en kruidenmengsel aan-
brengen, dat onder meer ten goede komt aan bijen. Het 
betreft bijvoorbeeld soorten als pinksterbloem, veldzuring, 
margriet, gele morgenster, boerenwormkruid, boterbloem, 
ratelaar en zandblauwtje. Het is de bedoeling, dat zo moge-
lijk dichtbij het strooigebied een bijenhotel komt te staan. 

Wij houden u graag op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen in het gebied. 
Namens de Werkgroep Dunantpark - Marjet van Wiek

BSO De Blokhut heeft aan het 
begin van het nieuwe school-
jaar, op 23 augustus,
haar nieuwe pand betrokken 
aan de  Sylviuslaan 2. Dat is 
vlakbij de Piccardthofplas en 
het volkstuincomplex Piccardt-
hof. Op de nieuwe locatie 
beschikt De Blokhut over twee 
verdiepingen en heeft daarmee 
bijna 2 x zoveel vierkante me-
ters als wettelijk vereist. 
Het past in de visie om  meer 
dan opvang te zijn en elke dag 
een attractief binnen- en buiten-
programma te hebben, work-
shops en ruimte om te chillen.

 
Buiten is zowel een grijs als 
groen speelgebied voor de 
verschillende leeftijdsgroepen.  
De voormalige parkeerterreinen 
om het gebouw worden omge-
toverd in speelgebied voor de 

verschillende leeftijdsgroepen. 
Nu vanaf eind augustus de 
basis klaar is, zal de rest in een 
organisch proces in fases ver-
der aangepast worden naar de 
kwaliteitseisen van de Blokhut.
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SportContrainer in Hoornse Meer!
Vanaf  23 augustus t/m 16 
september staat de Sport-
Contrainer van Sport050 
in de J.M. den Uylstraat, 
tussen het pad naar de 
Hoornse Dijk en het bas-
ketbalveld in. 

Er wordt door de kinderen en 
de oudere jeugd al veel gebruik 
van gemaakt. Hij staat er ook 
voor volwassenen en ouderen! 
Kom gerust informeel sporten. 

Met de SportContrainer kunnen 
er verschillende sporten beoe-
fend worden, zoals bootcamp, 

crossfit, survival, kickboksen, 
fitness of survival. In de Sport-
Contrainer liggen diverse 
sportmaterialen. Groepen met 
begeleiding kunnen op aan-
vraag de beschikking krijgen tot 
het cijferslot van de Contrainer.  
U kunt hier denken aan wijkor-
ganisaties, sportverenigingen, 
fysiotherapie etc. Er is al een 
groep bewoners die iedere och-
tend om 7.00 uur gaat trainen 
voor de vikingrun. Afhankelijk 
van de groepen jeugd in de wijk 
komt het jeugdwerk van WIJ 
ook sporten bij de SportCon-
trainer.

Voor de 40-ers zal op donder-
dag 2, 9 en 16 september van 
17.00-18.00 uur, onder begelei-
ding van Petra de Groot, een 
training worden gegeven. De 
training is aangepast aan ieders 
niveau. Deelname is gratis. Het 
budget voor de begeleiding 
is beschikbaar gesteld vanuit 
Sportwijk Zuid.
Mocht u over de SportContrai-
ner belangstelling of vragen 
hebben, dan kunt u een e-mail 
sturen naar petra.mens@
wij.groningen.nl.

Huiswerkklas 
WIJ ZUID 

WIJ Corpus den Hoorn – 
R e g e l  h e t  z e l f g i d s
Voor bewoners die lang(er) 
zelfstandig willen blijven wonen 
heeft WIJ Corpus den Hoorn 
een Regel-het Zelf- gids 
gemaakt. Want behalve de 
hulp van familie, vrienden en/of 
buren en misschien de onder-
steuning van WIJ, zijn er nog 
veel meer mogelijkheden in uw 
wijk waarvan u –soms gratis - 
gebruik kunt maken. 
U kunt zelf veel regelen!

Bij WIJ Corpus den Hoorn 
kunt u onder meer terecht voor 
ondersteuning – ook op het 
gebied van voorzieningen die 

vallen onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) – en advies op allerlei 
leefgebieden. Daarnaast kunt u 
bij WIJ Corpus den Hoorn idee-
en voor de buurt aandragen.

Vrijwilligers WIJ 
Voor al uw praktische (hulp)
vragen en initiatieven kunt u op 
maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur – op afspraak 
- terecht bij de vrijwilligers van 
WIJ Corpus den Hoorn in 
Menno Lutter. De WIJ-vrijwil-
ligers kunnen u bijvoorbeeld 
helpen bij het invullen van 

formulieren, het bieden van een 
luisterend oor, inschakelen van 
de hulpdienst, etc. 

U bent van harte welkom! 

WIJ Corpus den Hoorn
Paterswoldseweg 267 
(ingang om de hoek; Laan van 
de Vrijheid)
050 367 9120 
(bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 9.00 – 17.00 uur)
e-mail: wij.corpusdenhoorn@
wij.groningen.nl
www.wij.groningen.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

De huiswerkklas is er voor 
kinderen uit groep 4 tot en 
met 8  van de basisschool, die 
wel wat  huiswerkbegeleiding 
kunnen gebruiken na schooltijd. 
De enthousiaste vrijwilligers 
van de huiswerklas WIJ ZUID 
helpen bij het vak rekenen, taal 
en huiswerk maken/leren. De 
huiswerkklas is op  dinsdag-
middag (in de Semmelstee) en 
op donderdagmiddag (bij WIJ 
De Wijert)  tussen  14.45 – 
17:00 uur en is gratis. Kinderen 
worden ongeveer een half uur 
per week ingedeeld op één van 
deze dagen. 
Van de kinderen wordt ver-
wacht dat ze daadwerkelijk 

gemotiveerd aan de slag gaan. 
Van de ouders wordt ook ver-
wacht dat zij 
zorgen dat het huiswerk wordt 
meegeven aan de kinderen.
Na aanmelding worden  u en 
uw kind uitnodigt voor een 
kennismakingsgesprek. 
Daarna  leggen wij contact met 
de school om de lesmethode 
waar de school mee werkt en 
eventuele andere tips, 
instructies vanuit de school voor 
de vrijwilligers te verkrijgen.
Voor vragen of opgave van 
kinderen kun je terecht bij:

Wieneke Trompert 
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Expositie
nalatenschap 
Jelle Hartsema 
In buurtcentrum De Sem-
melstee aan de Semmel-
weisstraat 182 is van 
2 oktober tot 28 maart 
2022 een verkoop-
expositie van het werk 
van Jelle Hartsema, 
beeldend kunstenaar. 
Hij woonde jarenlang aan 
de  S.O.J. Palmelaan in 
de wijk Hoornse Meer 
en overleed in 2020 op 
90-jarige leeftijd.

Jelle Hartsema werd geboren in 
Zoutkamp op 19 januari 1930. 
Na de middelbare school ging 
hij studeren aan Academie 
Minerva te Groningen, waar 
hij in 1949 afstudeerde en ook 
de L.O-akte tekenen behaal-
de. Van 1949 tot 1957 was hij 
werkzaam als reclametekenaar 
in het bedrijfsleven. 

Nadat hij in 1958 het diploma 
MO-A handvaardigheid be-
haalde begon een carrière als 
leraar aan de voorlopers van 
wat nu Noorderpoort Alfa-colle-
ge zijn. Na het behalen van het 
diploma MO-B handvaardigheid 
gaf Jelle tevens les als gastdo-
cent aan de lerarenopleiding 
van de School voor Handenar-
beid (Snieschoule) en ver-
zorgde hij de lay-out voor het 
Maandblad voor Handenarbeid. 
In die jaren brak hij ook door als 
graficus door de memoires van 
oud-politicus Fedde Schurer te 
illustreren.

Toen er een moeilijke periode 
in zijn persoonlijk leven aan-
brak, maakte hij  surrealistisch 
werk. Daarin verbeeldde hij 
deze moeilijke periode en het 
herstel.  Daarna kreeg hij weer 
veel energie en begon weer 
volop te werken.  Zijn werk is 
merendeels geabstraheerd of 
abstract, maar er is ook figura-
tief werk van hem. Hij werkte 
zowel met houtskool, conté, 
kleurpotloden, aquarel, acryl 
en olieverf.
Jelle Hartsema was een groot  
liefhebber van schilderen en 
tekenen in de natuur. Hij deed 
vooral inspiratie op Ameland 
op en op het Groninger en 
Drentse land. In het Dagblad 
van het Noorden van 3 juni 
2008 staat een foto van Jelle 
terwijl hij bezig is een schets te 
maken van boerderijwoningen 
aan de >> vervolg op pag 11                   
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Semmelweisstraat 182 Groningen
open ma - vr     9 - 17 uur

www.semmelstee.nl

Jelle Hartsema
2 - 10 - 2021  TOT  28 - 3 - 2022
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>> vervolg van pag 10
Hoornsedijk. Hij zit half op de 
weg, de fiets in de berm  en ge-
concentreerd kijkend naar wat 
hij schetst. Het is een mooie 
zomerdag, want Jelle zit ge-
kleed in alleen een korte broek 
op een kruk. Zoals de kop van 
het artikel aangeeft past hij zijn 
tenue aan de omstandigheden 
aan.
Hoewel hij een gedreven man 
was, is Jelle Hartsema zich op 
veel terreinen in zijn leven zich 
aan blijven passen wanneer dat 
echt nodig was. Hij  heeft dat 
ook gedaan toen hij de laatste 
10 jaar van zijn leven helaas 
niet meer kon schilderen van-
wege gezichtsverlies. Hij ver-
huisde van de S.O.J. Palmelaan 
naar De Dilgt in Haren, waar hij 
op 31 mei 2020 is overleden.

Jelle heeft zijn vrienden ge-
vraagd zijn werken te verkopen 
en de opbrengst te schenken 
aan goede doelen. Deze zijn er 
nu, ruim een jaar na de dood 

van Jelle Hartsema, aan toe 
een begin te maken met wat hij 
hen vroeg. Een deel van zijn 
werk wordt in De Semmelstee 
geëxposeerd. De prijzen die 
worden gevraagd liggen globaal 
genomen tussen 50 en 200 
Euro. De goede doelen waar-
aan de opbrengst zal worden 
besteed zullen lokale instellin-
gen betreffen, zoals de Voed-
selbank Groningen.  Misschien 
zijn de definitieve  bestemmin-
gen voor de opbrengst van het 
werk van Jelle Hartsema al wel 
bekend wanneer de opening 
van de expositie in De Semmel-
stee is. U kunt echter ook altijd 
een bestemming aangeven die 
u na aan het hart ligt. Dat is 
zeker in de geest van het leven 
en de persoonlijkheid van Jelle 
Hartsema.

De opening van de expo-
sitie is op zaterdagmiddag 
2 oktober om 15.00 uur. 
Wilt u eerder iets zien en/of 
kopen van zijn werk, kom dan 
naar Kunstmarkt Hoornse Meer 
op 18 september. 

Voor verder informatie kunt u 
contact opnemen met 
Tiny Naber: tnaber2@gmail.com 
tel. 0613164615 
en Klaas Vormeer 
klaas.vormeer@gmail.com
tel. 0682289757 
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Judo mee bij judovereniging Sakura
Sakura is een gezellige en knusse judovereniging gevestigd in Eelderwolde en 
Eelde. De vereniging heeft als doel de judosport te beoefenen en de positieve 
effecten van deze sport te ervaren. Judo biedt een breed scala aan motorische 
vaardigheden. Er wordt aanspraak gemaakt op coördinatie, kracht en lenigheid. 
Judo ziet er misschien eenvoudig uit, maar juist deze eenvoud maakt het complex.

Judo is goed voor je fy-
sieke gesteldheid. Naast 
het leren van worpen en 
grondtechnieken is er 
aandacht voor goed leren 
vallen en de omgang met 
elkaar.  Dat zijn vaardig-
heden die noodzakelijk 
zijn bij het leren judoën, 
maar die ook waarde heb-
ben voor het dagelijkse 
leven. 

Naast de trainingsmoge-
lijkheden biedt Sakura de 
mogelijkheid om deel te 
nemen aan wedstrijden. 
De jongste jeugd doet 
dit vaak in de vorm van 
mini-toernooitjes in de 

omliggende omgeving. 
Wanneer de judoka’s 
dit niveau zijn ontgroeid 
nemen ze deel aan regio-
nale en zelfs landelijke en 
internationale wedstrijden. 
Leden die minder hebben 
met wedstrijden kunnen 
zich verder bekwamen in 
hun eigen vaardigheden. 
Om de onderlinge sfeer 
te versterken proberen we 
jaarlijks meerdere geza-
menlijke activiteiten  te 
organiseren.

Wanneer je zin hebt om 
eens de judosport in het 
echt te beleven nodigen 
we je van harte uit op de 

Oogcontact bij Gerard
Op 1 mei jl. werd aan het Overwinningsplein 100 een nieuwe winkel geopend: 
Oogcontact bij Gerard. De redactie is benieuwd en ging op bezoek bij 
Gerard Bugel & Gerda Koning, de trotse eigenaren van de optiek.

mat in Eelderwolde of 
Eelde. Je kunt 3 gratis 
proeflessen meedraaien 
om te ervaren of de sport 
wat voor jou is .Voor die 
eerste lessen kun je een 
pak lenen van de vereni-
ging. De lessen zijn in 
het MFA Borchkwartier 
aan de Borchsingel 4 in 
Eelderwolde. Er zijn drie 
leeftijdsgroepen: 5-7 jaar, 
7-9 jaar en 9-14 jaar. De 
lessen zijn op dinsdag- 
en woensdagmiddag. 

Voor nadere informatie 
verwijzen we graag naar 
de website van Sakura: 
www.sakurajudo.net

Waarom een optiek aan 
het Overwinningsplein?
Gerard heeft ruim 35 jaar 
ervaring als opticien, de laatste 
15 jaar bij OMC Hanzekliniek. 
Gerda werkt op de Groningse 
Schoolvereniging (GSV) in 
Helpman. Het idee om samen 
een zaak te beginnen was 
er al langere tijd. Toen zij het 
huidige pand aan het Over-
winningsplein zagen, was het 
besluit snel genomen. Het pand 
voldoet aan al hun wensen. 

Het Overwinningsplein heeft 
een gezellig winkelcentrum en 
een heef een verscheidenheid 
aan winkels. Er is een aparte 
geluiddichte ruimte om de 
metingen te doen. Gerard en 
Gerda kregen de sleutel op 18 
maart jl. en toen kon begonnen 
worden aan de herinrichting/
verbouwing. Gerard heeft bijna 
alles zelf gedaan. Gerda werkt 
nu ook twee dagen in de optiek. 
U kunt er terecht voor een 
oogmeting en advies op het 

gebied van brillen, zonnebrillen 
en contactlenzen.

Waarom de naam Oog-
contact?
Oogcontact betekent voor hen: 
contact maken met de ogen, 
elkaar aankijken, alles rondom 
de ogen en het contact met de 
klant. Dat alles vinden zij be-
langrijk. Het logo is ontworpen 
door hun dochter.

Gerard en Gerda vinden het 
belangrijk om goed contact te 
hebben met de klant en tijd voor 
hen te nemen. Voor Gerard is 
communicatie heel belangrijk, 
zeker ook het uitleggen van het-
geen hij doet. Een oogmeting of 
een advies kunnen desgewenst 
op afspraak. Indien gewenst 
kan ook in de avonduren een 
afspraak gemaakt worden. De 
nieuwste apparatuur is aanwe-
zig en er is voldoende aanbod 
in monturen. 

Er is in de korte tijd die ze er 
zitten al veel belangstelling. 
Veel omwonenden hebben 
de optiek al bezocht en Ge-
rard en Gerda zijn blij met de 
mond-tot-mondreclame.

Nieuwsgierig geworden? 
U bent van harte welkom: Oog-
contact bij Gerard. 
E: info@oogcontactbijgerard.nl 
T: 0502064015

Sponsorronde door Onlanden 
voor infuusknuffels 
Martini Ziekenhuis
Op 17 en 18 september a.s. organiseert stichting 
Vrienden van het Martini Ziekenhuis een sponsor-
ronde om geld op te halen voor een bijzonder doel: 
infuusknuffels voor kinderen. 

Lopen, rennen of fietsen
De ronde start bij de Onlanderij in Eelderwolde. 
Jong en oud kan mee doen; je kunt 6,4 km lopen, 
rennen of fietsen. Mee doen kan alleen, maar 
natuurlijk ook met het gezin, team of vriendengroep! 
Via de website http://www.vriendenmartinizie
kenhuis.nl kun je je opgeven.

Troost na operatie
Als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis 
is dat heel spannend, voor het kind en ook voor de 
ouders. Vaak wordt een infuus aangelegd. Hoe fijn 
is het als je dan een vriendje krijgt die om je infuus 
hangt en je troost geeft na de operatie? Onze wens 
is om alle kinderen die een infuus krijgen een infuus-
knuffel aan te bieden en daarvoor organiseren we 
een sponsorronde.
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Ontdek het plezier in tekenen 
en schilderen!

Leer tekenen naar de waarneming en de fantasie, 
schilderen in mooie kleuren en nog veel meer! 
In deze cursus maakt u kennis met diverse 
materialen en technieken. 

Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

In september start een nieuwe cursus op de 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Er zijn nog enkele plekken vrij.

De cursus wordt gegeven in buurtcenrum 
De Semmelstee.
Adres: Semmelweisstraat 182 te Groningen.
Het zijn 13 lessen voor 190 euro.

Docent is Maaike Smit, ervaren schilderdocent. 
Voor meer informatie kunt u mailen: 
maaikehenniesmit@home.nl 
of bellen: 06 14332578

Huismerelman Hektor 
als zenmeester
Harry Westerhuis

Mijmerwandeling
Een mooie wandeling 
door en rond de wijk. 
Tijdens de wandeling klin-
ken een aantal gedichten 
en uitspraken. 
De wandeling duurt een 
uur en vindt iedere derde 
woensdagavond van de 
maand plaats. Na afloop 
koffie en thee en iets 
lekkers (zelfgemaakt).
Datum: 15 september, 
20 oktober, 17 november, 
15 december
Tijdstip: 19.30 uur
Verzamelen: voor de 
ingang van de Immanuel-
kerk 
Voor wie: voor iedereen 
die van wandelen houdt 
en het leuk vindt om 
samen met anderen te 
lopen in en rond het 
mooie Groningen Zuid!
Organisatie: Ina de Vries 
en Anita Akkerman
Voor meer info: 
acakkerman1@gmail.com 
tel.: 06 17067504

Afgelopen maandagavond om 
ongeveer kwart over zes hoor 
ik vanuit de tuin huismerelman 
Hektor een deuntje zingen. 
Hij zit op z'n vaste plek op de 
schutting met de buren. Hij 
zingt om mij op hem attent te 
maken zo is al vaker gebleken.

Ik strooi 4 rozijnen op de grond 
en Hektor gaat eerst inschatten 
door het lichaam te strekken 
om te kijken of er al iets op 
de grond ligt. Hij vliegt via de 
sporkehout naar de grond en 
eet één voor één drie rozijnen 
op. Dan vliegt hij terug naar de 
sporkehout en ontspint zich een 
zenritueel. Hektor gaat namelijk 
met de buik naar me toe rustig 
volop zonlicht staan opnemen. 
Dat hij het na een tijdje erg heet 
krijgt verklaart vervolgens dan 
ook z'n versnelde ademhaling. 
Hij gaat met de snavel open 
zitten, met onderbreking van  
korte poetsbeurtjes. 
Het mag duidelijk zijn, 
daar is het allemaal 
om te doen. 

Parasieten bijv. in het veren-
kleed worden door de hitte op-
geschrikt een makkelijke prooi 
voor vogels in het algemeen 
dus ook duidelijk voor Hektor.

Intussen komt hij af en toe weer 
naar de grond om water te drin-
ken. Inmiddels is het iets na half 
zeven geworden maar Hektor 
weet van geen ophouden en 
gooit er van pure voldoening  
nog maar weer een deuntje uit. 
Hij heeft zich al een tijdje van 
me afgekeerd maar ik zie nog 
steeds z'n geopende snavel. 
Hij besluit na wat rustige 
rek- en strekoefeningen 
een tijdje op één poot 
te gaan staan 
gevolgd door 

een lichte hurkhouding op beide 
poten. Dat laatste had ik de 
laatste tijd hem vaker zien doen 
en het straalde toen ook al één 
en al “zen” uit.

De plaatselijke huismuis was 
intussen tot de ontdekking ge-
komen, dat er weer een rozijn 
verschalkt kon worden. Hij/zij 
sprintte met de rozijn in de bek, 
ze kunnen bijna niet anders 
dan alles op grote snelheid te 
doen, de bosjes in. Hektor kijkt 
intussen niet op of om en gaat
rustig door met  het er uitge-
breid van nemen. Dan zetten 
de buren met veel geklapper 
een joekel van een parasol op. 
Dat wordt door Hektor niet in 
dank afgenomen en hij vliegt 

                

Heerlijk om een vogel van 
dichtbij helemaal z'n ding te            
zien doen.

    
    Workshop
    ‘Teken een boom’

    Woensdag 17 november 
    van 10.00-12.00 uur. 
    Immanuelkerk, 
    Overwinningsplein 1 

In de bijbel zijn veel verwijzingen te vinden naar bomen. 
We gaan enkele daarvan bij langs. Ook kijken we wat een 
ieder heeft met bomen of een specifieke boom. 
Daarop gaan we intern op zoek naar de boom die we nu zijn. 
Deze boom wordt getekend. We sluiten af door ons werk met 
elkaar te delen. Tevens krijgt u informatie over hoe de boom 
gezien wordt in het licht van de tekentaal. U hoeft niet goed te 
kunnen tekenen, stap voor stap, zet u de boom op het papier. 
Er wordt gewerkt met krijt, kleurpotlood en ecoline. Houdt hier 
rekening mee wat betreft uw kleding of neem een schort mee.
Kosten 12,50 euro. 
Aanmelding en informatie: tekenenbijmariska@gmail.com
Docent Mariska Lunsing van “Beeldend bezig!”.

verderop de tuin                            
in om direct 
daarna 
schetterend een 
eind weg van de 
tuin te vliegen. 
Het is dan inmid-
dels ongeveer 10 
voor zeven. Om 8 
uur begint Hektor 
aan z’n avond-
zangrepertoire in 
de Lijsterbes in 
mijn tuin.

foto:Wikipedia
CC BY-SA 3.0
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Spelochtenden BREINBIEB 
in Forumbibliotheek De Wijert
Het spelen van spellen is goed voor het fit houden van het geheugen. 
Daarom organiseert het Forum op 
donderdag 16 september, 18 november en 16 december van 10.30 - 11.30 uur 
een spellenochtend in Forumbibliotheek De Wijert, Van Lenneplaan 10.  

Onder begeleiding kan men met elkaar spellen spelen uit de BreinBiebcollectie. 
Dit kunnen quizzen zijn, maar ook memoryspellen of puzzels. 
Iedereen is deze ochtend welkom maar in het bijzonder zijn mensen met 
geheugenproblemen en mantelzorgers uitgenodigd.

BreinBieb bevat een uitgebreide collectie boeken op het gebied van het fit houden 
van het geheugen tot dementie en mantelzorg. Je vindt er boeken met informatie 
en ervaringsverhalen maar ook spellen zoals memory, puzzels en quizzen die 
helpen  het geheugen in goede conditie te houden.  

De toegang tot deze ochtend is gratis. Iedereen is welkom maar mensen met 
geheugenproblemen en mantelzorgers zijn speciaal uitgenodigd. 
Opgave is gewenst maar niet verplicht en is mogelijk door een mail te sturen naar 
m.hopma@forum.nl t.a.v. Marieke Hopma. 

BreinBieb | Forumbibliotheek De Wijert | Toegang gratis

De bijenbieb in de 
Buurtboomgaard
Nick Landman
Bijenverantwoordelijke Buurtboomgaard Hoornse Meer

Nadat we jaren succesvol met veel vrijwilligers onze Buurtboom-
gaard in de Hoornse Meer mooi en vruchtbaar hebben gekregen, 
hebben we een groot bijenhotel gebouwd. Eerst het raamwerk, en 
daarna de boomstammetjes op veel plaatsen ingeboord, en alles 
opgevuld met riet en bamboe.

Het bijenhotel is bedoeld voor de wilde bijen die solitair leven, dus 
niet met een volk zoals de honingbij. Een voorbeeld van een wilde 
bij is de rosse metselbij. Die vliegt naar binnen in een van de gaat-
jes, legt er stuifmeel in, gaat er daarna achterstevoren in om eitjes 
te leggen. Tenslotte metselt de bij met specie van blaadjes de 
gaatjes dicht. De bij gaat na gedane arbeid dood, en een jaar later 
komen de nieuwe bijtjes naar buiten en begint de cyclus opnieuw. 
Een bouwtekening van een bankje in de krant was het startsein 
voor een nieuw project. 

Na veel zagen en schroeven hadden we nu ook een prachtig bank-
je bij het bijenhotel. Agnes Bakker, een buurtbewoonster, kwam op 
het idee om bijenbibliotheken te plaatsen in de stad. Zo staat er 
een mooie bij de Peizerweg in een parkje. Na overleg met Agnes 
gingen we opnieuw zagen en schroeven om een mooi kastje te 
bouwen voor de boomgaard. Hierin is informatie te vinden over 
bijen en bloemen. Er zijn zakjes met bloemenzaad, en er is een 
ruimte om bloemenstekjes te plaatsen. Iedereen is welkom om hier 
zelf een stekje te plaatsen, of een stekje te ruilen. De zaadjes mo-
gen meegenomen worden, maar ook hiervoor geldt dat eigen wilde 
bloemenzaadjes ook welkom zijn. En de informatie is om te lenen, 
zoals dat in een bibliotheek gebruikelijk is. Gemeente Groningen 
ondersteunt dit project door het informatiemateriaal te financieren.

Het mooie van dit geheel is dat 
alles bij elkaar staat: bijenhotel, 
-bieb en –bankje. Zodat je kunt 
genieten van de boomgaard, 
een boekje kunt lezen en de 
bijenactiviteit kan bewonderen.

De bijenbieb is op een maan-
dagavond in juni geopend met 
een praatje door wijkimker Frits 
Tabak. Hij benadrukte nog eens 
dat de wilde bij het moeilijk 
heeft, en veel hulp nodig heeft. 
En dat we die bijen hard nodig 

hebben voor de bestuiving van 
alle planten en bomen die ons 
voedsel voortbrengen. Het is 
een mooie aanwinst voor de 
boomgaard. Ik zou zeggen: 
kom kijken en ga lekker zitten 
lezen op het bankje.

Herfst in buurtboomgaard 
Hoornse Meer
Deze zomer hadden we een 
mooie oogst van bessen, er is 
ook weer volop jam gemaakt. 
De komende maanden rijpen 
de appels, peren en noten. 

Met de herfst in aantocht nadert 
ook het einde van het seizoen 
in de boomgaard. Dat betekent 
snoeien van de struiken en 
bomen, opruimen en winter-
klaar maken. We zijn dan ook 
nog regelmatig met elkaar aan 
het werk. 
Op zaterdag 25 september, 
Burendag, kun je ons hier 

vinden tussen 13.00 – 16.00 
uur. Kom eens rondkijken en 
kennismaken. Wie weet wil je 
volgend seizoen wel met ons 
meedoen!

Wist je trouwens dat we ook 
een Bijbibliotheek hebben? 
Daarin vind je informatiemate-
riaal, boeken en bijvriendelijke 
plantjes. Zie het stuk hierboven  
in De Zuidwester.

Meer informatie? Mail naar 
buurtboomgaardinhoornse-
meer@gmail.com
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Voor meer informatie over onze activiteiten en diensten:
www.immanuelkerk-groningen.nl
Facebook: PKN Groningen-Zuid
YouTube Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid
Voor al onze activiteiten gelden vanzelfsprekend de corona-
maatregelen: anderhalve meter afstand, niet komen bij klachten. 
Er is bij alle activiteiten een protocol voorbereid hoe deze regels 
vorm te geven.

Kliederkerk:

Creatief, knutselen, gezellig, 
samen bezig  zijn met geloven
Wie: voor kinderen van 0-10 
jaar en hun ouders/verzorgers
Waar: in de Immanuelkerk, 
Overwinningsplein 1
Wanneer:  3 oktober 2021 
(vier keer per jaar)
Wat: knutselen, bijbelverhaal, 
liedjes en soep & broodjes
Bijdrage: 1 euro per persoon
Voor meer informatie: 
ds. Jan Willem Nieboer 
nieboer@goliath.nl

Open plein

Iedere woensdagochtend is 
de Immanuelkerk ( Overwin-
ningsplein 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 weggeefkast in de 
Immanuelkerk is dan ook te 
bezoeken.

Herstart Pleinsoep 

Op woensdag 15 september 
starten we na een periode van 
bijna 11 maanden weer met 
pleinsoep.
Iedere woensdagmorgen is er 
vanaf 12 uur een lekker kopje 
soep met een broodje voor 
€1,00. Het tweede kopje is te 
verkrijgen voor slechts €0,50.
Iedere week een andere soep. 
Kom eens langs voor soep en 
een praatje.
Iedereen is welkom!

ABC-cursus ‘christelijk 
geloof (op)nieuw bekeken’

De ABC-cursus christelijk 
geloof (op) nieuw bekeken’ 
is bedoeld voor wie meer wil 
meer weten over het christelijk 
geloof of zijn kennis weer eens 
wil opfrissen.  Je maakt in deze 
cursus kennis met de kernthe-
ma’s van het christelijk geloof 
zoals God, Jezus, Heilige 
Geest, kerk en wereld, gebed, 
doop en Avondmaal.
In deze kennismakingscursus 
over het christelijk geloof kun-
nen alle vragen gesteld worden. 
Deze cursus wordt geleid door 
een van de predikanten. 
Cursusduur: vijf avonden.
Start: donderdag 14 oktober
Info en opgave: 
ds. Anita Akkerman
acakkerman1@gmail.com 
Tijd: 17.30 tot 19.30 u. 
We beginnen met soep en 
brood en starten aansluitend 
met het verdiepende gedeelte
Kosten: vrijwillige bijdrage

Kring Het groene normaal

In het Het Groene Normaal spreekt Alfred Slomp met negen 
‘groene’ christenen, die vanuit hun eigen perspectief en deskun-
digheid aanhaken bij de trend van duurzaam leven. Ze wijzen op 
het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van 
leven, vanuit verwondering en eerbied voor de schepping.
Het is een hoopvol en inspirerend boek vol aanknopingspunten 
om met elkaar in gesprek te raken. Berichten over de klimaatcrisis 
en milieuproblematiek komen soms zo massief en onbeheersbaar 
over. Dit boek brengt het terug naar onze eigen invloedssfeer van 
waarden, inspiratie en concreet handelen. 
Tijdens twee avonden gaan we aan de hand van een aantal 
interviews in gesprek over inspiratie uit de bijbel, waarden die 
ten grondslag liggen aan onze omgang met de 
Schepping en praktische tips.

De avonden worden begeleid door Myriam Oosting (pastor Hilde-
gardparochie) en Anita Akkerman (predikant protestantse wijkge-
meente Groningen-Zuid). Allebei maken ze deel uit van de werk-
groep Groen Geloven Groningen, www.groengelovengroningen.nl
Data: dinsdagavond 26 oktober en 9 november
Tijd: 20.00 u.
Groepsgrootte: maximaal 12
Locaties: 
26 oktober: San Salvatorparochie, van Starkenborghstraat 1.
9 november: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1.
Na opgave ontvang je de interviews via de mail.
Info en opgave: 
pastor Myriam Oosting, pastor.oosting@hildegardparochie.nl
Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

Writefulness: cursus 
meditatief schrijven

De term writefulness is een 
samenvoeging van de woorden 
‘writing’ (schijven) en ‘mindful-
ness’. Writefulness is dus een 
combinatie van schrijven en 
aandachtgerichte meditatie. In 
beide cursussen proeven we 
aan vier vormen van writeful-
ness. Door deze methodes 
spreek je verschillende kan-
ten in jezelf aan. Voor meer 
informatie over writefulness zie: 
www.stadskloostergroningen.nl/
writefulness 
De cursus is een samenwerking 
vanuit PKN Groningen -Zuid 
en Stadsklooster Groningen. 
Het bestaat uit een kennisma-
king met writefulness op vier 
avonden van 19.30 tot 20.45. 
Er is ruimte voor maximaal tien 
deelnemers. Voor materiaal 
wordt gezorgd. Wel moedigen 
we aan om een eigen pen (evt. 
met bijzondere herinnering) 
mee te nemen.  
Cursus A – 7 oktober, 
4 november, 2 december,
13 januari
*Bijbelverhaal over schrijven * 
schoonschrift * herhalend vers * 
brief aan je vroegere zelf *
Cursus B – 3 februari, 
3 maart, 7 april, 12 mei.
* Creatief schrijven * estafette 
* schrijven als oefening van 
empathie* brief aan God*
Locatie: Immanuelkerk, Gn. 
Kosten: 7,50
Begeleiding: Nick Everts, 
monastiek pionier Stadsklooster 
Groningen en Anita Akkerman, 
predikant PKN Groningen -Zuid
Opgave via: pionier@stads-
kloostergroningen.nl

‘Hoop vind ik uiteinde-
lijk niet in wat er om mij 
heen gebeurt, maar in 
Gods trouw aan deze 
wereld. De uitdaging is 
om van deze hoop geen 
doekje voor het bloeden 
te maken’ 
citaat Emmert Wesselink, 
directeur van A Rocha Nederland.

‘De coronacrisis werkt als 
het ware als een soort 
contrastvloeistof en legt 
meer dan ooit bloot wat 
we eigenlijk al wisten: 
onze manier van leven is 
niet volhoudbaar’
citaat Carla Dik-Faber, politicus 
namens de Christenunie.
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Erik en Karlien zetten hun gedeelde binnenplaats 
aan de Radesingel in bloei. Lees op  
www.nijestee.nl/bewonersverhaal hoe ze dat 
deden. Wil je ook samen met jouw buren de buurt 
vergroenen? Er is van alles mogelijk en Nijestee 
helpt graag mee. Kijk voor ideeën op:

www.nijestee.nl/doegroen

Zet ook je buurt in bloei!


