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Onrust door betaald 
parkeren blijft groot
Vanaf 1 maart is betaald parkeren ingevoerd in Corpus den Hoorn 
en Hoornse Meer. Het kan u niet ontgaan zijn. Protesten mochten 
niet baten, ook al waren er duizend bewoners die in een petitie 
smeekten om uitstel en liefst nog afstel van betaald parkeren in 
onze wijken. De rust is met de invoering niet neergedaald over Cor-
pus den Hoorn en Hoornse Meer.

Anita Akkerman neemt afscheid op 26 maart

Gemeente moest wel in 
gesprek 
De bereidheid tot een echt ge-
sprek met de bewoners, bedrij-
ven en andere organisaties in de 
wijken was vanuit de gemeente 
voor invoering van betaald 
parkeren niet erg groot. De in-
voering werd als een voldongen 
feit beschouwd door een besluit 
in 2021 van de gemeenteraad. 
Toch worden er nu op diverse 
‘fronten’ gesprekken gevoerd, 
met onder andere winkeliers, 
zorginstellingen en eigenaren 
of huurders van appartemen-
tencomplexen. De last van de 
invoering van betaald parkeren 
is voor velen aanzienlijk. Ge-
sprekken vooraf hadden de frus-
tratie en kwaadheid in elk geval 
kunnen verminderen. 

Het mag wat kosten
Op zich valt het tarief voor een 
parkeervergunning voor de 
inwoners van onze wijken nog 
mee. We zitten in de derde schil, 
dus kost een vergunning niet 
meer dan € 51,10. Een tweede 
vergunning kost wel het dubbele: 

€ 102,20. Woon je zelf niet in de 
wijk en ga je even winkelen of 
bij iemand op bezoek, dan ben 
je € 2,50 per uur kwijt. Heb je 
een bedrijf en kom jezelf en/of 
je personeel met de auto naar 
het werk, dan kan dat aardig in 
de papieren lopen.  Voor drie 
vergunningen ben je ruim boven 
de € 1000,- Euro per jaar kwijt. 
Bij de flats/appartementen aan 
het Gandhiplein kunnen bewo-
ners parkeren op eigen terrein, 
maar is er eerst wel een flinke 
aanpassing van het plein nodig 
voor uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen. De bewoners 
van de flat Blauwe Reiger aan 
de Golda Meirstraat zijn in over-
leg met de verhuurder, woning-
bouwcorporatie Lefier over de 
eventuele extra kosten voor par-
keren op eigen terrein in plaats 
van parkeren op straat met een 
gemeentelijke vergunning. 

Goedkoper winkelen bij 
de buren? 
De ondernemersvereniging van 
het Overwinningsplein vreest 
minder klanten door de invoering 
van betaald parkeren in de wijk. 
Weliswaar gold op het Over-
winningsplein al jaren betaald 
parkeren, maar er werd (in over-

leg met de winkeliersvereniging) 
beperkt of niet gehandhaafd. 
De bedoeling van de gemeente 
is dat nu wel te doen, waardoor 
klanten van de winkels aan het 
plein misschien liever even door-
rijden naar de Van Lenneplaan 
of het Helperplein. Daar kun 
je anderhalf of twee uur gratis 
parkeren omdat dit zogenaamde 
blauwe zones zijn. De winkels 
en andere zaken in de wijk 
Hoornse Meer zijn uiteraard ook 
allesbehalve blij met betaald 
parkeren. Zullen autobezitters 
misschien daarom blij zijn met 
de komst van een supermarkt 
in Ter Borch met gratis parkeer-
plaatsen? 

Gratis naar een evene-
ment verleden tijd? 
Zeker in een buitenwijk als 
Corpus den Hoorn en Hoornse 
Meer wil je graag wat levendig-
heid. Met enige regelmaat is die 
er ook. Voorbeelden zijn het bu-
renontbijt op het Overwinnings-
plein, de intocht van Sinterklaas, 
de Kunstmarkt Hoornse Mee. 
Ook bezoekers die op zaterda-
gen het Wall House bezoeken 
moeten betalen wanneer ze met 
de auto komen.  Veel mensen 
zullen met de fiets of lopend 
naar evenementen komen, maar 
sommigen hebben geen andere 
keuze dan de auto.  Dat geldt 
ook voor sommige bezoekers 
van BSV Semmelstee. Kerken in 
onze wijken hebben ‘geluk’ met 
meestal diensten op zondag. 

Parkeren bij Maartenshof 
en Heijmanscentrum
Wil je een uurtje op bezoek bij 
een van de bewoners in deze 
zorgcentra dan zou het ook € 
2,50 per uur kosten wanneer er 
geen uitzonderingen mogelijk 
zijn. Wat kost het aan deze in-
stellingen wanneer er voor het 
personeel ook parkeervergun-
ningen moeten worden betaald? 
We hebben begrepen, dat er 
intussen gesprekken hierover 
gaande zijn met de gemeente. 
We kunnen alleen maar hopen, 

dat er passend maatwerk 
wordt geleverd. 

Waar staat de 
parkeermeter? 
Parkeer je je auto in de bin-
nenstad, dan is de afstand tot 
een parkeermeter meestal niet 
heel groot. In onze wijken zijn 
de parkeermeters dun gezaaid. 
Je moet soms best een aardig 
eind lopen voor je kunt betalen. 
Of je moet de begin- en eindtijd 
doorgeven via je mobiele tele-
foon. Is even wennen en je moet 
je telefoon wel meenemen. Niet 
regelmatige bezoekers van de 
wijk zullen, wanneer ze geen 
parkeermeter zien, regelmatig 
ook niet door kunnen hebben 
dat het betaald parkeren is in 
onze wijken. Het staat vrijwel 
nergens aangegeven. 

Niet iedereen is tegen
Op pagina 3 vindt u een inge-
zonden brief van een van de 
bewoners van Hoornse Meer. 
Zo zijn er ongetwijfeld meer 
bewoners van onze wijken die 
het eens zijn met de invoering.  
Het lijkt echter te gaan om een 
kleine minderheid. 

Reacties op dit artikel graag 
naar redactie @dezuidwester-
krant.nl. We sturen ze door aan 
de gemeente.

Na 9 jaar dominee te zijn 
geweest in Groningen Zuid 
verlaat Anita Akkerman de 
Immanuelkerk. De afscheids-
dienst is op zondagmiddag 
26 maart in de Immanuelkerk. 
Vanaf 12.00 uur is iedereen van 
harte welkom voor een 
gezamenlijke (soep)maaltijd. 
De afscheidsdienst begint om 
14.00 uur. Na afloop daarvan, 
circa 15:30 uur, is er koffie/thee 
met wat lekkers. Dan kunt u op 
informele wijze afscheid nemen 
van Anita Akkerman.

Op pagina 2 vindt u een verslag 
van het gesprek dat de redactie 
met haar had. 

Sinds bijna een jaar is er naast 
de wijkkrant De Zuidwester de 
Zuidwester Nieuwsbrief. 
De krant De Zuidwester geeft 
vooral achtergrondinformatie 
over wat er leeft en speelt in 
onze wijken en wordt elk kwar-
taal gratis huis-aan-huis be-
zorgd in Corpus den Hoorn en 
Hoornse Meer. De Zuidwester 
Nieuwsbrief houdt u elke 14 da-
gen op de hoogte van wat er op 
dit moment gebeurt. Waar kun 
je morgen heen of volgende 
week? Wat mag je niet missen? 
Je krijgt dit actuele wijknieuws 
gratis en voor niks in je mailbox 
wanneer je je abonneert op 
de Zuidwester Nieuwsbrief! 
Stuur een mail aan redactie@
dezuidwesterkrant en je blijft 
up to date! Abonneer u op de 
Zuidwester Nieuwsbrief!
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Oplossingen Beeldpuzzels
door Alex Vos

1 = topspin

2 = kiesdeler

3 = zetel

Je kunt ons bellen, mailen én je kunt 24/7 terecht
op onze website. 's Ochtends kun je ook gewoon
even binnenlopen. We helpen je graag. 

En of je nu een van onze vakmannen, een collega
bij de receptie, of een medewerker verhuur
spreekt; samen zorgen we voor een buurt waarin
het fijn wonen is.

Friesestraatweg 18 | 9718 NH Groningen | 050 - 365 71 71 
info@dehuismeesters.nl | www.dehuismeesters.nl

Altijd in de buurt

Buurt-kring Groningen Zuid
(van Grunobuurt t/m Hoornsemeer)

Ontmoeten over grenzen heen
In elke editie van de Zuidwester 
kunt u lezen over de diverse 
activiteiten die worden gehou-
den in de Immanuelkerk aan het 
Overwinningsplein.

De redactie gaat in gesprek met 
Anita Akkerman, dominee van 
de Protestantse wijkgemeen-
te Groningen-Zuid. Zij vertelt 
enthousiast over het project 
Waardevol Zuid dat zij naast 
de vele werkzaamheden doet. 
Het project begon zeven jaar 
geleden toen de Immanuelkerk 
50 jaar bestond. In dat kader 
ontstond het idee om een fo-
to-expositie te maken met en in 
de buurt: de Ziel van Zuid. Aan 
een heel aantal mensen werd 
de vraag gesteld: wat is voor jou 
de Ziel van Zuid? De kern van 
deze gesprekken werd in beeld 
weergegeven en zo ontstond de 
eerste foto-expositie De Ziel van 
Zuid. 

Een aantal jaar daarna werd 
opnieuw een expositie gemaakt 
met als titel Blij! Waar word 
je blij van in Groningen-Zuid? 

En dit keer was het een sa-
menwerkingsverband tussen 
WIJ Corpus, Wijert/Helpman, 
Rivierenbuurt en de Immanuel-
kerk. De prachtige foto-expositie 
is nog steeds te zien in de Im-
manuelkerk. Dit alles smaakte 
naar meer en op dit moment 
is de projectgroep alweer druk 
doende met de volgende expo-
sitie. In de komende maanden 
wordt de vraag naar wat je waar-
devol vindt in Groningen Zuid 
bij veel verschillende groepen in 
Zuid neergelegd. Van scholen 
tot buurtcentra, kerken, bewo-
nersverenigingen etc.  Met de 
uitkomsten gaan kunstenaars 
aan de slag om Waardevol Zuid 
te verbeelden.  Hetgeen door de 
kunstenaars wordt gemaakt zal 
te zien zijn in een reizende ex-
positie door Groningen-Zuid.

Voor dominee Anita Akkerman 
is Waardevol Zuid een extra 
bijzonder project, omdat ze 
halverwege het project stopt als 
dominee in Groningen-Zuid. Na 
9 jaar dominee te zijn geweest 
in de Immanuelkerk neemt ze 
eind maart afscheid en wordt 
dominee in Zuidlaren. Een mooi 
moment om terug te blikken op 

wat ze waardevol vindt in het 
mooie Groningen-Zuid. 

“Ik kijk terug op mooie jaren in 
Groningen Zuid. Zoveel ont-
moetingen en gesprekken met 
mensen blijven me bij. Over in-
spiratie, kwetsbaarheid en veer-
kracht. Over wanhoop en hoop. 
Ik ben geraakt waar mensen 
samen optrekken, omzien naar 
elkaar en elkaar niet laten vallen. 
Een van de waardevolle activitei-
ten is voor mij de maandelijkse 
mijmerwandeling, alweer bijna 
9 jaar. Een uur wandelen met 
inspiratie onderweg en ruimte 
voor ontmoeting met het mooie 
Groningen-Zuid en met elkaar. 
We wandelen met elkaar en dat 
vind ik een mooi beeld van sa-
men optrekken. Na mijn vertrek 
gaat de mijmerwandeling geluk-
kig gewoon door. Mijn mijmer-
genootje Ina zet het voort. En ik 
zal zeker nog wel een keer mee 
komen mijmeren!

En op deze plaats wens ik ieder-
een vrede en alle goeds toe. 
Dat er mensen zijn met wie je 
kunt delen, voor alle mensen op 
onze weg: vrede en alle goeds 
in elk huis!”

samen op mijmerwandeling

Samen eten (koken), 
samen afspreken, samen 
kletsen, samen wandelen, 
fietsen of zwemmen. 
En elkaar helpen!

Dat is waar een buurt-kring 
voor staat. Iedere maandag van 
16.00 tot 19.00 uur ontmoeten 
mensen van de Buurt-kring  
elkaar in Buurtcentrum Stads-
park aan de Lorentzstraat 11. 
“Het gaat vooral om in ieder 
geval eens per week anderen in 
een ongedwongen omgeving te 
ontmoeten en bij te praten” legt 
Corrie uit. De kosten voor de 
maaltijd worden verdeeld en de 
maaltijd bereiden we gezamen-
lijk. Maar er is meer. Zo helpen 
we elkaar in de buurt-kring 

bijvoorbeeld met een klusje in 
huis of bij het invullen van een 
formulier. 
Heb je interesse in de Buurt-
kring van Groningen Zuid 
of wil je er meer over weten? 
Neem dan vrijblijvend contact 
op met Corrie, 
corrieossewaarde@hotmail.nl 
Of bel met het Buurtcentrum 
tel. 050-5257134

Buurt-kring Groningen Zuid
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Alle ingezonden en 
geplaatste foto’s vallen 
onder verantwoordelijkheid 
van de inzenders.

Van wie ís eigenlijk 
de openbare ruimte?
Op 1 maart is betaald parkeren ingevoerd in de Hoornse Meer. De kop van de laatste Zuidwester 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Betaald parkeren in Corpus den Hoorn en Hoornse 
Meer’. Ook ik kreeg de folder van de petitie van buurtbewoners in de bus en heb deze met stijgen-
de verbazing gelezen. Ik wil graag mijn mening laten horen, omdat ik eraan hecht ook een ander 
geluid te laten horen vanuit de wijk.

Praat u eigenlijk wel 
eens over uw afscheid? 

Het kan geruststellend zijn om uw wensen vast 
te leggen en te bespreken met uw naasten. 
Kunnen wij u hierbij helpen?

Download een wilsbeschikking op onze website 
of maak vrijblijvend een afspraak.

Meer informati e? 050 - 5255 980
info@uitvaartzorgboerhaave.nl  ·  www.uitvaartzorgboerhaave.nl

Harnold Nieboer & Joyce Nijholt

De petitie beweert, dat er geen 
parkeerprobleem is in de wijk. 
Ik ervaar dat anders. Ik woon in 
de J.M. den Uylstraat en elke 
ochtend komt een stroom auto’s 
van medewerkers en bezoekers 
van Maartenshof mijn straat 
in en komt parkeren voor mijn 
deur. Uit iedere auto stapt één 
medewerker/bezoeker. De vrije 
parkeerplaatsen verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. Nu het 

betaald parkeren is ingevoerd 
in de Wijert-Noord wordt dat 
alleen maar meer. Het is niet, 
dat er geen alternatieven zijn. 
Een groot deel van deze reizi-
gers reist minder dan 8 km, een 
afstand die voor de meesten 
makkelijk met de fiets te doen 
is. Voor mensen die van verder 
komen, zijn er P&R’s aangelegd, 
die reizigers binnen vijf minuten 
naar Maartenshof kunnen bren-
gen. Het zijn P&R’s die door de 
gemeente zijn aangelegd en ten 
laste zijn gekomen van álle Gro-
ningers. Ook van diegenen die 
geen auto bezitten.

Los van mijn individuele belang 
vind ik het publieke belang vele 
malen belangrijker. Uit de petitie 
lees ik twee uitgangspunten:
1. Iedereen bezit een auto.
2. Iedereen heeft recht op een 
parkeergelegenheid voor de 
deur.
Niks is minder waar. Mijn bu-
ren hebben geen auto en de 
studenten op de hoek hebben 
geen auto. Vijftig procent van 
de inwoners van de gemeente 
Groningen bezit géén auto. Toch 
neemt de heilige koe een enorm 
oppervlak van de publieke ruim-
te in. Ruimte die van iedereen is. 
Die publieke ruimte staat sterk 
onder druk. De gemeente moet 
meer ruimte voor bomen en an-
der groen creëren om hittestress 
tegen te gaan. We hebben daar 
recent mooie voorbeelden van 
gezien in de wijk aan de Roose-
veltstraat en de Schumanstraat. 
Er moet ruimte bij voor sport 

en beweging, voor kinderen 
om te spelen, voor berging van 
oppervlaktewater en voor biodi-
versiteit. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 

Mij ontgaat de logica waarom de 
helft van de Groningers gratis 
gebruik mag maken (of moet ik 
zeggen: gratis gebruik eist) van 
de schaarse publieke ruimte. 
Indieners ervaren invoeren als 
een verkapte maatregel extra 
geld te innen. Volgens mij is de 
enige reden de petitie te onder-
tekenen om geen individuele zin 
te hebben om €1,- per week te 
betalen. 

Beeldpuzzel 2
door Alex Vos 

(Oplossing pag. 2)

 J.M. den Uylstraat

Ik ben blij, dat de gemeente Gro-
ningen dit besluit genomen heeft 
en betaald parkeren in een groot 
deel van de stad invoert. Zoals 
dat al de normaalste zaak van 
de wereld is in steden als Delft, 
Nijmegen en Utrecht. De mobi-

liteit staat onder druk door het 
toenemend autoverkeer. Betaald 
parkeren is een prima prikkel om 
dat in goede banen te leiden.

Martijn van der Glas, een ge-
lukkige bezitter van een auto



 2     December  2022                                         De Zuidwester        4

Confiance 
à la carte
In de vorige Zuidwester is aan-
gekondigd, dat Confiance á la 
Carte weer van start zou gaan. 
Intussen is het zover! Er wordt 
gekookt door een vrijwilligers-
groep van bewoners uit de wijk. 
Wanneer u bij Confiance à la 
carte eet wordt u door bewoners 
van Cosis bediend. Inmiddels 
is er in januari stamppot boe-
renkool op het menu en is er in 
februari Irakees gekookt. Voor 
maart staat er weer een Hol-
landse pot op het menu. 

Iedere derde donderdag van 
de maand (behalve met hemel-
vaart, dat wordt 25 mei) kunt u 
voor € 7,50 heerlijk eten, krijgt 
een glas drinken en koffie of 

 

 

architectenbureau Beek 
Veenhof 5 / 9728NV Groningen 

06 – 3034 5750 
info@architectenbureaubeek.nl 
www.architectenbureaubeek.nl 

 
voor nieuwbouw en verbouw 

 duurzaam, dichtbij en persoonlijk  
betrokken van initiatief tot realisatie 

 

W e  z i j n  w e e r  
b e g o n n e n !

Een nieuw voorjaar, een nieuw 
werkseizoen in boomgaard 
Hoornse Meer.
Na een workshop ‘bessenstrui-
ken snoeien’ zijn de vrijwilligers 
weer enthousiast aan de slag 
gegaan. Want goed onderhoud 
loont: de opbrengst aan fruit 
wordt elk jaar groter. En van al 
dat fruit kun je weer heel lekke-
re dingen maken, zoals jam en 
chutneys.

Heb je zin om met ons mee te 
doen? Of je nu groene vingers 
hebt of totaal geen ervaring 
met tuinieren, je bent van harte 
welkom! We werken van maart 
tot november regelmatig een 
zaterdagmiddag samen in de 
boomgaard. Met halverwege 
de middag een theepauze met 
zelfgebakken taart of iets an-
ders lekkers. 
Kom vrijblijvend eens kijken. 

thee. Opgeven is verplicht zodat 
de kookgroep weet hoeveel in-
gekocht moet worden. De groep 
heeft een opstart subsidie ont-
vangen van WIJ ontvangen.

De maandelijkse flyer met het 
menu wordt op verschillende 
manieren verspreid: door het 
beweegteam van Cosis, via 
WhatsApp-groepen van activi-
teiten in de wijk en via facebook 
van WIJ Corpus den Hoorn. 
Daarnaast vindt u informatie op 
infoborden in/voor de Semmel-
stee, de Dreesflat en de flats 
in het Hoornse Park. De flyer 
hangt ook aan de ramen van de 
Boerhaaveflats. 

Bent u alleen? Dan kunt u  
rustig bij iemand aan tafel  
aanschuiven. Opgave kan  
telefonisch bij WIJ Corpus den 
Hoorn (050-367 91 20).

Mail voor meer informatie naar; 
buurtboomgaardinhoornse-
meer@gmail.com

Tijdens werkmiddagen kun je 
ook onze heerlijke boomgaard-
jam kopen.

de Kookgroep

 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  
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Als je het gevonden 
hebt, hoef je niet 
verder te zoeken
In De Zuidwester van december heeft u al kunnen lezen 
over een multimediale Bijbelcursus. De redactie ging op 
bezoek bij Reino Beck om meer te horen van de cur-
susleidster en over de cursus ‘Bijbel uit de doeken’. 

groepsgrootte: max. 6
geen voorkennis nodig
7 lessen: totaal € 50
betaling: 2 weken van te voren
optie: proefles op 28-9-2023

Reino Beck
docent

info & aanmelden
bĳbeluitdedoeken.nl

Wat mag je van de cursus verwachten?
* Je krĳgt op tv-schermen schilderĳen te zien met Bĳbelse taferelen.
* Bĳ elk schilderĳ vertelt de docent het bĳbehorende Bĳbelverhaal.
* Zo krĳg je een indruk van de Bĳbel en ontdek je de rode draad.
* Een gezellige cursus in huiselĳke sfeer.

Start: 5-10-2023, 's avonds, A. Jacobsstraat 11, Groningen (nabĳ Martini ziekenhuis).

Ontdek het in cursus 'Bĳbel uit de doeken'.

Enig idee waar deze schilderĳen over gaan?

Reino blijkt een groot deel van 
haar leven niet gelovig te zijn 
geweest. Zij is niet gelovig 
opgevoed. Wanneer kwam de 
omslag van niet-gelovig zijn naar 
gelovig zijn? Na de tv-uitzending 
‘Catherine zoekt God’ (2002), 
waarin Catherine Keyl christe-
nen aan de tand   voelt over hun 
geloof, wilde Reino weten: ‘Hoe 
krijgen christenen het toch voor 
elkaar om ongelofelijke dingen 
te geloven?’. Reino is de Bijbel 
gaan lezen én boeken over de 
Bijbel voor een antwoord op die 
vraag. Bepaald niet met de be-
doeling christen te worden, maar 
dat gebeurde wel. Ze werd aan-
geraakt door wat ze las. Vanaf 
dat moment ging ze naar een 
Evangelische kerk. 
Reino verwoordt ‘tot geloof 
komen’ als een soort van ver-
liefdheid. Als je het gevonden 
hebt hoef je niet verder te 
zoeken. Toch volgde er nog 

een worsteling van zeven jaar 
tussen gevoel en verstand, want 
klopt het eigenlijk wel wat er in 
de Bijbel staat? Ze kwam tot 
de   conclusie: ‘Er is meer dan 
de wetenschap kan behappen’. 
Bovendien raakte ze ervan 
overtuigd, dat de opstanding 
van Jezus uit de dood waar is, 
dus moet God wel bestaan. Om   
meer thuis te raken in de Bijbel 
heeft Reino als toehoorder de 
HBO-opleiding ‘Missionair werk’ 
gevolgd aan het Evangelisch 
College. 

De cursus Bijbel uit de doeken 
is ze gestart, omdat ze wat haar 
is overkomen op het punt van 
geloof ook een ander gunt. Het 
geloof ziet ze als een cadeau. 
Het staat iedereen vrij het aan 
te pakken of niet. Reino doet 
dan ook geen poging cursisten 
ergens van te overtuigen, ze 
respecteert ieders levensbe-

schouwing. Ze vindt het leuk om 
naar kunst te kijken. Vandaar het 
idee om over de Bijbel te vertel-
len aan de hand van schilderijen 
met een Bijbels tafereel. De cur-
sisten zien die op tv-schermen. 
De cursus is geen kunstbespre-
king: de schilderijen zijn slechts 
ondersteunend bij het verhaal. 
Sinds 5 jaar geeft Reino de cur-
sus. Er komen cursisten die iets 
of niets met het geloof hebben 

en   er is na afloop ruimte voor 
vragen. Door ruime aandacht 
voor de rode draad in de Bijbel 
voorkomt Reino, dat de Bijbel-
verhalen slechts als los zand 
aan elkaar vastzitten. Het doel is 
mensen een globaal idee te ge-
ven van de inhoud van de Bijbel. 

Nieuwsgierig geworden? Voor 
meer informatie/aanmelden: 
www.cursus-bijbeluitdedoeken.nl

 

Beeldpuzzel 1
door Alex Vos 

(Oplossing pag. 2)

 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  
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Ontmoetingsplek 
Sportpark 
Coendersborg: 
plezierig 
bewegen!
Zou u graag af en toe andere 
(nieuwe) wijkbewoners ontmoe-
ten, samen koffiedrinken en/
of allerlei andere vormen van 
bewegen ontdekken? Elke dins-
dagochtend van 10-13 uur staan 
de deuren voor u open en wordt 
u hartelijk ontvangen door gast-
heer Karim. 

Er wordt sinds april vorig jaar 
door een groepje wijkbewoners 
Unicurl gespeeld (dit lijkt op cur-
len op ijs maar dan op een vilten 
mat), waar zij erg veel plezier 
aan beleven. U bent van harte 
uitgenodigd om daaraan mee te 
doen. Natuurlijk kunt u ook ge-
woon toeschouwer zijn en daar-
van genieten. Misschien vindt u 
Darts wel leuk, ook daarin kunt 

OPROEP 
KUNSTMARKT 
HOORNSE MEER

Op zaterdag 2 september 2023 
is de Kunstmarkt Hoornse Meer 
aan de rand van het Hoornse-
meer.  We zijn op zoek naar een 
divers aanbod, zoals keramiek, 
schilderijen, tassen, foto’s, siera-
den, glaskunst, kleurrijke garens, 
tekeningen, handgeknoopte 
tapijten of patchwork. 

Er is op deze prachtige locatie 
plaats voor ruim 20 kunstenaars 
en elke kunstenaar heeft een 
overdekte marktkraam op het 
grasveld rondom Wall House#2. 
Er is livemuziek en natuurlijk is 
er een hapje en een drankje. 
Ook is er een aanbod voor kin-
deren, zij kunnen zelf aan de 
slag met hun schilderkunsten. 
Voor de kunstmarkt en Wall 
House#2 is de toegang gratis. 
Zie voor meer info over Wall 
House: www.groningermuseum.
nl/museum/wallhouse-2

Bent u kunstenaar en hebt u 
belangstelling om mee te doen, 
meldt u zich dan aan. Dit kan 
door telefonisch of per mail con-
tact met ons op te nemen. Wij 
sturen een opgaveformulier met 
bijbehorende ‘voorwaarden voor 
deelname’ toe. De kosten voor 
deelname zijn € 15,00. 

Actuele informatie over de markt 
vindt u op www.kunstmarkt-
hoornsemeer.nl en op onze site 
www.meerhoornsemeer.nl
Meer informatie bij: 
- Elly Hohé: 050-526 5145 /  
06-1875 5941 of 
- Matthé Snijders:  
matsnijders@kpnplanet.nl

u zich hier bekwamen. Of kijken 
naar de senioren heren die een 
potje Walking Football spelen 
of een praatje maken met de 
50+ dames die dan gewandeld 

hebben. Misschien is het iets 
voor u. Er is genoeg te zien en 
te beleven en het is een mooie 
kans om (nieuwe) wijkbewoners 
te ontmoeten. 

Ook in 2023 is er op Ontmoe-
tingsplek Sportpark Coenders-
borg een sportief en sociaal 
programma waaraan u al dan 
niet vrijblijvend mee kunt doen. 
P.C.R.R Hilberdink Fysiotherapie 
geeft bijvoorbeeld tussen maart 
en november 4 laagdrempelige 
workshops. Met voor ouderen 
relevante thema’s als het ver-
band tussen bewegen en cog-
nitieve gezondheid, artrose en 
osteoporose. 

Op dinsdag 9 mei, het fiets- 
project Doortrappen Groningen, 
in juni een gezellig buurtfeest en 
in oktober een Beweegfestival 
waar u van allerlei leuke en  
geschikte sport- en spel- 
activiteiten kunt proeven.

Wij hopen u te mogen begroeten 
op Sportpark Coendersborg! Het 
adres is Kooiweg 1. Volg vanaf 
de Helperzoom de borden met 
“Ontmoetingsplek Sportpark”. 
Als u vervoer nodig heeft is er 
tegenwoordig een heel gemak-
kelijke oplossing: de Buurtvlin-
der. Dat is een auto met chauf-
feur waar u als buurtbewoner 
gebruik van kunt maken. De prijs 
van een enkele rit is € 1,-. U kunt 
de Buurtvlinder een dag tevoren 
bestellen via telefoonnummer: 
050 2043510 of 06 24496515
Meer info: ontmoetingsplekcoen-
dersborg@gmail.com of Wim 
Boerkamp 0648107773
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Vrijwilligers gezocht
De Semmelstee is op zoek 
naar vrijwilligers om het 
buurtcentrum draaiende te 
houden. Het betreft barwerk, 
ontvangen van gasten en 
zorgen dat iedereen een fijn 
bezoek aan het buurtcentrum 
ervaart.  
Het aantal uren is bespreek-
baar, een middag of avond is 
al mooi om mee te beginnen. 
Wil je met mensen werken, 
bel mij dan:  
Jan Wiltens (06-10931365) of 
kom een keer langs.

Deelnemers gevraagd voor  
Zomermarkt op Allendeplein  

op zaterdag 3 juni
In De Zuidwester van september 2022 vroegen we de lezers om 
suggesties voor het verlevendigen van het Allendeplein in de wijk 
Hoornse meer. Er was onder andere het idee een markt te organi-
seren, een soort braderie. De Stichting Meer Hoornse meer heeft 
deze suggestie opgepakt en besloten in principe een Zomermarkt 
te houden op zaterdag 3 juni. Daarbij werd een slag om de arm 
gehouden wat betreft het definitief doorgaan van de markt: er zou-
den voldoende deelnemers moeten zijn. Intussen hebben zich al 5 
deelnemers aangemeld voor de markt. Wat deze 5 kraam- 
houders de bezoekers van de markt te bieden hebben is ook al 
best gevarieerd: pannenkoeken, make-up en parfumartikelen,  
shawls en poppen, stoffen, sieraden, patchwork en tassen.  
De bedoeling is echter nog wel wat meer deelnemers te krijgen 
voordat definitief besloten wordt, dat de markt door zal gaan.  
Wanneer het om uitbreiding gaat doelen we op zowel nog meer 
deelnemers als op een nog gevarieerder aanbod. Bij dat laatste 
kunt u denken aan fruit en groente, andere levensmiddelen,  
bloemen en planten, speelgoed, kaarsen en aan hobbyspullen. 

De huur van een kraam is 15 Euro. De markt is van 12.00 - 17.00 
uur. Wilt u zelf meedoen of kent u iemand die volgens u mee zou 
willen doen: geef het door aan Stichting Meer Hoornse Meer.  
Daarvoor en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Elly Hohé via info@meerhoornsemeer.nl of 050 526 5145.

Vrijmarkt 2022

leuks te vinden is. Voor de prijs 
hoeft u het meestal niet te laten. 
Kinderen die zelf muziek willen 
maken zijn van harte welkom. 
Het voegt iets feestelijks toe 
aan deze leuke dag. We hopen 
natuurlijk op mooi weer en dat 
er veel verkocht wordt door alle 
grote en kleine deelnemers.
Vriendelijk verzoek van de 
organisatie om de niet 
verkochte spullen weer mee 
naar huis te nemen en géén 
afval achter te laten. 

Koningsdag  
Hoornse Meer

Het eerste evenement van dit 
jaar is de vrijmarkt op Konings-
dag, 27 april. Het blijft een 
feestje om al die kinderen en 
hun ouders bezig te zien.  
Vanaf 07.30 uur kunt u een 
plekje zoeken om de spulletjes 
te verkopen, rond 13.00 uur is 
de markt weer afgelopen. 
Het is een gezellige grote 
vrijmarkt, waar altijd wel iets 

Expositie 
Camera Obscura 
in Wall House#2 
tot 20 augustus  

Drie Groningse fotografen bren-
gen dit seizoen een ode aan dit 
bijzondere gebouw en haar om-
geving. Annemarie van Buuren, 
Baukje Pietje Venema en Arjan 
Verschoor geven in Camera 
Obscura elk hun eigen vertaling 
van de magie van de plek. 
 
Annemarie van Buuren toont 
in plaats van een hiërarchische 
driehoek met de mens bovenin 
en alle andere wezens daaron-
der mensen, dieren, planeten, 
bomen, rotsen en landschappen 
in een serie op gelijke hoogte 
naast elkaar. 

Voor de tentoonstelling maakte 
Baukje Pietje Venema een in-
stallatie waarbij ze pinhole foto-
grafie gebruikt om de interactie 

te verbeelden tussen omgeving 
en architectuur. Een weergave 
van voortdurende verandering 
van kleur en licht, die zich in de 
loop van de dag voltrekt. Wat 
doen lichtval en plek met het 
karakter van het gebouw? 

De aan de HKU in Utrecht 
afgestudeerde fotograaf Arjan 
Verschoor bouwde de bovenste 
verdieping van Wall House #2 
om tot heuse camera obscura. 
Hij haalt zo het uitzicht over het 
Hoornsemeer naar binnen door 
een klein gaatje. Het invallende 
licht werpt een afbeelding van 
de buitenwereld op z’n kop op 
de tegenoverliggende wand.  
 
Om de start van het nieuwe sei-
zoen Wall House #2 te vieren, 
wordt de tentoonstelling Camera 
Obscura feestelijk geopend op 
zaterdag 1 april. 

Om 12.00 uur wordt tradi-
tiegetrouw een kunstzinnige 
taART aangesneden om het 
nieuwe seizoen officieel te 
beginnen. 

Ook introduceert programmeur 
Gea Schenk de fotografen en 
hun werk. De feestelijkheden 
duren daarna de hele middag.
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Meerschap 
Paterswolde
Eind januari sprak de redactie van de Zuidwester met Karin 
Hunziker, directeur van het Meerschap Paterswolde. Wij waren 
nieuwsgierig naar alle activiteiten en ingrepen die er de laatste 
jaren zijn naar het verbeteren van de waterkwaliteit van het 
Paterswoldsemeer en Hoornsemeer. 
Het gesprek leverde veel informatie op. Voor nog meer 
informatie verwijzen wij u graag naar de website van het 
Meerschap: meerschap-paterswolde.nl.

De geschiedenis van het Paterswoldsemeer
Het huidige Paterswoldsemeer was tot halverwege de 
18e eeuw een zompig veenmoeras. Vanaf 1740 begon 
een aantal Friese families met afgraven van het laagveen. 
De Friezen hadden ervaring met het afgraven van veen 
opgedaan in hun thuisprovincie. De naam Friescheveen 
herinnert hier nog aan. Het gedroogde veen, wat we turf 
noemen, diende als brandstof voor fabrieken en voor 
verwarming van de huizen in Stad en Ommeland. Veen-
schippers vervoerden de turf via het Hoornsediep (toen 
nog de Drentse Aa) naar de stad. In de loop van de jaren 
werden steeds grotere oppervlakten veen afgegraven. 
Het meer bereikte rond 1830 de vorm die het tot de uit-
breiding in de zeventiger jaren had.

Al sinds het begin van de 20e eeuw ontdekten de 
Stad-Groningers de recreatiemogelijkheden van het Pa-
terswoldsemeer. Op mooie dagen ging men per omnibus 
en paardentram over de Veenweg naar het meer om er 
te spelevaren en te vissen. Er kwamen bootverhuurders 
en bouwers van zeilboten. Deze ondernemingen ontwik-
kelden zich tot de scheepswerven en watersportbedrijven 
van Visser en Helder aan de Meerweg. De botenhuizen 
van Visser uit ca 1920 staan er nog altijd.

Begin vorige eeuw speelden ook twee pas opgerichte 
watersportverenigingen een rol bij het ontstaan van de 
watersport op het meer. Het monumentale clubhuis van 
de vereniging kwam in 1917 tot stand op initiatief van J.E. 
Scholten. De twee verenigingen fuseerden in 1973 tot de 
huidige ‘Vereniging Watersport De Twee Provinciën’ beter 
bekend als VWDTP. Een extra stimulans voor de recrea-
tie was de bouw van een sluis met het Hoornsediep. Via 
deze sluis werd het meer in 1927 ook bereikbaar voor 
kleine scheepvaart. Langs de oevers van het meer ver-
schenen zomeroptrekjes van Stadjers die de meeroevers 
verfraaiden met allerlei bomen en struiken.

De botenhuizen van Visser zijn er nog altijd

Kaart van het hele gebied 
door striptekenaar Frits Le Roux

Het Paterswoldsemeer anno 1910 (met contouren van het Hoornsemeer en de Hoornse Plas)
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Actuele ontwikkelingen, 
‘Meer  in 
balans’
Alle inzet van het Meerschap is gericht op ‘Meer in ba-
lans’. Onderhoud wordt zo veel mogelijk uitgevoerd op 
een manier die de natuur meer de ruimte gunt om zichzelf 
te ontwikkelen. Het Meerschap probeert de belangen 
op het gebied van natuur- en landschapsbeheer hand 
in hand te laten gaan met belangen op het gebied van 
recreatie. Vooral aan de Oostoevers van de meren wor-
den door het waterschap vissenbossen ontwikkeld. Met 
gevlochten wilgentenen en het plaatsen van buizen wor-
den schuilmogelijkheden en ‘kraamkamers’ aangelegd 
voor vissen. De effecten zijn niet meteen meetbaar, maar 
het aantal aalscholvers en reigers groeit de laatste jaren 
in en rondom de meren. Dat duidt erop, dat de visstand 
verbetert. Het waterschap laat regelmatig vistellingen 
uitvoeren. Voor de migratie van vissen, die voor paaien 
en voeding van leefgebied naar leefgebied trekken, is er 
bij de boerderij van het Meerschap een vistrap aangelegd 
bij de stuw. In de vistrap kunnen vissen ook stroomop-
waarts trekken vanuit het Eelderdiep (de Onlanden) naar 
het Hoornse Meer. Hiervan is niet veel meer te zien dan 
een betonnen koker langs de wal. 

Aan de Zuidzijde het Paterswoldsemeer zijn het Friesche 
Veen en de Drentsche Aa onlangs met elkaar verbon-
den middels een ecologische verbindingszone. Hierdoor 
kunnen zoogdieren, reptielen en vissen zich verplaatsen 
tussen de verschillende wateren. De instroom van meer 
schoon water vanuit de Drentsche Aa levert niet alleen 
een betere verbinding voor dieren op, maar men ver-
wacht dat daardoor ook de ontwikkeling van blauwalg 
wordt geremd. Bij het recreatiegebied de Lijte, het surf-
strandje bij de Meerweg wordt in de zomermaanden vaak 
een te hoge concentratie blauwalg gemeten. Blauwalg 
komt zelden in hoge concentraties voor in de Hoornse-
plas. Deze zwemplas is met een dam afgesloten van het 
Hoornsemeer. 

In de sloten en kreken rondom de meren voert het Meer-
schap een strijd tegen de grote waternavel. Deze exoti-
sche waterplant gedijt goed in de Hollandse wateren en 
vergt de nodige aandacht van beheersorganisaties.

Vlakbij de Meerschapsboerderij is een hondenspeelplaats 
ingericht naar een ontwerp van scholieren. Aan de ande-
re zijde van het Hoornsemeer is er ruimte geboden aan 
de uitbreiding van het meer tot aan het terras van hotel 
Meerwold. Gasthuiseiland, dat hier na afgraving is ont-
staan, is na afronding van de werkzaamheden in beheer 
teruggegeven aan het Meerschap voor de ontwikkeling 
van natuur.

Over het Meerschap
De gemeenten Groningen, 
Haren en Eelde richtten in 1961 
het Meerschap op als een ont-
wikkelingsorganisatie om de 
recreatieve kansen van het 
Paterswoldsemeer beter te 
benutten en de wildgroei van 
zomerhuisjes tegen te gaan. 
Dit leidde in de jaren ’70 van de 
vorige eeuw tot de ontwikkeling 
van de Hoornse Plas en het 
Hoornsemeer, als een uitbrei-
ding op het Paterswoldsemeer. 

De huidige wijk Hoornsemeer en 
delen van de A7 zijn opgehoogd 
met zand dat gewonnen is uit 
het Hoornsemeer. In 1981 zijn 
de meren door afgraving uitein-
delijk ‘samengesmolten’. Door 
de bouw van de wijk Hoornse 
Meer kreeg het Paterswoldse-
meer aansluiting op de stad. 
De rol van het Meerschap 
veranderde daarna van ont-
wikkelingsorganisatie naar een 
beheerorganisatie. 

In het Meerschap werken de hui-
dige gemeenten Groningen en 
Tynaarlo samen aan het beheer 
van het Paterswoldsemeer, het 
Hoornsemeer, de Hoornseplas 
en de omliggende recreatie- en 
natuurgebieden. Het Meerschap 
behartigt voor de samenwerken-
de gemeenten de belangen op 
het gebied van recreatie, natuur-
bescherming en landschapsver-
zorging. Het Meerschap doet dat 

onder meer door:
~ instandhouding en verbetering 
van het natuur- en landschaps-
schoon
~ onderhoud en de exploitatie 
van inrichtingen en eigendom-
men
~ vaststellen van regels op 
gebied van recreatie, natuur en 
landschap.
~ advisering over bouw- en be-
stemmingsplannen

~ vergunningverlening voor eve-
nementen, waaronder jaarlijkse 
roeiwedstrijden en volleybaltoer-
nooien

Het Meerschap doet dat met 
drie vaste krachten op kantoor 
en twee vaste medewerkers 
buiten. In het groei-, bloei- en 
recreatieseizoen worden zij hier-
bij ondersteund door ingehuurde 
krachten.

De Hoornse Plas al jaren populair

 Het Paterswoldsemeer, Hoornsemeer en Hoornseplas anno 2022
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De Madame Curiestraat loopt 
evenwijdig aan de Paters-
woldseweg en ligt tussen 
de Paterswoldseweg en het 
Noord-Willemskanaal. Bij ‘fiet-
send sluipverkeer’ van en naar 
het zuiden is de straat populair 
om de verkeerslichten van de 
Paterswoldseweg te mijden. 
Voor auto’s is de sluiproute niet 
aantrekkelijk door éénrichtings-
verkeer.

In 1867 werd Maria Salomea 
Skłodowska geboren op door 
Rusland bezet Pools grond-
gebied. Door de Russische 
onderdrukking was studeren 
geen optie. In 1891 vluchtte ze 
in het kielzog van haar zus naar 
Parijs. Ze bleek een obsessief 
genie: studeerde natuurkunde, 
scheikunde en wiskunde. Tij-
dens haar studie ontmoette ze 

Pierre Curie, met wie ze in 1895 
trouwde. Onder de naam Marie 
Curie was zij de eerste vrouw 
die promoveerde als natuurkun-
dige. Haar proefschrift ging over 
radioactiviteit, een term die zij 
gaf aan de stralende eigenschap 
van de atoomkern. Ze ontdekte 
de scheikundige elementen po-
lonium (genoemd naar haar ge-
boorteland) en radium. Radium 
wordt nog altijd gebruikt bij de 
behandeling van kanker.

In 1903 ontving ze als eerste 
vrouw een Nobelprijs. Deze 
Nobelprijs voor de natuurkunde 
deelde ze met haar man en de 
natuurkundige Becquerel voor 
de ontdekking van radioactiviteit. 
Acht jaar later ontving ze de 
Nobelprijs voor de scheikunde. 
Het is bijna uniek dat één per-
soon twee keer een Nobelprijs 
wint, zeker op twee verschillen-
de wetenschappen.

Door haar onderzoek naar radio-
actieve stoffen is ze tijdens haar 
wetenschappelijke carrière veel-
vuldig blootgesteld aan straling. 
Ze is op 66-jarige leeftijd gestor-
ven aan leukemie, waarschijnlijk 
als gevolg van die veelvuldige 
blootstelling aan radioactieve 
straling. Haar ontdekkingen le-
ven voort, waarmee ze het leven 
van ontelbaar veel anderen 
heeft gered.

Wie was Madame Curie?
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VANAF MEI ELKE LAATSTE 
ZONDAG VAN DE MAAND  
LIVEMUZIEK IN MEERWOLD 

Weer een 
groen plein 
erbij
Een aantal omwonenden vond 
het plein bij de flat Meerstaete 
aan het einde van de M.L. King-
straat er maar stenig en kaal bij 
liggen. De eerste aanvraag voor 
vergroening werd al jaren gele-
den gedaan, het plein was echt 
toe aan renovatie. 

Iedere dinsdag-
middag naaicafé 
voor vrouwen 
13.00 - 15.30 uur
We zijn jaren geleden in het 
pand van WIJ, ingang Laan van 
de vrijheid begonnen met het 
naaicafé. Eerst op een ochtend 
maar later op de dinsdagmid-
dag.  Op de middag wisten de 
vrouwen ons beter te vinden. 
Het gezellige in dat pand was 
dat mensen zo van de taalles of 
een gesprekje over huursubsidie 
of hulp bij het invullen van for-
mulieren kwamen binnenlopen.

Er kwam een eind aan de mees-
te aktiviteitengroepjes in het Wij-
pand, een eind dat ongeveer 
samenviel met een lockdown pe-
riode.  Maar het bleef kriebelen 
en wij vonden een plekje in een 
tuin in de buurt.  Ondertussen 
gingen we op zoek naar een 
permanente plek. Omdat we 
ruimte gewend waren en niet 
vlak bij elkaar binnen wilden zit-
ten vanwege de coronadreiging 
voelden wij niet voor het buurt-
pand en schreven deze en gene 
aan. En zo kwamen wij terecht 
in een ruimte van de Magnalia 
Dei Kerk. Wij zijn daar heel har-
telijk ontvangen en kregen tot 
ons geluk alle naaispullen, een 
kast en zelfs de naaimachines 
mee van Wij.

Je bent welkom op het naaicafé. 
Je kunt komen wanneer je wilt 
en maken wat je wilt.
We hebben naaimachines, veel 
lapjes, breinaalden, een kist vol 
met breiwol en katoen en een 
doos met borduurgaren. We hel-
pen elkaar. We hebben ook wat 
boeken en tijdschriften met idee-
en. Maar je kunt ook je eigen 
handwerk van huis meenemen 
bijvoorbeeld weven of stempe-
len. Wat de één niet weet, weet 
de ander wel en alles is gratis. 
Je kunt leren naaien op de naai-
machine. Soms kom je op een 
prachtig idee als je ziet wat een 
ander maakt. Maar kom vooral 
ook theedrinken en praten. Het 
is hier reuzegezellig. Het is een 
kans om Nederlands te oefenen 
en misschien ontmoet je iemand 
uit je eigen cultuur. Kom het ge-
woon eens proberen. Ingang in 
de Kochstraat.

Wil je meer weten ? Neem dan 
contact op met Anneke:  
burger.anneke497@gmail.com

Rondje Méér
zondag 4 JUNI 2023 van 11 tot 18 uur
open atelierroute van beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer                                                          

w w w. ku ns t en a a r sr o ndje m eer . nl

Afgelopen winter organiseerde 
Meerwold Eten & Drinken voor 
het eerst een aantal liveoptre-
dens in samenwerking met de 
Chris Fictoor Foundation. Deze 
succesvolle reeks krijgt nu een 
vervolg: vanaf mei kunnen gas-
ten elke laatste zondag van de 
maand genieten van livemuziek 
met uitzicht op het Hoornse-
meer. 

“De reacties van onze gasten op 
de serie optredens aan het eind 
van afgelopen jaar waren heel 
positief en ook de muzikanten 
vonden het fijn om bij ons op 
te treden. Daarom hebben wij 
besloten in dit jaar een nieuwe 
reeks te gaan organiseren in 
samenwerking met de Chris 
Fictoor Foundation en het boe-

kingsbureau iGNITE! Music” 
aldus Meerwold directeur Her-
man van der Poel.  
 
Op elke laatste zondag van de 
maand kunnen de gasten van 
13:00-16:30 uur genieten van 
de livemuziek in een informele, 
laagdrempelige setting en er 
wordt dan ook geen toegangs-
prijs gevraagd. 

Chris Fictoor van de Chris Fic-
toor Foundation: “Wij vinden 
het belangrijk dat toptalenten uit 
verschillende genre-achtergron-
den een podium krijgen. Op dit 
moment werken we samen met 
Meerwold en iGNITE! Music 
hard aan de invulling van het 
programma dat we in de loop 
van april bekend zullen maken.” 

Meer informatie over Meerwold, 
inclusief de adresgegevens is te 
vinden op de website:  
www.meerwold.nl 

Zoals bij elk initiatief werd niet 
iedereen direct blij van groen. 
Sommigen denken bij de aan-
plant van bomen vooral aan het 
‘gevaar’ van schaduw en blad-
afval. Anderen vinden verharde 
pleintjes vooral functioneel en 
netjes. In het ontwerp van het 
plein aan de M.L. Kingstraat is 
naar een compromis gezocht. 
Het plein blijft deels versteend 
en doorkijk blijft open. Er blijft 
veel ruimte voor sport en spel en 
zelfs voor een buurtfeest.

Met de gemeente werd uitein-
delijk in de loop van de zomer 
2022 een plan vastgesteld voor 
een echte vergroening van het 
plein. Het plan werd in de weken 
rond de jaarwisseling volledig 
door de gemeente uitgevoerd. 
Een aantal omwonenden heb-
ben wel moeten beloven mee 
te werken aan het onderhoud. 
De omwonenden van het plein 
kunnen niet meer wachten en 
verheugen zich op de beloofde 
wuivende grassen, kleurige 
bloemen, bijen en vlinders. Het 
grote werk is dus gedaan en 

de aanplant zal in de loop van 
de komende weken gebeuren. 
Het plantschema zal bestaan 
uit planten die van in de buurt 
groeien en van in cultuur ge-
brachte planten. 

De vergroening van het plein 
aan de M.L. Kingstraat is een 
voorbeeld van wat er de afgelo-
pen jaren in de stad is gedaan 
in het kader van de Operatie 
Steenbreek. Daarbij gaat het 
om het versterken van de 
biodiversiteit, verbetering van 
wateropname en verkoelen van 
plekken. Voorbeelden hiervan 
die eerder in De Zuidwester 
werden beschreven zijn het plein 
aan de Schumannstraat en de 
Rooseveltstraat en de steeg 
tussen de M.L. Kingstraat en 
de Noël Bakerstraat. Aan de 
Rooseveltstraat deed Nijestee 
er nog een schepje bovenop 
door het aanleggen van groene 
daken en gevels. In de Boekho-
venstraat wordt er ook gewerkt 
aan een groenplan. Daarover 
meer in de volgende editie van 
De Zuidwester.

Er zijn nog geen initiatieven be-
kend uit de Corpus den Hoorn. 
Mochten die er wel zijn of heb je 
een idee schrijf dan een mailtje 
naar de redactie van deze krant 
of kijk eens op de website
groningen.operatiesteenbreek.nl. 
Ook van andere groene ideeën 
horen we graag via:
redactie@dezuidwesterkrant.nl.

Het plein in afwachting van groen

Duo Melissa en Paul 
zullen optreden in Meerwold
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Wat weet u van de

12

tableaus aan de Paterswoldseweg 
171-217 en 219-265? 
Enige tijd geleden kreeg de redactie van de Zuidwes-
ter van een lezer een vraag over de tableaus boven de 
entrees van twee flats aan de Paterswoldseweg. Speur-
werk leverde niets op, dus we leggen de vraag terug 
aan jullie, lezers.

E N  I K  D A N ?

Voor kinderen van 8 t/m 10 jaar. 

 Deelname is gratis.

Elke maandag vanaf 8 mei t/m 3 juli 2023

van 15.30 tot 16:30 uur 

 in buurtcentrum De Semmelstee,

Semmelweisstraat 182 Groningen.
 Meer informatie of meedoen?

Bel of mail met:
 Wieneke Trompert

wieneke.trompert@wij.groningen.nl

06-11102689Baukje Lutgendorff

baukje.lutgendorff@wij.groningen.nl

06-55494641
 

 

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

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

Moet ik vandaag naar papa
of mama? Hoe moet dat

nou met mijn hond? Wat
vind ik eigenlijk van die

nieuwe vriend van papa en
mama? Moet ik kiezen
tussen mijn ouders?

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

Het gaat om twee blokjes por-
tiek-etageflats aan de  
Paterswoldseweg, nummers 
171 tot en met 217 en 219 tot en 
met 265. De flats zijn in 1959 
in opdracht van Patrimonium 
gebouwd en komen voor op de 
adressenlijst ‘Gebouwd Erfgoed’ 

van de gemeente Groningen als 
kenmerkend voor de naoorlogse 
bouwperiode.  
De acht tableaus waar het spe-
cifiek om gaat, zijn geplaatst 
boven de entrees van de por-
tieken. Hiernaast vindt u enkele 
voorbeelden van de tableaus. 

Hartjesfestival 2023 – een terugblik
Het was een prachtige zonnige dag op 14 februari, toen we de par-
tytent op het Overwinningsplein opzetten. In de weken ervoor waren 
er in de wijk volop hartjes gemaakt. Hartjes van papier, klei, strijk-
kralen, gebreid, genaaid of gehaakt, met veertjes of kralen erop, met 
ontroerende teksten, stroopwafelhartjes en hartjes van chocolade. 
Honderden en honderden hartjes werden gemaakt door bewoners 
van Cosis, Heymanscentrum en Maartenshof, door de verschillende 
kerken in onze wijken, door de scholen, het Ouder & Kindcafé, het 
Taalcafé, diverse handwerkgroepen en de kinderdagverblijven. En 
door wijkbewoners die thuis aan de slag waren gegaan.

De afgebeelde onderwerpen, 
vormen en technieken zijn ver-
schillend. Wellicht zijn ze zelfs 
gemaakt door verschillende 
kunstenaars? Er zijn tableaus 
met vissen, met vogels, sprin-
tende figuren, gazellen (?) twee 
tableaus bevatten enig mozaïek. 
Zijn er Bijbelse verwijzingen? 
We zien een liggend kruis, een 
boek, een bijbel wellicht.  
En wat stelt de liggende man 
voor? Het zou kunnen: de flats 
zijn gebouwd in opdracht van de 
christelijke woningbouwvereni-
ging Patrimonium. 

 
Patrimonium is uiteraard  
benaderd over informatie over 
de tableaus. Dat leverde helaas 
geen nadere op. Ook in de  
Groninger archieven was er  
geen specifieke informatie te 
vinden over deze tableaus.  
Wellicht kunt u ons verder  
helpen? We zullen er dan in de 
volgende editie op terugkomen 
en de inzender met de meest  
relevante informatie wordt  
beloond met een aardig boekje 
over Groningse architectuur.

De week voor Valentijnsdag 
waren we met een kleine dertig 
creatievelingen bijeengekomen 
voor een hartjesmaakmiddag in 
de Dreesflat. De jongste deel-
nemer was vier jaar, de oudste 
eind zeventig. Samen maakten 
we hartjes en sommigen leerden 
zelfs haken. In de Entree van 
WIJ Groningen Zuid konden alle 
hartjes ingeleverd worden en 
op die zonnige dinsdag hebben 
ze allemaal een nieuw thuis 
gekregen bij mensen uit de wijk 
Corpus den Hoorn en daarbui-
ten. Voorbijgangers konden een 
hartje plukken van de waslijnen 
of uitzoeken uit een mandje.

Zoveel mooie ontmoetingen 
vonden er plaats. Kinderen bij 
de school kozen met zorg een 
hartje uit voor papa en mama, 
pubers gaven elkaar buiten de 
supermarkt een hartje. Een ver-
huizende buurtgenoot kreeg een 
hartje mee voor haar nieuwe 
huis, oma zette haar kleinkinde-
ren op de foto in het grote foto-
lijst-hart. De Jumbo-medewerker 
achter de kassa speldde een 
hart op zijn overhemd, een oude 
dame nam hartjes mee voor 
haar nieuwe buren. Een vader 
trof tot zijn verrassing op zijn 
hartje de tekst ‘misschien ga je 
trouwen’ aan, Poolse mannen in 
een busje zochten hartjes uit die 
ze een aantal weken later mee 
naar huis konden nemen voor 
hun geliefden. Een vuilnisman 

kreeg van een buurtgenoot een 
hart onder de riem na alle sta-
kingen, jongemannen zochten 
hartjes uit voor hun vriendinnen 
en een muzikant raakte ontroerd 
door de liefdevolle tekst op zijn 
hartje. 

Een kleine greep uit alle verbin-
dingen en liefde die we die dag 
mochten ervaren. Wat hebben 
we genoten, dankzij al die 
buurtgenoten die hartjes hebben 
gemaakt!

 Foto’s: Groninger Archieven
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Over mobiliteit en AUTODELEN
Een van de betekenissen van mobiliteit is: ‘mensen kunnen zich door de vele 
soorten vervoermiddelen steeds gemakkelijker van de ene plek naar de andere 
verplaatsen’. De gemeente probeert vanuit haar mobiliteitsvisie haar inwoners te 
stimuleren mobiel te worden en te blijven. Een belangrijk onderdeel daarvan is 
het delen van vervoermiddelen. Dit is niet alleen beter voor het klimaat, maar 
ook voor de portemonnee. 
Wie lopen kan die loopt 
Lopen wordt in de mobiliteitsvi-
sie van de gemeente de meest 
vanzelfsprekende, duurzame, 
gezonde en minst belastende 
wijze van verplaatsen genoemd. 
Wanneer meer mensen kiezen 
voor lopen of fietsen leidt dat tot 
minder auto’s op straat. Het aan-
trekkelijk maken van de woon-
omgeving voor voetgangers is 
daarbij erg belangrijk, zeker ook 
voor het kunnen bereiken van 
bushaltes. Voldoende en veilige 
oversteekplekken om haltes te 
bereiken zijn noodzakelijk. 

Fietsen op een mooie 
tweede plaats
Groningen is dé Fietsstad vol-
gens de mobiliteitsvisie van de 
gemeente. Toename van onder 

andere het aantal e-bikes en 
bakfietsen maakt, dat de ver-
schillen in snelheid op fietspa-
den groter worden. De gemeen-
te beseft, dat daardoor vooral 
kwetsbare fietsers, zoals oude-
ren en jonge kinderen, minder 
of niet meer durven te fietsen. 
Dit geldt extra voor fietsen op 
(te) smalle fietspaden. Veiligheid 
voor fietsers op kruispunten is 
cruciaal.

Openbaar vervoer is een 
mooi alternatief
De binnenstad is steeds lastiger 
te bereiken met de auto en het is 
duur wanneer je daar parkeert. 
Bereikbaarheid van het centrum 
met de bus is van groot belang, 
zeker voor inwoners uit onze 
wijken die slecht ter been zijn. 

Velen van onze lezers zullen 
het nog jammer vinden, dat lijn 
10 niet meer tot de Grote Markt 
rijdt. Hoewel er nieuwe haltes 
op vijf minuten loopafstand van 
de Grote Markt beschikbaar zijn, 
zullen deze niet voor iedereen 
een goed genoeg alternatief 
bieden. De gemeente onderkent 
dit en is daarom onder andere 
in gesprek met aanbieders van 
wat ‘vraagafhankelijk vervoer’ 
wordt genoemd. Dit soort ver-
voer brengt tegen een laag tarief 
inwoners naar een adres binnen 
de eigen en aangrenzende wij-
ken. De Buurtvlinder is een van 
de voorbeelden van dit soort 
vervoer. In een volgende Zuid-
wester hierover meer.

Wie wil meepraten over de 
deelauto?
De Wijkraad Corpus den Hoorn 
en de Stichting Meer Hoornse 
Meer hadden onlangs een ge-
sprek met medewerkers van de 
gemeente over de te verwachten 
belangstelling van bewoners in 
onze wijken voor het huren van 
een deelauto. Daarbij gaat het 
in eerste instantie om het huren 
van een auto van bijvoorbeeld 
Greenwheels of MyWheels. In 
onze wijken zijn er enkele vaste 
standplaatsen van deelauto’s 
die je kunt huren voor een paar 
uur, een of meerdere dagen of 
langer. De gemeente wil het ge-
bruik van deelauto’s stimuleren 
en is benieuwd naar de animo 
van bewoners hiervoor. Ook 
hoort de gemeente graag naar 
hoeveel en welke voertuigen 
vraag is en waar in de wijk. Zij 
roept de lezers van De Zuidwes-
ter op te laten weten of hiervoor 
interesse is. Zo ja, dan ontvangt 
zij u graag later dit jaar voor een 
open gesprek over vervoersmo-
gelijkheden als deelmobiliteit. 
Onder het genot van een hapje 
en een drankje kan er van ge-
dachten worden gewisseld over 
de voordelen en mogelijkheden 
van deelauto’s. Ook het open-
baar vervoer kan aan de orde 
komen. 

Lijkt een dergelijke bijeenkomst 
u wat, laat het weten op redac-
tie@dezuidwesterkrant.nl.  Ook 
overige reacties op dit artikel 
over mobiliteit ontvangen we 
graag op dit mailadres.

Zeer gevarieerde kunst  
op expositie in Semmelstee
De redactie sprak met twee van de drie amateurschilders die vanaf 
half februari tot de zomervakantie exposeren in buurtcentrum Sem-
melstee. We spraken met Janneke Suilen en Lilian Timmer. Hariët-
te Slagers-Boswinkel kon er helaas niet bij zijn.

Janneke Schuilen en Lilian Timmer kennen elkaar al jaren. Ze 
schilderden vanaf 2015 een aantal jaren in kunstencentrum Bij 
Vrijdag aan de Walstraat. Ze hadden les van professioneel schilder 
Antje Sonnenschein. Beiden zijn goed bekend in Corpus den Hoorn 
en Hoornse Meer. Lilian woonde met haar gezin jarenlang aan de 
Veenweg en Janneke als puber aan de Laan van de Vrede.  
Hariëtte woont intussen in Ter Borch, grenzend aan onze wijken. 
Met een expositie in de Semmelstee is het voor alle drie dus  
eigenlijk een thuiswedstrijd. 

Voor alle drie kunstenaars is schilderen een hobby en een heel ple-
zierige ook. Elk van hen heeft een eigen stijl en techniek. Lilian en 
Janneke schilderen vooral met acryl- en olieverf. Hariëtte gebruikt 
deze technieken ook, maar daarnaast zijn er van haar ook aquarel-
len, zeefdrukken en linoleumsneden. 

Zo gevarieerd als hun werk is, zo geldt dat ook voor de titels van 
hun werk. Voorbeelden zijn: Kreeft en Vis, Huis in Toscane, Moe-
derliefde, Avondgloren, Martinitoren, Klaprozen, De pianist. De 
schilderijen zijn volgens de drie vrouwen voor de bezoekers primair 
om van te genieten. Kopen is ook mogelijk, maar ze willen dan wel 
zeker weten dat de koper het schilderij heel graag wil. Er is keus 
genoeg op deze expositie en de prijs hoeft geen belemmering te 
zijn er blijvend van te genieten.

Buurtcentrum Semmelstee is aan de Semmelweisstraat 182 en is 
in principe elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend. Voor 
verdere informatie kunt u bellen naar de  
Semmelstee (050-5267217) of mailen naar Lilian Timmer:  
lilian@hictm.nl.

Salon HIPP
Aan de R. Schumanstraat 36 in de wijk Hoornsemeer  
is kapsalon HIPP gevestigd. De Zuidwester is benieuwd 
en gaat kennismaken.

Eigenaar Karin en haar collega Linda runnen al vele jaren samen 
de kapsalon. Beide dames kennen elkaar van de school waar hun 
kinderen naar toe gingen.  In de gezellige ruimte met leestafel doet 
Karin haar verhaal.Karin komt uit een kappersfamilie, haar opa was 
kapper en had een eigen zaak. Ook haar vader zat in het kappers-
vak. Een prachtige foto van haar opa voor zijn kapperszaak hangt 
nu in de salon van Karin.  

Kappers  Linda (l) en Karin (r)

Zij heeft de kap-
persopleiding 
gedaan aan de 
toenmalige Streek-
school aan de Pop 
Dijkemaweg en 
daarna het midden-
stands-

diploma gehaald. 
Haar vader was 
naast kapper ook 
docent aan de 
Streekschool.  
Een aantal jaren 
heeft Karin bij di-
verse kappers ge-
werkt in Groningen 
en Haren. Negen 
jaar geleden heeft 
zij de stap gezet 
om een eigen 
kapsalon te  
beginnen. Veel van 
haar klanten zijn 
destijds met haar meegegaan.  
In de loop der jaren hebben Karin en Linda een vaste klantenkring 
opgebouwd. Om bij te blijven lezen zij de vakbladen en gaan zij  
regelmatig op cursus. 

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in de salon. 
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Terugblik NL Doet op 11 maart 2023
Sanne Werkman (opbouwwerker Wij Corpus den Hoorn)

BreinBieb 
spelochtenden
Het spelen van spellen is goed 
voor het fit houden van het 
geheugen. Bovendien is het ook 
nog eens gezellig!  
Onder begeleiding kan men 
met elkaar spellen spelen uit de 
BreinBieb-collectie. Dit kunnen 
quizzen zijn, maar ook memory-
spellen of puzzels. Daarnaast 
is er ruimte voor ontmoeting en 
gesprek.

Plaats: Forumbibliotheek 
De Wijert, Van Lenneplaan 10 
Groningen
Data: 16 maart / 20 april /
15 juni / 20 juli 
Tijd: 10.30 – 11.30 uur 
Opgave: m.hopma@forum.nl 
t.a.v. Marieke Hopma. 

Beeldend Bezig!  In het Hoornse Meer

Proefles voor jeugd
Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar

donderdag van 16.00-17.00 uur, kosten 5 euro
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar

dinsdag 13 juni of vrijdag 16 juni van 16.00-17.00 uur,
kosten 5 euro

Voor jongeren van 11 t/m 16 jaar,
zaterdag 10 juni van 10.30-12.00 uur, kosten 7,50 euro

Voor volwassenen
Mandala tekenen, vanaf 10 euro, 

meditatie, lichaamswerk, ontmoeten en tekenen.
Maandag 14.00-16.00 uur 

27 maart, 17 april, 22 mei, 19 juni

Workshop “Openen”, 15 euro.
Zelfonderzoek m.b.v. diverse technieken en werkvormen.

Zaterdag 15 april 14.00-17.00 uur, 
Stadsklooster bij Salmagundi’s, 
Oosterhamrikkade 8c, Groningen, 
Zie www.stadskloostergroningen.nl

Aanmelden en info: tekenenbijmariska@gmail.com
Tel. 06-83127282

www.beeldend-bezig.nl
U of jij bent van harte welkom!

Onder het motto ‘Haal alles uit 
je afval!’ probeert de gemeente 
zoveel mogelijk afval opnieuw 
te gebruiken. Dat levert veel 
herbruikbare grondstoffen op. 
Textiel wordt door kringloopbe-
drijf GoudGoed verzameld voor 
hergebruik. Lees meer op Haal 
alles uit je afval. Onlangs zijn 
in de wijk Hoornse Meer twee 
bovengrondse textielcontainers 
geplaatst naast de bestaande 
papier- en glascontainers bij de 
Albert Heijn.

In de vroege ochtendkou begon-
nen de voorbereidingen van wat 
een stralende dag zou worden. 
Op het plein voor de Magnalia 
Dei Kerk aan de Landsteiner-
laan klonk het geluid van een 
slippende vrachtwagen van de 
gemeente Groningen. De Mili-
eudienst bracht de containers 
voor de Milieustraat, waar om-
wonenden tussen 9.00 en 14.00 
uur hun grofvuil langs konden 
brengen. Op sommige plekken 
was het spekglad. Met zout en 
sneeuwschuivers maakten we 
het plein toegankelijker voor de 
60 vrijwilligers die zich hadden 
aangemeld voor NL Doet 2023 
in Corpus den Hoorn. Zoals 
voorgaande jaren waren er di-
verse klussen waar mensen aan 
mee konden doen: het balkon 
opfleuren van een afdeling in 
Maartenshof, planten verpot-
ten bij het Heymanscentrum, 
grofvuil helpen sjouwen bij de 

Milieustraat, speeltuintjes van 
Nijestee schoonmaken. Veelal 
klussen die buiten plaatsvonden. 
Zou het wel goedkomen nu het 
opeens zulk winters weer was 
geworden? We hoefden ons 
geen zorgen te maken: alles liep 
zoals gewoonlijk weer als een 
tierelier: mensen kwamen in 
groten getale opdagen en waren 
enthousiast. Niemand gleed uit 
of verkleumde van de kou. Te 
midden van de sneeuw was het 
zwerfvuil nog steeds goed te 
vinden en de tafel om planten 
te verpotten werd gewoon naar 
binnen verplaatst.

De vrijwilligers kozen een klus 
uit en verspreiden zich vervol-
gens in diverse groepjes in de 
wijk. Jong en oud waren verte-
genwoordigd. Het leidde tot leu-
ke gesprekken, mensen die zich 
bij het verpleeghuis aanmelden 
als vrijwilliger of in de toekomst 
wel een keer bij een tuinklusje 
zouden willen helpen. Er werd 
geoefend met taal door vrijwil-
ligers van Stavoor die aan het 
inburgeren waren en er werden 
afspraken voor samenwerking 
gemaakt. Om half twaalf arri-
veerden de lunchpakketjes voor 
alle deelnemers van deze actie-
ve ochtend, die door vrijwilligers 
van de Immanuelkerk waren 
gemaakt

Ondertussen reed de aanhanger 
van Nijestee door de wijk rond 
om op allerlei plekken grofvuil 
op te halen waar buurtgenoten 
wel wat hulp konden gebruiken. 
En was het een af en aan rijden 
van auto’s waar spullen uit te-
voorschijn kwamen en mensen 
die aan kwamen lopen met iets 
wat al tijden op een kast of in 
een schuur lag. Koffie, thee, 
poffertjes, heen en weer sjou-
wen met spullen of een plekje in 
de zon hielden ons ondertussen 
warm.  

Het bleek maar weer: mensen 
zetten zich altijd graag voor een 
ander in, weer of geen weer. Het 
was een verwarmende dag vol 
ontmoetingen en activiteit. Tot 
stand gekomen door samen-
werking tussen de Magnalia Dei 
Kerk, De Kerk van Jezus Chris-
tus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, Nijestee, de Gemeente 
Groningen, het Heymanscen-
trum, Maartenshof, Cosis, de 
Immanuelkerk, de Refajahkerk 
en WIJ Corpus den Hoorn.

Hopelijk tot volgend jaar bij NL 
Doet 2024

De toegang tot deze ochtend is 
gratis. Iedereen is deze 
ochtenden welkom maar 
mensen met geheugen-
problemen en mantelzorgers 
zijn speciaal uitgenodigd. Er is 
plaats voor maximaal 8 mensen.  

T e x t i e l c o n t a i n e r s 
geplaatst in Hoornse Meer



                 De Zuidwester                          December 2022     315

Act iv i te i ten van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid.
Voor meer info:  www.immanuelkerk-groningen.nl
Youtube Protestantse wi jkgemeente Groningen Zuid 
Facebook: PKN Groningen Zuid

Mijmerwandeling

Een initiatief in Groningen Zuid 
voor wandelliefhebbers. We 
wandelen een mooie route in 
en rond de wijk. Oog hebben 
voor de natuur, ruimte om stil te 
zijn en om elkaar te ontmoeten, 
rust vinden en inspiratie delen. 
Tijdens de wandeling klinken 
een aantal gedichten of 
uitspraken die willen inspireren.

Na de wandeling is er voor wie 
wil koffie en thee  en iets lekkers 
(biologisch). 
De wandeling duurt 
ongeveer een uur.

Datum: 
15 maart, 19 april, 17 mei en 
21 juni 2023 (iedere derde 
woensdagavond van de maand, 
in weer en wind)
Tijdstip: 19.00 uur
Verzamelen: voor de ingang 
van de Immanuelkerk 

Organisatie: Ina de Vries 
Voor meer info: 
inadevries@yahoo.com

Open plein

Iedere woensdagochtend is de 
Immanuelkerk ( Overwinnings-
plein 1) van 10.00 tot 12.00 u 
open. In de stiltehoek is gele-
genheid 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. 

Aansluitend om 12.00 u is er 
pleinsoep. Een lekker verse 
kop soep wordt geserveerd voor 
€1. Welkom!

En de weggeefkast in de 
Immanuelkerk is dan ook te 
bezoeken.

KledingRuilCafé: 
vrijdagmiddag open

Iedere vrijdagmiddag van 13:30 
tot 15:30 uur, uitgezonderd 
schoolvakanties , opent het 
kledingruil café  haar deuren 
in de Immanuelkerk ( Overwin-
ningsplein 1). Er kan kleding 
ingebracht worden, geruild 
worden en voor een klein prijsje 
gekocht. En de koffie en thee 
staat klaar!

Naast het ruilen en kopen van 
kleding is het ook mogelijk om 
creatieve producten en kunst 
aan te bieden.  Graag geven we 
mensen uit Groningen-Zuid op 
deze manier de gelegenheid om 
hun creatieve producten (bij-
voorbeeld zelfgemaakte ansicht-
kaarten, breiwerk of sieraden) 
onder de aandacht te brengen. 
Mocht u daarvoor voelen, dan 
kunt u contact opnemen met de 
coördinator van het kledingruil 
café: Desiree Verbeek, zie hier-
onder. Zij reserveert dan een 
tafel voor u. Welkom! 
Voor meer informatie:  
Desiree Verbeek,  
desiree.verbeek@gmail.com

 

 

Aanmelding voor Lentekriebels ’23 is geopend 
  
 
Lentekriebels? Dat is dé grote voorjaarsschoonmaak van Groningen. Uniek 
in Nederland: vorig jaar deden er maar liefst 5500 mensen mee, verdeeld 
over 130 teams. Heb jij dit jaar ook zin om mee te doen? Meld je dan nu 
aan met je team (bijvoorbeeld je club, klas, koor, buurt, bedrijf of 
studentenhuis).  
 
Lentekriebels 2023 is van 1 t/m 29 april. Je mag zelf een dag prikken 
waarop je bezig wilt gaan. Als je je aanmeldt, dan zorgen wij voor 
grijpstokken, vuilniszakken en alles wat je nog meer nodig hebt. Er is zelfs 
een kleine subsidie beschikbaar voor koffie, soep en/of broodjes. 
Lentekriebels wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de 
milieustewards van de gemeente. Meer informatie over Lentekriebels en 
Groningen Schoon Dankzij Mij kun je vinden op de website van de 
gemeente Groningen. Daar kun je je ook aanmelden voor deelname aan 
Lentekriebels 2023: www.groningen.nl/formulier-aanmelden-en-subsidie-
aanvragen-lentekriebels-2023 
 
  

 

Rollatorloop Hoornse Meer
Op donderdag 1 juni organiseert Buurtzorg Hoornse wijken van 
14.00 tot 16.00 uur speciaal voor de ouderen een rollatorloop!

De route start bij de Dreesflat 
en gaat dan rondom het blok 
appartementen aan het Gand-
hiplein. Beweging is belangrijk, 

Beeldpuzzel 3
door Alex Vos 

(Oplossing pag. 2)

BiotOpenDag
Op zondag 21 mei 2023 openen meer dan 
100 in de Biotoop gehuisveste creatieve 
ondernemingen hun deuren.

~Snuister in de vele ateliers van beeldhouwers, schilders en grafici van naam.
~Bezoek de studio’s van fotografen, architecten en designers.
~Krijg advies over een nieuw ontwerp voor een meubel, kleding of website.
~Kom springen op de trampolines en spot een eekhoorn op het terrein.
~Bezoek de Biotoop Winkel met producten die in de Biotoop gemaakt worden.
~Beleef een korte voorstelling of een introductieles.
~Bezoek de Open kas en Zelfoogst-tuin.
~En neem af en toe een pauze met thee of koffie, verse limonade of een 
   speciaalbiertje. Op een terras of in het gras.
Kom jij ook?

Toegang: Gratis
Tip: Kom met de trein, bus, fiets, lopend 
of pak de museale pendelbus vanaf P+R Haren

21 mei 2023 ~ 11 tot 17 uur ~ Kerklaan 30 Haren
www.biotoop.org

zeker voor ouderen. Net zo 
belangrijk als het plezier van 
samen bezig zijn.

Mensen met een rollator, scoot-
mobiel, rolstoel, of langzame 
lopers zijn van harte welkom. 
Als je wilt meedoen, geef je dan 
eerst even op. Dat kan telefo-
nisch tussen 12.00 en 14.00 
uur, ook in het weekend, via 06 
1009 0927, of via: groningen-
hoornsewijken@buurtzorgne-
derland.com.

Behalve deelnemers is het  
ook fantastisch als er die  
dag voldoende publiek is. 



 2     December  2022                                         De Zuidwester        

Je kunt zelf of met jouw buren, je straat of 
buurt in bloei zetten. Denk hierbij aan een 
buurtmoestuintje of een wilde bloementuin. 

Woon je in een woning van Nijestee en heb 
je een leuk idee om jouw buurt in bloei te
zetten? Mail naar woonzaken@nijestee.nl. 

www.nijestee.nl/meergroen

Zet je buurt in bloei!


