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De wijkwethouder
geeft antwoord
In de vorige Zuidwester meldde
Henk Kosmeijer, gebiedsmanager Zuid, dat er hard
gewerkt wordt aan het beantwoorden van de brieven van
onze lezers aan wijkwethouder
Glimina Chakor. Het heeft
langer geduurd dan gewild
vanwege vooral het tijdelijke
uit de running zijn van de wethouder. Zij is intussen
weer volop aan het werk.
Een gesprek van Glimina
Chakor met de briefschrijvers
was eind november gepland,
maar moest op het laatste
moment worden afgezegd
vanwege de coronamaatregelen.
De meeste briefschrijvers
hebben inmiddels antwoord
gehad van de wethouder zelf
of een ter zake kundige
ambtenaar. Briefschrijvers die
nog geen reactie hebben gehad
zullen dat op heel korte termijn
krijgen. Met enkele briefschrijvers zullen nog afspraken
gemaakt worden voor een
persoonlijk gesprek en/of
bezoek aan de locatie waar het
om gaat. Het voert te ver om
in deze krant alle brieven en
antwoorden daarop uitgebreid
te bespreken. We willen enkele
hier wel kort beschrijven.
Graag scheiding fiets- en
wandelpad
Er was een verzoek om
van het nieuwe pad naar
Hotel Groningen Plaza een
gescheiden fiets- en wandelpad
te maken, zoals dat in de oude
situatie het geval was. Voor de
veiligheid van de wandelaars
zou dat een stuk schelen,
vooral van degenen die zijn
aangewezen op een rollator.

Volgens de gemeente is dat
echter niet haalbaar: in het
gebied van het Meerschap
Paterswolde zijn alle paden
gecombineerde fiets/voetpaden
vanwege ‘het recreatief
karakter’.

Meer beweegmogelijkheden
Twee brieven gingen over
meer beweegmogelijkheden
in de wijk. Zo zouden er bij het
Beweegparcours Bewegen &
Meer crosstrainers, fietsen of

Last van overlast
Pagina 5
andere laagdrempelige apparaten voor ouderen en minder
ervaren sporters kunnen komen. De gemeente vindt het fijn
dat er steeds meer bewogen
wordt en het beweegparcours
Hoornse Meer ook zeer goed
gebruikt wordt. De plek is twee
jaar geleden opgeleverd en de
toestellen zijn in samenspraak
met de buurt gekozen. Er is
gelet op functionaliteit maar ook
op gevoeligheid voor eventueel
vandalisme. Voorlopig zijn er
binnen de gemeente nog andere gebieden waar meer nood-

Biodiversiteit
in een stadstuin
Pagina 13
zaak tot aanleg van dit soort
beweegmogelijkheden is dus
uitbreiding met andere apparaten heeft op dit moment geen
prioriteit. Op termijn is uitbreiding van toestellen en andere
beweegmogelijkheden mogelijk
wel haalbaar. Voor overleg met
wijkbewoners hierover staat de
gemeente altijd open.
Waarom schrikhekken op
voetpaden?
Verder waren er brieven over
het waarom van rood-witte
schrikhekken op wandelpaden
om fietsers daar te weren. Deze
staan sinds enige tijd bij het
beweegparcours Bewegen &
Meer en op het voetpad langs
het meer tegenover het Wall
House. Waarom moeten wandelaars lijden onder verboden
gebruik van wandelpaden door
fietsers? De schrikhekken staan
er nog steeds, maar zijn wel
iets verder uit elkaar gezet om
wandelaars met rollator of rolstoel de ruimte te geven tussen
de planken door te kunnen.
Waarom geen scheiding
van plastic afval?
Een briefschrijver stoorde zich
zeer aan het feit het plastic
afval in Groningen niet apart
wordt ingezameld. Zoveel mogelijk scheiden van afval is toch
juist beleid van de gemeente?
De wethouder geeft aan, dat de
gemeente streeft naar zoveel
mogelijk opnieuw gebruiken van
afvalstoffen. Daar hoort plastic
bij. In Groningen wordt echter
gekozen voor scheiding in de
afvalscheidingsfabriek en niet
voor apart inzamelen van plastic afval. Op deze manier wordt
meer plastic ingezameld om te
hergebruiken dan het geval zou
zijn bij scheiding vooraf door
bewoners.
Verderop in deze krant vindt
u de mening van twee briefschrijvers over de plannen voor
betaald parkeren in de wijk
Hoornse Meer en het antwoord
hierop van de wijkwethouder
uitgebreid weergegeven

.
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Inloopavond over HOLT
voor buurtbewoners
Op 13 oktober was er in Buurtcentrum De Semmelstee een
inloopbijeenkomst over project HOLT de voorgenomen nieuwbouwlocatie op de hoek van Laan Corpus den Hoorn en de van
Swietenlaan. Er waren vertegenwoordigers van projectontwikkelaar MWPO, Nijhuis (Ontwikkeling en Bouw), architectenbureaus
Powerhouse Company, Houben/van Mierlo en landschapsarchitect
Delva en van de gemeente. Ook woningcorporatie Nijestee was
aanwezig om de bezoekers te woord te staan. De presentatie was
vooral gericht op de omwonenden. Veel van de aanwezigen waren
bewoners van de Boerhaaveflat, de directe overburen van HOLT.
De bezoekers lieten zich voorlichten over de verschillende
aspecten van het project. In de
grote zaal van de Semmelstee
stonden verschillende fotoimpressies, zoals die ook te zien
zijn op de website van MWPO.

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

Doe mee met de inkoopactie
isolatie en HR++ glas
Het Regionaal Energieloket is een samenwerking tussen
gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om mensen
te helpen met het verduurzamen van hun woning.
Het Energieloket van de gemeente Groningen is verbonden
met het landelijke Regionaal Energieloket.

Welke subsidies zijn er? Hoe
vindt u een betrouwbaar bedrijf
voor het uitvoeren van duurzame maatregelen? Op de site
www.regionaalenergieloket.nl
vindt u enorm veel informatie
en kunt u een gratis huisscan
doen. Hierdoor weet u binnen
enkele minuten welke energiebesparende maatregelen voor
u interessant kunnen zijn.
Je woning isoleren is hét
antwoord op de stijgende
gasprijzen. Een betrouwbare
aanbieder kiezen met de beste
prijs-kwaliteit verhouding is
voor veel mensen een uitdaging. Daarom organiseren het

De meeste belangstelling
ging echter uit naar een grote
maquette van de nieuwbouw.
Deze maquette gaf heel goed
aan hoe de verschillende
bebouwingen zijn gesitueerd op
het terrein van de voormalige
ALO-locatie. Prominent torent
de hoge woontoren aan de kant
van de rotonde boven de eenheden met minder bouwlagen
boven het geheel uit.
Een aantal bewoners vanuit de
Boerhaaveflat toonde zich in
meer of mindere mate kritisch
over de hoogte van de woontoren: 22 verdiepingen.
Frequent was vooral echter de
vraag waarom de woontoren
zo nodig aan de kant van de
Boerhaaveflat moet komen en
niet aan de andere kant.
Aan de plek van de hoogbouw
blijkt echter niet te tornen: het
gaat de gemeente om een
gezichtsbepalend ‘entree’ van
de nieuwe wijk.

Energieloket van de Gemeente
Groningen en het Regionaal
Energieloket een isolatie en
HR++ inkoopactie. Hierbij
is veel werk gestoken in het
kiezen van een goed bedrijf.
Zodoende bent u goedkoper
uit en krijgt u een goed advies
op maat voor uw woning. Via
bovengenoemde website kunt
u een link toegestuurd krijgen
voor het bekijken van een
on-line-informatiebijeenkomst /
Webinar over deze actie.
U kunt bellen naar het Energieloket Groningen (088 525
4110) of mailen naar: vragen@
regionaalenergieloket.nl
Indien nodig wordt u doorverwezen naar specialisten
voor een uitgebreid bouw- en
installatietechnisch advies

.

Ingezonden: Een winters plaatje aan de Hoornse Dijk...

Bij het bekijken van de maquette konden de bezoekers zich,
met enige fantasie, ook een
beeld vormen hoe het zit met
de schaduwwerking van de
woontoren op hun woning in de
Boerhaaveflat. In de zomer lijkt
het mee te vallen, in de winter
zullen bepaalde appartementen
door de laagstaande zon deels
hinder hebben van hun ‘collega’
aan de overkant.
Vragen en soms zorg waren
er ook over overlast die fietsers kunnen ondervinden van
rukwinden rond de flat. Het is
de bedoeling dat de omwonenden geen parkeeroverlast zullen
hebben door de toekomstige
bewoners van HOLT, al houdt
een aantal bewoners van de
Boerhaaveflat daar voorlopig
wel hun twijfels bij.
Het plan van HOLT zal naar
verwachting niet meer sterk
wijzigen. Wel belooft de gemeente nog extra te kijken naar
een goede verkeersafwikkeling
rond HOLT. In de komende
maanden zal een herziening
van het bestemmingsplan ter
inzage worden gelegd. Daarop
kan iedereen reageren door
een zogenaamde zienswijze
in te dienen

.
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Gaat er anders gebouwd worden aan
de Canadalaan?
Het bestuur van de Wijkraad Corpus den Hoorn had onlangs een
gesprek met de gemeente en andere betrokkenen over de plannen
die er zijn voor mogelijke nieuwbouw op de hoek van de Canadalaan en de Laan van de Vrede in Corpus den Hoorn. Het is de
locatie waar nu twee kantoorpanden staan, tegenover basisschool
De Tamarisk en naast de Fiduciaschool. Aan de Canadalaan gaat
het om het voormalige pand van Verslavingszorg Noord-Nederland. De gemeente wil samen met de Fiduciaschool onderzoeken
of de school op termijn naar een andere locatie kan verhuizen,
gezien problemen met het leerlingenvervoer van en naar de
school. Als dit haalbaar is, zal ook hier gekeken of woningbouw
mogelijk is.
Het initiatief tot het gesprek met
de wijkraad kwam van de afdeColofon
ling Stadsontwikkeling van de
gemeente. Al geruime tijd ligDe Zuidwester is een
uitgave van de Wijkraad
gen er bij de gemeente plannen
Corpus den Hoorn.
om in dit deel van Corpus den
www.corpusdenhoorn.nl
Hoorn woningbouw mogelijk te
maken. De huidige woningkrapUitgave:
te is een goede ‘aanjager’ om
4e editie 2021 (december)
aan de slag te gaan met de uitwerking van het voorgenomen
Verschijnt 4 x per jaar
beleid. De concrete plannen
Oplage 3600
voor woningen op deze locatie
Redactie:
Annika van Dijk
zijn praktisch gezien nog in een
Golbang Khorasani
pril stadium.

Vormgeving:
Alette de Groot
Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord
Redactie bereikbaar op:
redactie@dezuidwesterkrant.nl
Postbus 8043,
9702KA Groningen
050-5268061;
06-25504536
www.corpusdenhoorn.nl/
zuidwester
Copyright:
Wijkraad Corpus den Hoorn
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van
de redactie.
Kopij:
Tekst aanleveren zonder
opmaak. Foto’s en plaatjes
los meesturen als bijlage.
Deadline editie maart:
vrijdag 11 maart 2022
De redactie houdt zich het
recht voor om ingezonden
artikelen niet te plaatsen of
aan te passen.
Alle ingezonden en
geplaatste foto’s vallen
onder verantwoordelijkheid
van de inzenders.

Oplossingen Beeldpuzzels
door Alex Vos

De bedoeling is op deze locatie
in de wijk geen ‘standaardbouw’
te plegen, dus geen projectbouw met ‘meer van hetzelfde’
zoals veelal elders in de stad.
De term hiervoor is ‘Anders
Bouwen’, de naam ook van een
woonmanifestatie die in het
voorjaar van 2022 is gepland.
Wel is duidelijk, dat nieuwbouw
op deze locatie moet passen
binnen het kader van wat ‘een
compacte stad’ wordt genoemd.
Gezien de locatie en de huidige
bebouwing wordt vanuit de
gemeente gedacht aan een
combinatie van ‘gestapelde
bouw’ en ‘grondgebonden
woningen’. De gemeente vindt
door de ligging aan de ringweg
deze locatie een zichtlocatie
en ‘een potentieel visitekaartje
voor de stad’. De gestapelde
bouw (lees: hoogbouw) zal
daarbij vooral komen aan de
ringweg en de lagere bebouwing zal meer aansluiten bij de
huidige bebouwing in de buurt.
Het is de bedoeling, dat er woningen komen die passen bij de
stad en bij Corpus den Hoorn.
Het gaat om een variëteit aan
woningen en bewoners en op
de betaalbaarheid zal worden
gelet. Woningbouwcorporatie
Patrimonium is bij het project
betrokken.
1. Kiesdeler
2. Japan
3. India

Matthé Snijders
Klaasje Vonk

Foto Roelof Sietsema

Het nieuwbouwproject moet
niet alleen ten goede komen
aan de toekomstige bewoners,
maar ook een meerwaarde
hebben voor de wijk als geheel
en mogelijk ook de omliggende
wijken. Het project moet
bijdragen om van dit deel van
Corpus den Hoorn een

‘levendig geheel’ te maken.
Te denken valt aan (buurt)voorzieningen binnen het project,
zoals een gezamenlijke woonkamer, gezamenlijke logeerruimte, moestuin, werkruimten,
sport, ed. Misschien is horeca
mogelijk? Daarnaast kan ook
de inrichting van de buiten-

ruimte en de verdere omgeving
een verrijking voor de buurt zijn.
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de inrichting van het park/
de groenstrook aan de kant van
het Noord-Willemskanaal en
de aanleg en inrichting van de
straten en parkeerplekken.
Het is de bedoeling om tijdens
de woonmanifestatie ‘Bouw
Anders’ in het voorjaar van
2022 een eerste opzet van de
mogelijke bebouwing van de
locatie Canadalaan / Laan van
de Vrede te presenteren. De
gemeente wil graag weten wat
de wensen van wijkbewoners
zijn over nieuwbouw op deze
plek. Onder andere door middel
van dit artikel in De Zuidwester
hoopt de gemeente suggesties
van wijkbewoners te krijgen

.

Stuur uw suggesties naar:
redactie@dezuidwesterkrant.nl

Heb jij jouw erfenis
al geregeld?

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

De Zuidwester
krijt uit op de tegels in de steeg.
Iedereen kon toen, onder het
genot van een borrel, zien hoe
het eruit kwam te zien.
Daarna werden de wensen
opgehaald voor enkele aan
passingen en het plan kon
worden doorgevoerd.

Stadspark
aan het werk

In juni 2021 heeft de gemeenteraad van Groningen de plannen
aangenomen over de ontwikkeling van het Stadspark en de
omvorming van de Drafbaan
tot evenemententerrein. Daarbij
werd ook beslist, dat er een
Stadsparkcommissie zou worden samengesteld. De actiegroep Stadspark Natuurlijk!, die
de ontwikkelingen kritisch volgt,
sprak daarbij de hoop uit dat in
deze commissie ook omwonenden en natuurliefhebbers aan
het woord zouden komen. De
gemeente had volgens Stadspark Natuurlijk! namelijk niet
aangegeven hoe de samenstelling van deze Parkcommissie
zou zijn.
Onlangs is mevrouw Arda
Klijnsma benoemd tot parkregisseur en aan het werk gegaan
om de parkcommissie vorm te
geven. Er is inmiddels contact
geweest tussen Arda Klijnsma
en Stadspark Natuurlijk! Deze
vereniging hoopt binnenkort
een verkennend gesprek met
haar te hebben.
In de volgende Zuidwester
meer over het Stadspark

.

Het door de buren onderling
afgestemde plan is voor de
zomer 2021 ingediend bij de
gemeente. Daar was men
zeer enthousiast. Gezamenlijk hebben de buren de 1051
tegels gewipt en de aanplanting verzorgd. Door dit zelf te
doen heeft men geld kunnen

v.l.n.r:Janneke, Frans en Lies

besparen, zodat de gemeente
de aankoop van de planten kon
bekostigen. De gewipte tegels
zijn geregistreerd voor het NK
wippen. Groningen behaalde
de21e plaats en versloeg
daarmee Leeuwarden.
Op 29 oktober heeft wethouder
Chakor de laatste plant in de
grond gezet. Frans en Loes
en de andere bewoners zijn
superblij met het resultaat.
De vergroening van de
steeg heeft nu al voor veel
sociaal contact in de buurt
gezorgd. Hopelijk leidt deze
vergroening tot meer initiatieven
in deze én in andere wijken

.

“G eveltuin de luxe”
Twee bewoners van de M.L. Kingstraat, Lies van
Nieuwerburgh en Frans Oldersma, stonden in de
lente van 2020 op hun daken die net vergroend waren.
Ze keken naar beneden in de steeg tussen hun straat
en de Noël Bakerstraat: alleen maar grijze tegels.
Het idee om een "geveltuin de luxe" aan te leggen,
werd geboren.
Zij hebben contact opgenomen
met de gemeente. Een gemeenteambtenaar kwam medio
september 2020 langs en gaf
aan, dat zij een plan konden
indienen. Dit moest echter wel
afgestemd zijn met alle omwonende buren. Dit was voor
hen geen probleem, maar …

hoe maak je een beplantingsplan om voor te leggen aan de
buren? Buurvrouw Janneke
van Goethem werd gevraagd.
Zij ontwerpt als hobby graag
tuinen en heeft een prachtig
plan opgesteld. Dit plan werd
voorgelegd aan 17 buren. De
kinderen tekenden het plan met

Boven: Het begin is er...
Onder: Samen aan de slag voor een prachtig resultaat.

Wilt u hulp van een
VPTZ-vrijwilliger?
Had ik het maar eerder geweten…..
‘Had ik maar geweten dat deze vrijwilligers er zijn, dan had ik ze
eerder ingeschakeld.’ Dat horen de medewerkers van Humanitas
VPTZ (te) vaak. VPTZ betekent Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg Thuis. Het is de vrijwillige zorg voor mensen in de laatste
levensfase, in de vorm van praktische en emotionele steun voor
ernstig zieken en hun naasten. Coördinator Piet Risselada vertelt
welke hulp er mogelijk is.

de laatste paar maanden nog
mooie herinneringen gemaakt
die ik bij mij draag”. “Mijn vrouw
is helemaal blij als de vrijwilliger
er is, waardoor er ook een last
van mijn schouders af valt. Zij
is echt een lichtpuntje in een
zware tijd.”

In de vertrouwde omgeving
Wanneer mensen weten dat ze niet meer beter worden, dan willen
de meesten graag thuisblijven in hun vertrouwde omgeving. Er is
vaak hulp van de thuiszorg en familie. Onze vrijwilligers bieden
aanvullende hulp. Doorgaans komen ze één of enkele dagdelen
in de week bij de mensen thuis en bieden hulp in de vorm van
persoonlijke aandacht en ondersteuning. Voor de zieke en voor de
mantelzorger, die dan even kan ontspannen of bijslapen.

Alles in overleg
Iedereen kan hulp van een vrijwilliger VPTZ vragen. Alles gaat
in overleg. Er wordt gekeken
naar de wensen van de zieke,
van de mantelzorger en naar de
mogelijkheden van de vrijwilliger. Als de zorg thuis niet meer
gaat, kan zorg in het Gasthuis/
Hospice overwogen worden.

Samen zijn en in gesprek
De vrijwilligers houden de zieke gezelschap, reiken eten of drinken
aan, geven aandacht en gezelligheid en bieden een luisterend
oor. Ze krijgen heel vaak complimenten en dank van degene die
terminaal is of van zijn of haar mantelzorger. Enkele citaten: “Wat
ontzettend fijn dat ik ondersteuning kreeg. Zo hebben we ook

Voor meer informatie
kunt u bellen met het Meld en
Informatiepunt van Humanitas:
050-312 60 00.

Beeldpuzzel 1
door Alex Vos
Oplossing pag. 3 onder colofon

Beeldpuzzel 2
door Alex Vos
Oplossing pag. 3 onder colofon

								

Last van de overlast
De afgelopen maanden was er zeer regelmatig
overlast op diverse plaatsen in zowel Corpus den
Hoorn als Hoornse Meer. De redactie heeft over de
toegenomen overlast gesprekken gehad met de
wijkagent, het WIJ-team Corpus den Hoorn en het
Gebiedsteam Zuid.
Met grote regelmaat wordt de problematiek besproken in het
overleg van Gebiedsteam Zuid met de politie en het WIJ-team.
In Corpus is de overlast regelmatig in de Semmelweisstraat en
omgeving, in de Hoornse Meer vaak op de Gasthuiskade bij het
Allendeplein. De overlast is niet nieuw. Zo werd in 2004 al een
onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente naar overlast
en vernielingen van jongeren in Corpus den Hoorn. In de wijk
Hoornse Meer was er jaren geleden al erg veel overlast op vooral
het Allendeplein.
Wie geeft de overlast?
Het betreft meestal groepen jongeren, in leeftijd variërend tussen
globaal 12 en 17-18 jaar. Qua overlast gaat het vaak om hard praten, lachen, schreeuwen of harde muziek. Soms gaat die herrie
gepaard met vernielingen van ruiten of van zitbanken. Belletje
trekken is als vanouds populair, maar nu opvallend vaak door
pubers. Vaak helpt aanspreken op hun gedrag, maar regelmatig
ook niet en wordt hun manier van reageren als onprettig of zelfs
bedreigend ervaren.

De Zuidwester

Wat kun je als bewoner
doen?
Het blijft volgens de politie en
het WIJ-team belangrijk ‘in
verbinding’ te blijven met de
jongeren en hen rustig aan te
spreken. Bijvoorbeeld vragen

Ondernemers trakteren op
een oliebol!
Bij aankopen in de periode
vanaf 24 december krijgen
klanten een coupon voor
een gratis oliebol.
Deze kan worden afgehaald
op 27 t/m 30 december.

of de muziek zachter kan werkt
regelmatig wel. Zijn drank of
drugs in het spel, dan wordt dat
natuurlijk veel lastiger en zal
het ook eerder af te raden zijn.
Ophangen van camera’s is een
optie, maar er mogen geen opnamen gemaakt worden buiten
het ‘eigen terrein’.
Blijf melden!
Melding kan overdag bij het
Meldpunt Overlast van de
gemeente: 050 5875885.
Wanneer het minder urgent is
kan het beter via de site van de
gemeente. Het staat dan zwart
op wit. Je krijgt een bevestiging
van de melding (gemeente.
groningen.nl/overlast-en-zorgmelden).
Gaat het om echt storende
overlast: meld het dan bij de
politie: 0900-8844

.
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Bent u filosofisch
geïnteresseerd?
De bedoeling is om met mensen die geïnteresseerd zijn in vragen over het
leven wekelijks of veertiendaags bijeen te komen en met elkaar te praten.
Er is niemand als autoriteit, iedereen praat over eigen ervaringen,
gedachten, vastlopen, ontdekkingen. Dat wisselen we uit.
Ik vraag er geen geld voor, want ik beleef er zelf veel aan. Ik heb enige
ervaring met dit type bijeenkomsten. Onze buurt, de mensen die daar
wonen, kunnen elkaar steunen bij wat ieder bezighoudt. Dat lijkt me
essentieel in een tijd die vooral en bijna uitsluitend contact online
ondersteunt.
Laat ieder eens beginnen met de gemeente te vragen om een dergelijke
voorziening per buurt, dus ook bij ons. Essentieel.
Louis Sommeling (Louis.Sommeling@gmail.com)

Wat doet de politie eraan?
De politie neemt de plaatsen waar vaak hinder is de laatste tijd extra op in hun rondes. Zo nodig worden boetes uitgedeeld. Je moet
de overlastgevers echter op heterdaad betrappen om er juridisch
iets mee te kunnen. Soms is het lastig heel snel ter plaatse te zijn
vanwege een beperkt aantal dienstauto’s. De politie bezoekt regelmatig jongeren en hun ouders of zelfstandig wonende jongeren.
Wat doet het WIJ-team?
Het WIJ-team probeert op meerdere manieren grip te krijgen
op de problematiek. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het
consultatiebureau, scholen en organisaties in de wijk zoals Veilig
Thuis, woningcorporaties en Bureau Halt. WIJ heeft gastlessen
verzorgd op scholen. Veel aandacht wordt gegeven aan de problematiek die in gezinnen speelt. Samenwerking met de buurt en
wijkbewoners vindt WIJ erg belangrijk. Daarom doen medewerkers
van WIJ vaak straatrondes. Ze gaan met bewoners in gesprek,
vooral ook met de jongeren. Wat zijn redenen om overlast te
veroorzaken? Speelt verveling mee of andere persoonlijke problemen? Wordt een ontmoetingsplek gemist? Welke oplossingen zien
de jongeren zelf?

				December 2021

foto Gea Schenk

Afsluiting
jubileumjaar
Wall House#2

Zondag 1 november was alweer de laatste dag van de openstelling van het seizoen Wall House
Weekenden. Vanwege het jubileumjaar waren er extra activiteiten. Er waren workshops voor kinderen en rondleidingen. Er was een feestelijke dag rondom het 20-jarig bestaan, zoals u kunt zien op
de foto van Hanne van der Velde hieronder. Momenteel wordt volop gewerkt aan weer een nieuwe
tentoonstelling en programma. De aftrap volgend seizoen staat gepland op zaterdag 2 april.
Gedurende het winterseizoen is bezoek aan Wall House#2 alleen mogelijk op afspraak. Met name
groepen maken van deze mogelijkheid gebruik om zich door het interessante huis te laten rondleiden.
Wall House#2 is het hele jaar door te boeken als locatie voor bijvoorbeeld vergaderingen, brainstormsessies of workshops. Tijdens de wintermaanden (november-maart) heb je dan het hele gebouw tot
je beschikking en kun je alle ruimtes benutten voor een inspirerende dag.
Bij belangstelling of voor een offerte op maat kun je contact opnemen met Gea Schenk, programmeur Wall House: wallhouse@groningermuseum.nl.
Kijk voor actuele informatie op groningermuseum.nl/wallhouse.
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Vacature pedagogisch medewerker/activiteitenbegeleider
Buiten Schoolse Opvang de Blokhut (M/V)
Zoek je:
een afwisselende en
veelzijdige baan?
veel afwisseling op een dag?
een werkweek van 3-4 dagen /
14-25 uur per week?
Ben je:
een duizendpoot die van elke
dag een klein feestje maakt
met kinderen?
iemand die affiniteit en
ervaring heeft in het werken
met kinderen?
Heb je:
- een startkwalificatie minimaal
niveau MBO 4 op het gebied
van kinderen, onderwijs, kunst,
sport of natuur?
of
- een overgangsbewijs van een
relevante MBO-opleiding van
jaar 2 naar 3?
bel ons dan op 050 5268813,
of stuur je brief met CV en
leuke foto naar
krista@bsodeblokhut.nl

Beeldend Bezig! In het Hoornse Meer.
Wenst u allen heerlijke feestdagen!
Voor wie beeldend bezig wil zijn, graag tot ziens in 2022!
Groepsgrootte op eigen locatie max. 4 personen.

Aanmelden via tekenenbijmariska@gmail.com
Voor Volwassenen
Maandag 13 december 10.00-11.30 uur. Workshop “Samen knutselen voor kerst”. Zie
website van Link050, bij Ontwikkellink. Kosten geen, voor mensen met een participatiebaan of die
vrijwilligerswerk doen.

Maandag 10 januari 10.00-11.30 uur. Workshop Collage maken “Wensen voor 2022”. Kosten
15 euro of met Stadjerspas 50% korting.
Vanaf zondag 30 januari 14.00-16.00 uur. “Mandala tekenen”. Elke laatste zondag van de
maand. Kosten 20 euro of met Stadjerspas 12,50 euro, per les.
Woensdag 16 maart 10.00-12.00 uur. Workshop “Teken een kruis”. Immanuelkerk,
Overwinningsplein 1, Groningen. Kosten 12,50 euro.
Vanaf maart aanbod via Cursuscentrum de Poort; “Cursus Intuïtief Chakra Tekenen”.

Voor Jeugd
Proeflessen voor jeugd. Kosten 5 euro per les.
Zaterdag 22 januari, van 10.30-12.00 uur, 11 t/m 16 jaar.
Woensdag 9 februari, van 15.30-16.30 uur, 6 t/m 9 jaar.
Vrijdag 11 februari, van 16.00-17.00 uur, 9 t/m 12 jaar.
Beeldende Cursussen voor jeugd. Kosten 8 euro per uur les.
15 lessen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, vanaf woensdag 16 februari,15.30-16.30 uur.
15 lessen voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, vanaf vrijdag 18 februari, 16.00-17.00 uur.
9 lessen voor jongeren van 11 t/m 16 jaar, vanaf zaterdag 29 januari, 10.30-12.00 uur.
Ook voor minima, i.v.m. samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

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

Meer informatie: Website Beeldend bezig!

Schumanstraat
en Rooseveltstraat worden
vergroend!
In de Schumanstraat en de
Rooseveltstraat zijn initiatieven
genomen om de pleinen te
vergroenen. In oktober is voor
beide straten door de gemeente een inloop georganiseerd.
Daar zijn de ideeën en wensen
van de bewoners geïnventariseerd. In november was er
een tweede avond, waarop de
ontwerpen zijn gepresenteerd.
Samen met de aanwonenden
is een keuze gemaakt uit de
ontwerpen. Het streven is om in
december de aanwonenden te
informeren over de definitieve
plannen en wanneer de werkzaamheden gaan beginnen

.
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DE KIES GROEP
Bij de KIES groep ben je samen
met andere kinderen die
hetzelfde meemaken als jij.
Samen gaan we praten, knutselen
en spelactiviteiten doen om zo te
leren de scheiding een plek te
geven en moeilijke onderwerpen
bespreekbaar te maken

Voo
Gron r kinder
e
inge
n-Zu n van 9
t/
id w
onen m 12 jaa
Op m
r,
.
Dee
aa
lnam die in
van
15.30 ndag 31
e is g
janu
tot 1
ratis
ari t
6.30
.
/
m
uur
WIJ2
8m
(8 bi
loca
aart
jee
tie in
2022
Opg
Gron nkomst
ave
e
i
n
n
)
g
op e
en-Z
team via het a
en
uid.
anm
in de
eldf
buu
orm
rt of
Vrag
ulie
b
en?
Bel o ij Wiene r bij het
Wie
neke
f ma
ke T
WIJ
wien
rom
il ge
Trom
pert
rust
eke.
p
e
.
trom
met
rt (0
6-111
pert
0268
@wi
j.gro
ning 9,
en.n
l)

								

De Zuidwester

				December 2021

7
3

Entree Zuid
helpt u graag!
Heeft u een idee voor de buurt?
Of zit u met een vraag over
bijvoorbeeld de administratie?
Of heeft u geen computer, maar
wilt u wel iets op de computer
regelen? Wilt u graag weten
welke ontmoetingsactiviteiten
er in de buurt zijn? Voor al dit
soort vragen kunt u in Entree
Zuid bij WIJ Groningen terecht.

zaterdag 18 december
Muziek! Er is in elk geval
een klein draaiorgel.
We hopen op een koor,
maar dat is afhankelijk van
de corona-maatregelen.

Ondernemers trakteren op
een oliebol!
Bij aankopen in de periode
vanaf 24 december krijgen
klanten een coupon voor
een gratis oliebol.
Deze kan worden afgehaald
op 27 t/m 30 december.

Speelveld Sterringastraat
Het speelveld aan de Sterringastraat in de wijk Hoornse Meer wordt momenteel grondig aangepakt.
In het nieuwe jaar zal het feestelijk worden geopend.

Weekprogramma
Bslim Zuid

Wij werken op dit moment
(december 2021) op afspraak
en zijn van maandag t/m vrijdag
elke ochtend van 9.00-13.00 u
open. Op dinsdag- en donderdagmiddag zijn we tot 17.00 u
open.
Entree Zuid bevindt zich aan de
Paterswoldseweg 267, met de
ingang om de hoek.
Wilt u een afspraak maken?
Wij staan graag voor u klaar.
We zijn elke werkdag bereikbaar op 050-3679120 of via:
entree.zuid@wij.groningen.nl

Jeugdactiviteiten

Met ingang vanaf de week van 25 oktober!
Dag

Activiteit

Tijd

Voor wie?

Locatie

Dinsdag

Sportinstuif

15.30-16.00
16.00-17.00

Groep 1-2
Groep 3-8

De Wiardt

Woensdag

Wisselend
programma

14.30-15.30

Vanaf groep
6 + VLW

De Wiardt

1e Woensdag
van de maand

50 cent
zwemmen

13.30-15.30

8-18 jaar met
zwemdiploma

Helperbad

Vrijdag

#BASE Zaaltje
Zaalvoetbal

15.30-17.00

10-15 jaar

De Brug

Activiteiten vinden elke week plaats met uitzondering van de schoolvakanties.
Op woensdag is er een wisselend programma.
Woensdag 27 oktober: Familie Bootcamp
Woensdag 3 november: 50 cent zwemmen
Woensdag 10 november: Meidensport (Vanaf groep 6)
Woensdag 17 november: Skaten (Vanaf groep 3)
Woensdag 24 november Bootcamp (Vanaf groep 6+ volwassenen).
Woensdag 1 december 50 cent zwemmen
Woensdag 8 december Meidensport (Vanaf groep 6)
Woensdag 15 december Dans
Woensdag 22 december Vechtsport

Kijk voor meer informatie op www.bslim.nl en stel gerust vragen naar:
Buurtsportcoach Tim van Dam t.vandam@hvdsg.nl 0683092268
Brede vakdocent
Jorien Anninga J.anninga@vcog.nl

/Bslim050
Bslim050

in de Hoornse Wijken

In de Hoornse wijken, met name in de wijk Corpus Den Hoorn, zijn
de Kind-Jeugd Buurtwerkers Mona Flohr, Milan Knops en Karin
Bartholomy regelmatig in Buurtcentrum De Semmelstee aanwezig.
Daar is een jeugdruimte speciaal voor kinderen en jongeren. Hier
kunnen ze met allerlei vragen of ideeën langskomen of gewoon
meedoen. Op de website www.check050.nl vind je een overzicht
van diverse activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd,
ook in de vakanties.
Door de week zijn er altijd activiteiten waar de kinderen en jongeren zelf een stem in hebben. Wij ondersteunen waar nodig de
jongeren als zij bijvoorbeeld een leuk idee hebben voor een activiteit. Zo is er op maandag en woensdag een spelcontainer buiten
op het plein, op dinsdagmiddag en -avond een meidenclub. Op
vrijdagavond is er een jongensclub. Voor de allerkleinsten is er op
de vrijdagmiddag een kinderclub. Op dit moment zijn wij als werkers ook veel op straat en in de wijk. Mocht je ons tegenkomen,
dan vinden wij het leuk om tips en ideeën te krijgen of gewoon een
praatje te maken.
Ons team bestaat uit Tin Shing Mak, Sam Schrijver, Kelly Mosselman, Milan Knops, Karin Bartholomy en Mona Flohr. Heb je
vragen dan mag je altijd mailen en of bellen.
Mona.flohr@wij.groningen.nl; T 06 113 04 234
Milan.knops@wij.groningen.nl; T 06 525 39 174
Karin.bartholomy@wij.groningen.nl; T 06 256 35 814
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Waarom tòch betaald parkeren
in Hoornse Meer
Over dit onderwerp schreven twee lezers een brief
aan de wijkwethouder. Het antwoord aan de twee
briefschrijvers komt in grote lijnen op hetzelfde neer.
Daarom eerst de kern van de twee brieven en dan
de hoofdlijnen van het antwoord van wijkwethouder
Glimina Chakor.

Op zoek naar een fijne
school voor uw kind?
SeniorWeb Groningen biedt in
de Coronatijd de volgende
activiteiten aan:
* Hulp op afstand
(telefoon, Quick Assist,
Zoom, Teams of Facetime)
* Les aan Huis
De 1 op 1 hulp via de
Computerclub is nog niet
mogelijk. Wel is het mogelijk
om deel te nemen aan de
Semmelstee workshops.
Daarin worden specifieke onderwerpen aangeboden waarbij
minimaal 4 en maximaal 6 personen aanwezig kunnen zijn.
Tot nu toe zijn deze workshops
zeer succesvol en leveren
duidelijk hulp/ondersteuning
bij oplossen van digitale
problemen.
Neem voor verdere informatie
contact op met de cursuscoördinator:
info@seniorwebgroningen.nl
Vermeld de aard van het
probleem en het telefoonnummer waarop u bereikbaar
bent.

• Een kleinschalige basisschool
• Optimale aandacht voor ieder kind
• Een fijne gemoedelijke sfeer

Past dit bij u en uw kind?
Bel gerust voor een
vrijblijvende kennismaking!
050 52 50 448
Rode Kruislaan 78 - Groningen
www.triangelgroningen.nl

Wij scholen met de Bijbel!

Wie weet iets van schade aan Audi A-5?

Op donderdag 11 november trof ik mijn auto, een zwarte Audi
A5, op het plein aan de Rode Kruislaan aan met een grote deuk
en een aantal krassen. Aan de schade te zien moet het een witte
auto zijn geweest.
Heeft iemand op die dag iets opvallends gezien of gehoord?
Ik hoor het graag, want de schade is groot….
Informatie kunt u doorgeven bij basisschool de Triangel,
Dit email-adres is ook te gebrui- Rode Kruislaan 78. Telefoon 050-5250448.
ken voor het aanbrengen van
onderwerpen voor een eventue- Alvast bedankt!
Tineke de Wind
le workshop. Er wordt contact
met u opgenomen door de
cursuscoördinator of één van
de docent-vrijwilligers.
www.seniorwebgroningen.nl

Briefschrijver 1
Sinds december 2018 woon
ik aan de S.O.J Palmelaan. Ik
heb bij de verhuizing mijn keus
keuze mede gebaseerd op
het feit, dat hier gratis geparkeerd kan worden. Er is ruimte
genoeg. Even een rondje rijden
om een plekje te vinden voor
mijn auto vind ik geen l probleem. Verder zijn mijn ervaringen met betaald parkeren niet
positief. Als bewoner moet je
een parkeervergunning en een
bezoekerspas aanschaffen, dus
extra kosten. Iedere autobezitter betaalt al wegenbelasting en
ook via benzine wordt belasting
geïnd. Daar mogen volgens mij
voorzieningen tegenover staan,
zoals goede wegen en parkeermogelijkheden.
Briefschrijver 2
Alhoewel ik duurzaamheid,
klimaatneutraal en dergelijke hoog in het vaandel heb
staan, is voor mij invoering van
betaald parkeren in de Hoornse
Meer een stap te ver. Als bewoner van de R. Schumanstraat
ervaar ik geen parkeerdruk.
Ook is de wijk voldoende groen

zaterdag 18 december
Muziek! Er is in elk geval
een klein draaiorgel.
We hopen op een koor,
maar dat is afhankelijk van
de corona-maatregelen.

Oproep: Uitkijkers gevraagd voor De Zuidwester
Graag ontmoeten we lezers die het interessant vinden om nauwer betrokken te worden bij onze buurtkrant.
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.
Laat het ons weten op redactie@dezuidwesterkrant.nl

mijns inziens. Mijn bezwaren:
onnodig gedoe, aantasting van
vrijheid, het kost geld. De rijke
wijken blijven vaak buiten schot.
Antwoord van de wijkwethouder / de gemeente
Over de wijk Hoornse Meer
hebben we lang nagedacht: is
betaald parkeren daar echt nodig? Daar is immers niet zoveel
aan de hand? Tegelijk krijgen
we wel klachten uit de straten
die grenzen aan het Martini
Ziekenhuis. Bezoekers en
werknemers van het ziekenhuis
parkeren daar gratis. Verder
zal de (forse) parkeeroverlast
uit Helpman zich de komende
jaren verplaatsen: eerst naar
de Wijert Noord en vanuit daar
naar uw wijk. Vanuit de nieuwe woontoren(s) aan de Van
Ketwich Verschuurlaan is het
een acceptabele loopafstand
naar de wijk Hoornse Meer.
We vinden het niet vreemd
een bedrag te vragen voor
het gebruik van de openbare
ruimte. Die is van iedereen.
Als u die ruimte wilt gebruiken
om privébezit te stallen, dan
hoeft dat niet gratis te zijn. We
hebben er wél voor gekozen de
prijs van een vergunning laag
te houden. Die vergunning kost
€ 49,92 per jaar, iets meer dan
€ 4,- per maand. U bent niet
verplicht een bezoekerspas aan
te schaffen. Bezoek parkeert
na 18.00 uur en op zon- en
feestdagen gratis. Als u uw bezoek buiten die uren gratis wilt
laten parkeren, heeft u wel een
bezoekersvergunning nodig.
Eventuele extra inkomsten
vloeien direct terug naar de
wijk. Zo wordt uw wijk groener,
toegankelijker en mooier van
het geld dat de geparkeerde
auto’s opbrengen. Hoe en waar
we dat geld gaan inzetten is
ook aan u als bewoner. Zo
hebben we gemeend eventuele
pijn zoveel mogelijk te verzachten, op weg naar een mooie en
bereikbare stad – met voldoende parkeerruimte. Overigens
zal de invoering volgens de
huidige plannen pas in 2023
in delen van de wijk worden
ingevoerd

.
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Carrièrekansen bij de kinderopvang
Wie was Bertha
von Suttner?

Sinds we de zomervakantie hebben uitgezwaaid, loopt het storm bij kinderopvangorganisatie SKSG.
Dat biedt kansen voor wie wel eens een nieuwe carrièremove wil maken!
Werken in je eigen wijk
Nieuwe collega’s kunnen in vrijwel elke wijk aan
de slag. Iedere wijk is anders en brengt zijn eigen
uitdagingen mee. Aan de Veenweg in Corpus den
Hoorn werkt Monique Visser. Ze is pedagogisch
medewerker bij SKSG Battello.

Het is maar een korte straat,
maar wel de meest bezochte
straat van Hoornse Meer.
Kom je over de Sportlaan en
de S.O.J. Palmelaan de wijk
binnen, dan draai je vrijwel
automatisch naar rechts de
B.S.F. von Suttnerstraat op.
Op deze hoek zijn de meeste
winkels en horeca gevestigd en
de bus stopt er. Maar wie was
B.S.F. von Suttner?
Haar volledige naam is Bertha
Sophie Felicitas von Suttner.
Ze werd in 1843 geboren
in Praag en groeide op in een
adellijk milieu. Ze kreeg privéles en leerde diverse talen. Het
familiekapitaal ging verloren
en Bertha ging op dertigjarige
leeftijd werken als gouvernante
bij een rijke industrieel, tevens
baron. Ze werd verliefd op
de jongere zoon des huizes,
Arthur von Suttner. Dit zinde
zijn ouders niet en Bertha
werd daarom ontslagen. Zij
reisde naar Parijs, waar ze de
privésecretaresse werd van
Alfred Nobel, de uitvinder van
het dynamiet. Niet lang daarna
reisde ze echter weer terug
naar Oostenrijk en trouwde in
1876 in het geheim met Arthur
von Suttner, tegen de wil van
zijn ouders.
Het echtpaar vertrok naar
Georgië en leefde daar min of
meer in armoede. Zij verdienden de kost met het geven van
onderwijs in talen en muziek.
Onder andere door het uitbreken van de Russische-Turkse
oorlog verslechterde hun
situatie en werden ze geconfronteerd met de gruwelen
van de oorlog. Mede daardoor
ontwikkelde Bertha von Suttner
zich steeds meer als pacifiste.
Haar afkeer van oorlogen gaf
ze vorm in de in 1899 versche-

Word collega van Monique
“Ik werk nu zo’n twintig jaar voor SKSG en eigenlijk altijd al op de peutergroep. De wereld is voor
de peuter nog nieuw en onbekend. Zij verwonderen zich over alles. Ik help kinderen bij hun ontwikkeling en ga samen met hen op ontdekkingstocht.
Eerst neem ik de peuter bij de hand, wanneer ze
bij mij op de groep komen. Vervolgens hebben
ze alleen nog mijn vinger vast en als laatste stap,
zwaai ik ze uit naar de basisschool.”

Interessante vacatures
SKSG heeft momenteel een aantal interessante vacatures voor pedagogisch medewerkers op het KDV en
de BSO in Groningen. Een overzicht staat op werkenbijsksg.nl
Wie eerst kennis wil komen maken, kan appen of bellen Xandra Drost 06-25271414
nen roman ‘De Wapens Neer!’.
Het is geen heldenverhaal over
de oorlog, maar het vertelt hoe
oorlogen families verscheuren,
sociale verhoudingen verstoren
en armoede brengen. Binnen
enkele jaren werd het boek
vertaald in 26 talen en het
inspireerde vele mensen uit
de hele wereld ertoe zich in te
zetten voor vrede.
Bertha von Suttner had een
aandeel in de totstandkoming
van het Vredespaleis in Den
Haag. Bij de opening ervan in
1913 was zij als enige vrouw
(naast Koningin Wilhelmina)
aanwezig. Ze onderhield al de
jaren contact met Alfred Nobel
en stimuleerde hem in zijn
testament de Nobelprijs voor
de Vrede in te stellen. In 1905
mocht zij, als eerste vrouw ooit,
deze prijs in ontvangst nemen.
Bertha von Suttner overleed in
op 21 juni 1914 in Wenen.
Ze werd 71 jaar oud

.

WIE ZIJN WIJ?
Wij behartigen de belangen van alle huurders van
de woningcorporatie
De Huismeesters in de wijken:
Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, De Wijert
en de Rivierenhof.
Om dit goed te kunnen doen, hebben we regelmatig
overleg met de Corporatie.
We denken mee en adviseren waar mogelijk.
Vaak gaat dat om hele concrete belangen,
zoals o.a. te hoge servicekosten,
onderhoudsklachten of de leefbaarheid
in een wijk, buurt of straat.
Voor meer informatie mailen naar
huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com
of kijk op onze website
www.huurdersbelanggroningenzuid.com

Foto Roelof Sietsema
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Molen de Helper
Joukje Pees

In een zuidwesterwind kracht 8
staat molen de Helper als een
rots in de branding.
Het doorgaans rustige meer
is veranderd in een kolkende
massa water: heerlijk!
Dit weer daagt mij uit om te
gaan fotograferen, het brein
een boost te geven en
tenminste een nat pak te ontvangen!
Beeldpuzzel 3
door Alex Vos
Oplossing pag. 3 onder colofon

Kerstactie werken van
Jelle Hartsema

De grootste briefschrijfactie
van Nederland is van start!

Sinds 2 oktober is er in De Semmelstee een verkoopexpositie
van werken van de vorig jaar overleden Groninger kunstenaar
Jelle Hartsema.
Zijn werk is merendeels geabstraheerd of abstract, maar er is ook
figuratief werk. Hij werkte zowel met houtskool, conté, kleurpotloden, aquarel, acryl en olieverf. De opbrengst is bestemd voor
goede doelen en kan in overleg met kopers worden bepaald.
Er is inmiddels een aantal werken verkocht en in
overleg met kopers zijn er bedragen overgemaakt naar de
Voedselbank Groningen, KIKA, MS-vereniging Nederland en
naar de Stichting Vrienden van de Magnuskerk Anloo.

Ieder jaar tijdens Write for Rights rond 10 december komen we in actie
voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk,
mening of om wie ze zijn. We sturen honderdduizenden brieven naar koningen,
ministers en presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht.
En dat werkt! Activisten komen vrij, onrecht stopt.
Je kunt op allerlei manieren meedoen aan Write for Rights, bijvoorbeeld:
Schrijf een brief. Bestel een schrijfpakket.
Ben jij van plan om tijdens Write for Rights thuis brieven te schrijven?
Bestel dan kosteloos een thuisschrijfpakketje op www.amnesty.nl
Hierin zitten handige materialen om mee te doen zoals voorbeeldbrieven,
een schrijfblok, pen en blanco postkaarten. Schrijf je met meerdere mensen,
bestel dan voor iedereen één pakketje.

Om voor een brede groep de aanschaf van een kunstwerk aantrekkelijk te maken, wordt vanaf donderdag 9 december tot en
Voor deze mensen komen we in actie
met donderdag 23 december een aantal werken aangeboden
Ook dit jaar schrijven we brieven voor mensen die onze steun hard nodig hebben.
tegen extra lage prijzen. U kunt hierdoor een leuk Kerstcadeau
Zo voeren we actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden
voor iemand kopen en meteen een goed doel steunen. Mooie
kerstgedachte toch....? U vindt een deel van zijn werk geëxposeerd die met de dood wordt bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp,
voor Bernardo uit Guatemala die in de gevangenis zit omdat hij de natuur wilde
in buurtcentrum De Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182.
Daar is ook een lijst met de prijzen van het werk van Jelle Hartse- beschermen en voor Mikita uit Oekraïne die zwaar werd mishandeld in de gevangenis en daar alleen maar zit omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde
ma. De prijzen liggen globaal genomen tussen 50 en 200 Euro,
plek was.
maar daar krijgt u dus in de komende weken een
aantrekkelijke korting op.
U vindt een overzicht van de
Brieven schrijven werkt!
werken van Jelle Hartsema
Tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactie van Amnesty sturen mensen van
op Facebook:
over de hele wereld brieven tegen onrecht. Die brieven belanden de brievenbus
www.facebook.com/jhartsema.
van machthebbers die mensenrechten schenden. Zo zetten we hen onder druk
Als u op een afbeelding “klikt”,
om onrecht te stoppen en geven we de mensen voor wie we actievoeren moed.
ziet u naast de afbeelding het
Daardoor werden tientallen mensen vrijgelaten, werden rechtszaken heropend en
nummer, de omschrijving en de
kregen bedreigde mensen bescherming.
prijs van het werk. Tijdens de
Samen maken we echt een verschil!
Kerstactie krijgt u een korting
van 20% op vermelde prijzen.
Voor verdere informatie over
Oproep: Redactieleden gezocht voor De Zuidwester
zijn werk kunt u telefonisch
Vind jij het leuk om te schrijven, te interviewen en nieuws te delen én samen een mooie krant te maken?
contact opnemen met:
Tiny Naber, tel. 0613164615
Woon je in Corpus den Hoorn of in de Hoornse Meer? Kom dan bij ons team!
en Klaas Vormeer,
Neem contact op met Matthé Snijders, redactie@dezuidwesterkrant.nl
tel. 0682289757

								

Werkzaamheden
Ring Zuid in
Corpus den
Hoorn
In de komende maanden wordt
er nog volop gewerkt aan de
Zuidelijke Ringweg rond onze
wijk.
Aan de afrit A7
In de maand december wordt
gewerkt aan de op- en afritten
van de A7 aan het einde van de
Laan Corpus den Hoorn. Tussen 1 en 10 december kunnen
fietsers niet langs dit knooppunt
en autoverkeer niet van het Vrijheidsplein naar Laan Corpus
den Hoorn. Op 16 december
zal de afrit van de A7 komende
vanaf het Vrijheidsplein worden gewijzigd. Voorafgaand
hieraan zal rond het knooppunt geluid van vrachtauto’s en
heimachines zijn, soms ook ’s
nachts.

De Zuidwester

Een kijkje bij
Ring Zuid
in wording
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Eind oktober stelde aannemer Combinatie Herepoort
leden van wijkorganisaties in Groningen-Zuid in staat
om een bezoek te brengen aan enkele bouwlocaties
van het project. De projectorganisatie kon hen zo de
vorderingen van de werkzaamheden tonen en bijpraten over wat er op en rond het project gebeurt. Leden
van het bestuur van de Wijkraad Corpus den Hoorn en
van de redactie van De Zuidwester maakte graag van
de uitnodiging gebruik.
Op een zonnige donderdagmiddag werden diverse
plekken rond de weg-in-wording bezocht. Ter hoogte
van het Sterrebos waren de werkzaamheden al behoorlijk gevorderd. Hier zal de ringweg straks in een
grote bak komen te liggen. Deze was al voor een groot
deel uitgegraven en van betonranden voorzien. Om
deze werkzaamheden gade te kunnen slaan waren
de deelnemers de excursie voorzien van helmen en
veiligheidsschoeisel. Zo kregen we toegang tot een
bouwlocatie die normaal niet toegankelijk is voor publiek.
Daarna werd het uitkijkpunt bezocht op de hoek van
de Hereweg, het ‘Geheugenbalkongenoemd’ en 13
meter hoog. Het is voor iedereen toegankelijk en
geeft, na een forse klim, een goed zicht op de werkzaamheden. Ook bij de wijk Corpus den Hoorn zullen
binnenkort enkele uitkijkpunten worden ingericht. We
namen daarna een kijkje bij de plek waar begin 2022
het tijdelijke Julianaplein zal komen en bij de Brailleweg, waar de nieuwe verkeerswegen al deels in
gebruik zijn genomen. Het was een indrukwekkende
excursie, die eens te meer de enorme omvang van het
Ringwegproject duidelijk maakt

Bij de Gasunie
In januari 2022 zal de westelijke
ringweg tussen de Concourslaan (gebouw Gasunie) en de
rotondes bij de Laan Corpus
den Hoorn ruim een week worden afgesloten, zodat deze weg
verbreed kan worden.
Operatie Julianaplein
In de periode van 11 februari
tot 9 mei 2022 zal naast het
huidige Julianaplein een tijdelijk
kruispunt worden gebouwd.
Gedurende die periode zal het
verkeer naar het Julianaplein
altijd wel in de een of andere
richting gestremd zijn. Om grote
opstoppingen in die periode te
voorkomen zullen er een aantal
maatregelen worden genomen.
Binnen Corpus den Hoorn zal
de Laan van de Vrijheid vanaf
het Vrijheidsplein tijdelijk weer
toegankelijk worden gemaakt
voor verkeer naar het Overwin-

				December 2021

.

ningsplein. De zuidelijke wijken
van de stad zullen de eerste
helft van 2022 rekening moeten
houden met een verhoogde
verkeersdruk. In januari 2022
zal de organisatie Groningen
Bereikbaar starten met een
grote publiekscampagne om de
bewoners van de stad en de
regio uitgebreid te informeren
over de maatregelen.

tijdelijke uitkijkpunten langs de
werkzaamheden. Eén uitkijkpunt komt naast Paviljoen Ring
Zuid (aan de Muntinghlaan) en
biedt uitzicht op de werkzaamheden bij het Julianaplein. Het
andere uitkijkpunt komt naast
het Mercure Hotel en biedt
uitzicht op de werkzaamheden
bij het Vrijheidsplein

.

De werkzaamheden zijn te
Twee nieuwe uitkijkpunten volgen op de sites: www.aanpakringzuid.nl en www.groninNaast het permanente uitkijkgenbereikbaar.nl
punt bij de Hereweg plaatst de
aannemer dit jaar nog twee

Een kerstgroet van uitgeverij Boep.
Haiku: Anke Smit, beeld: Alette de Groot

12
2

December 2021					

De Zuidwester

Jumbo

Het Anker

Bruna

Giant Store
Veenstra

Beter Horen

Hein Post Wijn
& Delicatessen

Huisman
Coiffures

Mitra

Slagerij
De Weerd

Big Bazar

Apotheek
de Wiljes

Bakker De Rappe
Schoenlapper

Overwinningsplein

Kom je kerstinkopen doen
op het Overwinningsplein!
Op ons winkelplein vind je alles wat je nodig hebt! Van dagelijkse (vers-)producten tot cadeau-inspiratie,
alles bij de hand en allemaal op loopafstand. Daarnaast kun je makkelijk parkeren. De vakmannen
en -vrouwen heten je van harte welkom hier op het gezellige Overwinningsplein.

Bakkerij
Beukeveld

Bloemenhuis
Jan Schuiten

Dierenspeciaalzaak Bongertman

Foto Vaszlovsky

HEMA

Bloemenatelier
In de Roos

Kaasvoordeelshop

Kruidvat

Kooistra’s
oliebollenkraam

Optiek

Fruitteeltbedrijf
Oudebosch

Pearle Opticiens

Oogcontact bij Gerard

veilig
winkelen,
houd
rekening
met elkaar
Vishandel

Overwinningsplein

Zeeman

Dalsheim
Makelaars

Corvex

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door
Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid
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Biodiversiteit in een stadstuin

laatsten horen er in een tuin
ook gewoon bij.
Waar de mezen zich nu veel
meer mee bezig houden is het
onderhoud aan hun veren. Ik
zie het de één na de ander
langdurig doen. Ook de tjiftjaf.
Poetsen heet dat. In de winter
nemen ze zelfs graag een bad
dus heb ik dan een vorstbestendige bak met water voor ze
klaar staan. Na een bad gaan
vogels hun verenpak ook weer
helemaal bij langs.
Inmiddels heeft huismerelman
Hektor, die overigens heel
goed de rui is doorgekomen,
me al weer in de gaten en
komt vlakbij in een struik staan.
Sporkehout of vuilboom heet
de struik. Een inheemse soort
en met de vele bloemetjes een
echte honingbijentrekker.
Hektor wil weer rozijnen en die
geef ik hem dan ook. Het is
voor mij altijd een erg dankbaar
klusje. Na de maaltijd vliegt hij
een struik in. De kornoelje deze

Een winters plaatje
Tweede kerstdag
Kennismaken met Atelier Joukje Pees
Churchillstraat 7 Hoornse Meer
Voor wie een wit tintje wil geven aan kerst! Je werkt twee uur met
verschillende materialen aan een winters landschap.
Maar je mag ook vrij met deze materialen werken!
De landschappen worden groot geprojecteerd.
Voor beginners en gevorderden.
Meedoen? Meld je per mail aan voor één tijdsblok:
joukje.pees@telfort.nl
Maximaal 3 deelnemers per blok.
van 10 tot 11.45
van 1 tot 2.45
van 3 tot 4.45
Feestelijke deelname kosten 10 euro per persoon
Corona: tonen van QR code bij entree, mondkapje dragen tot ieder zit.
Met drie deelnemers kun je ruim afstand houden. Het atelier is
goed geventileerd en de lucht bevochtigd.

www.joukjepees.nl
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de pindakaas. Jammer voor
hem en z'n evt. partner. Ik heb
al even overwogen om speciaal
voor spechten een vetblok in
houder met naar keuze naturel,
voorzien van stukjes pinda's,
bessen, meelwormen of andere
ingredienten te kopen, Daar
kunnen mezen ook gebruik van
maken. Ik besluit het nog even
in beraad te houden.

Ik woon in de wijk Hoornsemeer. Alweer zo'n 30 jaar.
Mijn 50m2 grote achtertuin is lang aan verandering onderhevig
geweest. De laatste jaren echter laat ik de natuur zoveel mogelijk
z'n gang gaan. Met een prachtig resultaat en dan met name op
vogelgebied.
Vandaag, donderdag 28 oktober, kom ik terug van een fietstocht
met schitterend weer door de prachtige Onlanden en neem met
een kop koffie in de stoel plaats met vandaaruit zicht op de tuin.
Het valt meteen op, er bewegen zich veel vogels door de bomen
en struiken. Ik tel zo 2 paren koolmezen en een zelfde aantal pimpelmezen + drie spreeuwen, een roodborst en zowaar weer een
tjiftjaf. De laatste gaat misschien bij ons overwinteren i.p.v. richting
Spanje of Noord-Afrika te vliegen.
Ik voer alleen vogelpindakaas.
(vanuit een pindakaaspothouder
waar eksters, spreeuwen etc.
niet bij kunnen). Vandaag is het
de vogels niet om de pindakaas
te doen. Ik zie ze heel af en
toe foerageren in de struiken
en dan gaat het hun volgens
mij om het eten van luizen. De
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keer. D.i. ook een inheemse
struiksoort. Genoemde struiken
+ Gelderse Roos, Lijsterbes,
Taxus Vuurdoorn, Liguster,
hulst en Kardinaalsmuts die
ook in 'n tuin staan dragen veel
bessen waar vogels graag van
eten. Daarnaast zorgen ze
voor het afvangen van (ultra)
fijnstof en opslag van Co2 + het
produceren van zuurstof. Ook
geven ze een groot verkoelend effect op hete dagen. Het
gevallen blad in de herfst zorgt
na vertering voor een mooie
bodemstructuur. Ik spit niet, dus
het bodemleven komt sowieso
volledig tot z'n recht.
Verder opperde een monteur
voor m'n CV toen hij laatst even
in de tuinstoel met zicht op de
tuin zat en genoot van al het
groen “Wat een rust”.
Een dag later hoor ik Hektor in
de tuin zacht prevelen. Dit heet
ook wel subzang.
Als hij wat dichter bij komt doet
hij het weer en er is dan niet
te zien dat de snavel beweegt.
Puur binnensmonds dus.

Als ik de tuin inloop ruik ik de
dennengeur van mijn Abies
Koreana (Koreaanse Zilverspar). Een naaldboomsoort die
inderdaad ook als kerstboom
te gebruiken is, Het is mij te
doen om de sparappels die er
hopelijk eens aan komen.

Hektor heeft ineens een vrouw
die hem gezelschap houdt. Ze
vraagt, tam als ze ook al is, ook
om rozijnen. Van de twee is zij
altijd het eerst aan de beurt. We
Net kwam Tanja om rozijnen
hebben haar Tanja genoemd.
vragen. Ik leg ze voor haar neer
en uit het niets kwam als een
Nog even over het gedrag van
raket vanuit het achterste deel
pimpel- en koolmezen. Regelmatig hoor ik een tikkend geluid van de tuin een vrouw grote
bonte specht aangevlogen. Ze
bij de buren. Het zijn mezen
dus die het maar wat fijn vinden landt in de sporkehout en hangt
om te hakken op een raamko- direct daarna aan de stok waar
de regenmeter aan hangt. Ze
zijn etc. Dit doen ze soms ook
bij mij op de houten thermome- tikt met haar snavel een paar
ter. Volgens mij puur voor de lol keer bovenop de stok en besluit
om weer verderop de tuin in te
want zoveel is er niet te halen
vliegen. Uitzonderlijk zo vlak
aan beestjes etc.
voor het raam. Merelvrouw in
Nu, bijna een week later, hoor
de tussentijd trekt zich er totaal
ik bij de buren aan de andere
kant stevig geklop. Mensenwerk niets van aan en eet op haar
gok ik. Het blijkt al gauw dat het gemak de rozijnen op.
een grote bonte specht is. Hij,
Ik heb inmiddels besloten om
het is een prachtig mannetje,
de oude pindakaashouder weer
vliegt nl. even later m'n tuin
op te hangen zodat alle vogeldoor op weg naar de pindakaaspothouder. Daar beklimt hij soorten er gebruik van kunnen
de stok van de houder en hangt maken
een tijdje aan de zitring van de Harry Westerhuis
houder. Dat wordt zo niets met 0624207387

.
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Kerstverrassingstas
Buurtboomgaard Hoornse Meer
Dit jaar is er helaas (weer)
geen kerstmarkt op het Allendeplein. Maar…. de overheerlijke
boomgaardjam is gelukkig wél
te koop!
Vrijwilligers van de
boomgaard hebben opnieuw
een leuke kerstverrassingstas
samengesteld.
Ben je benieuwd welke lekkere
jams en chutneys in jouw tas
zitten?
Bestel gauw!
De tas kost € 10,Mail naar
buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com
Bij het afhalen graag
gepast betalen.
Vorig jaar was de tas een groot
succes. Dus bestel hem vóór
vrijdag 24 december.
Want OP =OP!

Lees ook de digitale Zuidwester op:
w w w. c o r p u s d e n h o o r n . n l / z u i d w e s t e r
w w w. m e e r h o o r n s e m e e r . n l

* downloaden toegestaan

BreinBieb

Spelochtenden

in Forumbibliotheek

De Wijert
Het spelen van spellen is
goed voor het fit houden van
het geheugen. Bovendien is
het ook nog eens gezellig.
Daarom organiseert het Forum
Groningen spelochtenden.
Onder begeleiding kan men
met elkaar spellen spelen uit de
BreinBieb-collectie. Dit kunnen
quizzen zijn, maar ook
memoryspellen of puzzels.
Spelochtenden
Forumbibliotheek De Wijert,
Van Lenneplaan 10 Groningen
16 december
10.30 – 11.30 uur
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.
Meer informatie is te vinden op
www.forum.nl/breinbieb

								

De Zuidwester

				December 2021

15
3

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

KERSTNACHTDIENST, 24 december om 22.00 u
Live te volgen via het YouTube kanaal van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid
EERSTE KERSTDAG, 25 december om 10.00 u
Live te volgen via het YouTube kanaal van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid

ADVENT EN KERST 2021
Ook dit jaar op afstand van
elkaar. Maar met een aantal
activiteiten hopen we een klein
spoor van licht in deze dagen
te brengen.
Op de website kunt u lezen of
activiteiten door kunnen gaan
www.immanuelkerk-groningen.nl
Winterse 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.
De wandeling duurt ongeveer
een uur.
Na de wandeling is er voor
wie wil koffie en thee en iets
lekkers (biologisch). En dit keer
ook warme chocolademelk en
glühwein…

Open plein
Iedere woensdagochtend is
de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot
12.00 u open. In de stiltehoek
is gelegenheid om stil te zijn,
te bidden of mediteren of een
kaarsje aan te steken.

Datum: 15 december 2021
(iedere derde woensdagavond
van de maand, in weer en
wind…) Tijdstip: 19.30 uur
Verzamelen: voor de ingang
van de Immanuelkerk.
Organisatie
Ina de Vries en Anita Akkerman
Voor meer info: acakkerman1@
gmail.com, tel.: 06 17067504

Ook is er iedere woensdagochtend 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.
Ruilwinkel ’t Ruilertje:
iedere vrijdagmiddag
open!

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

Iedere vrijdagmiddag van 13:30
tot 15:30 uur, uitgezonderd
schoolvakanties, opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in
de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1). Er kan kleding en
speelgoed geruild worden en
voor een klein prijsje gekocht.
En de koffie en thee staan
klaar!
Naast het ruilen en kopen
van kleding en speelgoed bij
’t Ruilertje bieden we vanaf
september een nieuwe mogelijkheid: het aanbieden van creatieve producten en kunst van
mensen uit Groningen-Zuid.
Graag geven we mensen uit
Groningen-Zuid op deze manier
de gelegenheid om hun crea-

tieve producten (bijvoorbeeld
zelfgemaakte ansichtkaarten,
breiwerk of sieraden) onder de
aandacht te brengen. Mocht
u daarvoor voelen, dan kunt
u contact opnemen met de
coördinator van ’t Ruilertje
Hans Smits, zie hieronder. Hij
reserveert dan een tafel voor u.
Welkom!

Daarnaast zijn ook nieuwe
vrijwilligers welkom! Om mee
te helpen opbouwen, koffie en
thee te schenken, de winkel te
runnen. Voor meer informatie:
Hans Smits,
hanssmits46@gmail.com
namens het team ’t Ruilertje,
Hans Smits
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We helpen je graag!
Bij spoedreparaties in het weekend,
op feestdagen en doordeweeks na
17.00 uur zijn wij ook bereikbaar voor onze
bewoners. Heb je jezelf buitengesloten?
Is er een gas- of waterlekkage in je woning?
Bel ons op (050) 853 35 33.
www.nijestee.nl/reparatieverzoek

