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Betaald parkeren in Corpus 
den Hoorn en Hoornse Meer
De Groninger gemeenteraad heeft begin 2021 besloten ook verder buiten het centrum betaald 
parkeren in te voeren. In maart 2023 zijn Corpus den Hoorn en Hoornse Meer aan de beurt. 
De gemeente ziet het belang van informeren van wijkbewoners over deze invoering en vroeg de 
redactie van De Zuidwester aandacht te besteden aan de invoering van betaald parkeren in onze 
wijken. Alle bewoners in Corpus den Hoorn en Hoornsemeer zullen begin volgend jaar een brief van 
de gemeente krijgen met daarin uitleg over hoe parkeervergunningen aangevraagd kunnen worden. 
Veel informatie over betaald parkeren is te vinden op 
www.gemeente.groningen.nl/veelgestelde-vragen-over-parkeren. Parkeerbeleid 

gemeente Groningen
De gemeente Groningen ver-
wacht met de invoering van 
betaald parkeren in vrijwel de 
gehele stad de parkeeroverlast 
te verminderen. In het centrum, 
de zogenaamde ‘eerste schil’, is 
al jarenlang betaald parkeren. 
Ook in de wijken buiten het 
centrum, maar binnen de ring, 
is in de afgelopen jaren betaald 
parkeren ingevoerd. Dit zijn 
de wijken in de ‘tweede schil’. 
Daarna waren de wijken buiten 
de ring, de ‘derde schil’, aan de 
beurt. Vanaf 1 oktober van dit 
jaar is betaald parkeren inge-
voerd in De Wijert-Noord en op 
1 maart 2023 gaat het volgens 
planning gelden in Corpus den 
Hoorn en Hoornse Meer. Zou 
betaald parkeren in onze wijken 
niet worden ingevoerd, dan ver-
wacht de gemeente dat automo-
bilisten die in wijken met betaald 
parkeren moeten zijn hun auto 
in Corpus den Hoorn of Hoornse 
meer gratis parkeren. Met de 
invoering van betaald parkeren 
verwacht de gemeente, dat er 
meer ruimte vrijkomt op straat. 
Die ruimte is dan beschikbaar 
voor auto’s van bewoners en er 
is ook ruimte voor een andere 
inrichting van de straat. De op-
brengsten van betaald parkeren 
komen volgens de gemeente 
ten goede aan het verbeteren 
van de inrichting van de straten.

Niet iedereen is het eens 
met het parkeerbeleid
Al eerder hebben wij in deze 
krant laten weten, dat de invoe-

ring van betaald parkeren in 
Corpus de Hoorn en Hoornse 
Meer bij een aantal bewoners 
niet goed valt.  Zij zien nu nog 
weinig parkeeroverlast in hun 
directe omgeving en verwachten 
deze ook niet na invoering van 
betaald parkeren in De Wijert. 
Betaald parkeren in hun wijk 
kost hen jaarlijks onnodig geld 
vinden zij voor een eigen par-
keervergunning en eventueel de 
bezoekerspas. Bezoekers kost 
het extra geld, ook bijvoorbeeld 
mantelzorgers. Wijkbewoners in 
vooral Corpus den Hoorn vre-
zen in de toekomst mogelijk wel 
parkeeroverlast door de plannen 
van de gemeente voor hoog-
bouw in hun wijk in het kader 
van ‘de verdichting van de stad’. 
Een en ander is in het overleg 
van de Wijkraad Corpus den 
Hoorn met de gebiedsmanager 
Zuid, Henk Kosmeijer, ook wel 
aan de orde geweest.

Bewonerspetitie
Op petitie24.nl is een petitie 
geplaatst door een aantal buurt-
bewoners uit Hoornse Meer met 
de titel ‘Geen betaald parkeren 
Hoornse Meer Buurt Gronin-
gen’. Er wordt bezwaar gemaakt 
tegen de (hoge) kosten voor 
betaald parkeren. Voor 1 auto 
is dat in 2023 nog € 50, maar 
daarna € 100 per jaar. 
Een bezoekerspas is € 79 per 
jaar en geldt niet de hele week. 
Daarnaast wordt ‘de adminis-
tratieve rompslomp’ voor het 
aanmelden van bezoekers 
genoemd en de overlast door 
rondrijdende scanauto’s. 
Volgens deze buurtbewoners is 
er geen parkeeroverlast en zij 
verwachten die ook niet. 
Zij ervaren invoeren van betaald 
parkeren als een verkapte 
maatregel om extra geld te 
innen voor de gemeente. 
Hun doel is minimaal 1.000 
handtekeningen te verzame-
len en dan de petitie aan de 
gemeente aan te bieden. Zij 
hopen, dat de gemeente gehoor 
geeft aan het verzoek om geen 

betaald parkeren in te voeren. 
Op 28 november was de petitie 
al 967 keer getekend. 

Wanneer u naar aanleiding van 
dit artikel uw mening wilt geven, 
laat het ons weten op:  
redactie@dezuidwesterkrant.nl. 
Wij sturen uw reactie door aan 
de gemeente.

Buurtcirkel 
Groningen Zuid
Samen afspreken- samen 
eten - samen kletsen - 
samen wandelen - samen 
fietsen -  samen zwemmen

De Buurtcirkel bestaat sinds 
januari 2020 en is bedoeld 
voor de bewoners van Gronin-
gen-Zuid, van Grunobuurt tot 
en met Hoornsemeer. Een 
Buurtcirkel bestaat uit een groep 
van acht à negen mensen die 
elkaar wekelijks treffen, om  in 
een ongedwongen omgeving 
samen te eten en bij te praten. 
Iedere maandagmiddag van 
16.00 tot 19.00 uur ontmoeten 
de mensen van de Buurtcirkel 
Groningen Zuid elkaar in buurt-
centrum Stadspark aan de 
Lorentzstraat 11. 
We maken en nuttigen samen 
een maaltijd. De kosten worden 
eerlijk verdeeld en de maaltijd 
bedenken en bereiden we 
gezamenlijk. 

Ook helpen we elkaar met 
van alles, rekening houdend 
met de vaardigheden van de 
deelnemers. 
Iedereen heeft kwaliteiten 
om iets voor een ander te 
betekenen!

Wij zoeken momenteel nog 
deelnemers. Heeft u interesse? 
Neem voor een vrijblijvende 
kennismaking contact op met 
Corrie, Buurtcirkelvrijwilliger: 
corrieossewaarde@hotmail.com 
Of laat uw naam en telefoon-
nummer achter bij ons 
Buurtcentrum 050-5257134.



 2     December  2022                                         De Zuidwester        

Oplossingen Beeldpuzzels
door Alex Vos

1 = de beste wensen

     2 =kerstmis

 3 = strooizout

CURVES GRONINGEN | PC Hooftlaan 2 b | 9721JM Groningen | Tel: 050 5250067 | curves.nl 

Cursus Inburgering in 
de Semmelstee
 
De redactie kreeg een uitnodiging voor een open dag in 
de Semmelstee om te zien hoe de Cursus Inburgering 
daar verloopt.  
De cursus wordt gegeven door 
docenten van Stavoor, een 
landelijke organisatie die onder 
andere gericht is op taallessen 
aan mensen die in moeten 
inburgeren in de Nederlandse 
maatschappij.  Zij volgen de 
zogenaamde Z-route, ofwel de 
Zelfredzaamheidsroute. Daarbij 
krijgen ze minimaal 800 uur 
Nederlandse taalles en minimaal 
800 uur zogenaamde partici-
patieactiviteiten.  Drie morgens 
per week volgen ze les in De 
Semmelstee, de andere dagen 
oriënteren ze zich op werk en 
brengen bezoeken aan allerlei 
locaties en instanties in de stad. 
Zo zijn ze naar het museum 
geweest en hebben het stadhuis 
al gezien na de verbouwing. De 
taallessen zijn gericht op lezen 
en schrijven, maar vooral ook op 
wat enorm belangrijk is om echt 
deel te nemen aan de Neder-

landse samenleving: spreken en 
luisteren.
Op woensdagmorgen 26 okto-
ber worden we hartelijk verwel-
komd door de cursisten zelf. Ze 
doen dat in zo goed mogelijk 
Nederlands, hebben dat van 
tevoren in de les goed geoefend. 
Er is koffie/thee met lekkernijen.  
De twee docenten en de cur-
sisten nodigen de bezoekers 
uit mee te doen aan de les. 
We stellen elkaar eenvoudige 
vragen over bijvoorbeeld wat 
je graag eet. Ook doen we het 
spel wie zoveel mogelijk woor-
den weet te onthouden. Iemand 
zegt een woord en de volgende 
herhaalt het en noemt een 
nieuw woord. Niet moeilijk zult 
u denken, maar het kan knap 
lastig zijn wanneer je nog maar 
een paar maanden Nederlandse 
les hebt.

Opvallend is het plezier waar-
mee de cursisten bezig zijn met 

de les en met elkaar omgaan. 
De sfeer is ontspannen en uitno-
digend om mee te doen en met 
elkaar in gesprek te gaan. De 
docenten benadrukken aan ons 
het grote belang hiervan.
De cursisten maken gebruik   
van diverse materialen en 
methodes tijdens de lessen. 
Veel aandacht is er ook voor het 
portfolio dat de in de loop van 
de 800 uur inburgering moet 
worden gemaakt. Bij Stavoor 
wordt dat gewoon ‘het boek’ 
genoemd. Daarin houden de 
cursisten bij wat ze buiten de 
taalcursus om in de rest van de 
week doen. 

De docenten van Stavoor die 
de lessen in De Semmelstee 
verzorgen zijn professioneel 
en betrokken.  Toch kunnen ze 
heel goed een ‘helpende hand’ 
gebruiken van een vrijwilliger die 
op een of meerdere ochtenden 
mee zou willen helpen. 
Voelt u ervoor: neem contact op 
met Jolanda Venema, 
de coördinator van de Z-route. 
Haar mailadres is: 
j.venema@stavoor.nl.

In Corpus den Hoorn en Hoornse Meer 

3 vuurwerkvrije zones
In de gemeente Groningen is er dit jaar geen algemeen vuur-
werkverbod. Van 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur mag 
er categorie F1-vuurwerk en F2-vuurwerk worden afgestoken. Op 
de Grote Markt is er bij de jaarwisseling een aftelmoment met een 
grote licht- en lasershow.
Vuurwerkvrije zones
Er is wel een aantal zones waar 
het afsteken van vuurwerk 
verboden is. Met de vuurwerk-
vrije zones wil de gemeente 
bepaalde groepen mensen 
beschermen tegen het gevaar, 
de schade en overlast van 
vuurwerk Drie van deze zones 
liggen in onze wijken: het terrein 
van het Martini Ziekenhuis, van 
het Heymanscentrum en van 
Maartenshof. 
De grenzen van de vuurwerk-

vrije zone rondom het Martini 
Ziekenhuis zijn de Paterswold-
seweg en de van Swietenlaan. 
Rondom het Heymanscentrum 
zijn het de Laan Corpus den 
Hoorn, de Henri Dunantlaan en 
de Hoornse Dijk. De grenzen 
rond verpleeghuis Maartenshof 
zijn de straten Schaaksport, 
Sportlaan en Laan Corpus den 
Hoorn. Een digitale kaart van 
alle vuurwerkvrije zones in de 
gemeente Groningen vindt u op 
gemeente.groningen.nl/oud-en-
nieuw.

Toezicht in de vuurwerk-
vrije zones
Buitengewoon opsporingsamb-
tenaren en toezichthouders 
houden tijdens oud en nieuw 
toezicht in de vuurwerkvrije 
zone. Zij spreken mensen aan 
die zich niet aan het vuurwerk-
verbod houden. En wijzen de 
plekken aan waar wel vuurwerk 
mag worden afgestoken

Waar kunt u overlast van 
vuurwerk melden? 
Overlast van vuurwerk kunt u 
melden bij het Meldpunt Over-
last en Zorg van de gemeente. 
Dit kan digitaal via gemeente.
groningen.nl/overlast-en-zorg-
melden. U kunt maandag t/m 
vrijdag tussen 10:00 en 17:00 
uur ook bellen met 050 587 58 
85. Is de overlast ernstig en is 
ingrijpen van de politie nodig? 
Bel dan 0900 88 44.

Hartjes maken  
Hartjesfestival 
14 febr. 2023
Het duurt nog even, maar op 
dinsdag 14 februari 2023 zal de 
vijfde editie van het Hartjesfesti-
val plaatsvinden. Ieder die dit wil 
kan op deze dag bij de WIJ tent 
op het Overwinningsplein langs-
komen en een hartje meenemen 
voor iemand die ze lief is of die 
ze wat aandacht gunnen, of na-
tuurlijk voor zichzelf. De hartjes 

worden in de aanloop naar 14 
februari gehaakt, geknutseld, 
genaaid, gebreid, gekleid door 
allerlei mensen en organisa-
ties in Corpus den Hoorn, de 
Hoornse Wijken, de Piccardthof 
en daarbuiten. Waarom doen we 
dit? Zomaar. Om gratis en voor 
niets liefde en aandacht aan el-
kaar door te geven. En omdat er 
al genoeg gedoe is in de wereld 
en het fijn is om ons weer even 
te realiseren hoe leuk mensen 
eigenlijk zijn.
Mocht u nu deze winter zin heb-
ben om ook hartjes te maken, te 
leren breien of haken of om mee 
te helpen in de voorbereidingen 
voor dit Hartjesfestival, dan kunt 
u contact opnemen met Sanne 
Werkman, opbouwwerker van 
WIJ Corpus den Hoorn. Zij is te 
bereiken via telefoon (06 11 88 
64 71 of 050 367 9120) en mail 
(s.werkman@wij.groningen.nl).
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Help  B i l l y  naar  z i jn  fami l i e
Billy Valentijn woont bij ’s Heeren Loo Noorderbrug. Dit is een 
woon- en zorgcentrum dat sinds 2015 gevestigd is aan het begin 
van de wijk Hoornse Meer, op de hoek van de Laan Corpus den 
Hoorn en de Sportlaan.  Al meer dan 50 jaar is ’s Heeren Loo  
Noorderbrug gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van 
onder andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Een belangrijke plaats in ’s Heeren Loo Noorderbrug neemt het 
Talentencentrum in. In het Talentencentrum kunnen bewoners hun 
creatieve talenten ontwikkelen. Een van de bewoners die hiervan 
gebruik maakt is Billy Valentijn. We zijn met hem in contact geko-
men via Roeleke Heidekamp. Zij is jarenlang als activiteitenbege-
leider verbonden geweest aan het Talentencentrum bij De Noorder-
brug . Zij begeleidde Billy ook toen al bij de ontwikkeling van zijn 
schilderkunst. Nu doet ze het eenmaal per week als vrijwilliger.

Billy is in 1987 geboren op Bo-
naire. Vanaf de geboorte heeft 
hij een ernstige lichamelijke han-
dicap. In 2001, toen hij 14 jaar 
was, verhuisde hij naar Neder-
land vanwege de betere zorg en 
onderwijs. Hij ging naar school 
op Lyndenstein in Drachten en 
verhuisde later naar Groningen. 
In het Talentencentrum heeft hij 
schilderen geleerd. Vanwege 
zijn handicap kan dit alleen maar 
door met een penseel in zijn 
mond te schilderen. Op internet 
zoekt hij foto’s van Bonaire, 
vooral van de natuur en dieren. 
Met hulp van Roeleke zet hij de 
grote lijnen van de afbeelding op 
het doek en brengt daarna de 
kleuren zo zorgvuldig mogelijk 
aan. Hij heeft regelmatig de 
‘helpende hand’ van Roeleke 
nodig, maar het is zíjn schilderij. 
Hij kijkt heel goed naar wat hij 

wil schilderen en brengt met veel 
geduld en doorzettingsvermo-
gen wat op de foto staat over op 
doek. ‘Schilderen is vooral ook 
kijken’ verduidelijkt Roeleke. 

Billy moest toen hij naar Neder-
land vertrok zijn familie achter-
laten. Met enige regelmaat kan 
zijn moeder op bezoek komen. 
Een paar weken op bezoek bij 
zijn familie op Bonaire is de gro-
te wens van Billy. Hij is 1 keer 
eerder geweest, maar wil heel 

graag nog een keer. Meer dan 
5 jaar is hij al bezig om hiervoor 
voldoende geld bij elkaar te 
krijgen. Het is een kostbare reis 
vanwege vooral de vlucht naar 
Bonaire en terug. Hij kan alleen 
met een zogenaamde ligorthese 
worden vervoerd in het vliegtuig. 
Die neemt wel een plaats van 
3 stoelen in, dus 3 keer de prijs 
van een stoel. Daarnaast heeft 
hij verzorging nodig tijdens de 
reis en ook op Bonaire. Al met al 
‘een dure grap’.

Bel ons op: 050 5255 980  
info@uitvaart-groningen.nl  •  www.uitvaart-groningen.nl

Wat zijn uw
wensen?

Wilt u alles  
goed vastleggen? 

Wij brengen u  
graag ons laatste 
wensen boekje!

Via diverse acties heeft Billy 
al een aardig bedrag bij elkaar 
weten te krijgen. Hij deed het 
met verkoop van zijn schilderijen 
en kaarten daarvan, bingo’s in 
Noorderbrug, collecte in een 
kerk en door acties op facebook. 
Mede door corona zijn de acties 
minder geworden.  Daar komt 
nu verandering door in eerste 
instantie een verkoopexpositie 
van zijn schilderijen in het Talen-
tencentrum van De Noorderbrug 
en verkoop van kaarten van 
zijn werk. Ook zal weer actief 
worden gezocht naar mogelijke 
bijdragen van instanties voor 
goede doelen.

De expositie en de kaartverkoop 
is vanaf 2 januari in het Talen-
tencentrum van ’s Heeren Loo  
Noorderbrug, ingang Sportlaan. 
Het centrum is alle werkdagen 
geopend tussen 10.00 en 15.00 
uur. Loop rustig binnen. Een 
mapje van 6 kaarten kost € 
5,- Een extra gift is van harte 
welkom. U bent ook van harte 
uitgenodigd om op zaterdag 28 
januari of zaterdag 25 februari 
het Grand Café in het Talen-
tencentrum te bezoeken. Het is 
geopend tussen 14.00 en 17.00 
uur. Billy zal er ook zijn en er is 
meer informatie over zijn droom-
reis. Meer informatie vindt u ook 
de facebookpagina van Billy Va-
lentijn: Help Billy naar Bonaire. 
Daarop vindt u de doneeractie 
‘Help Billy naar zijn familie’. 
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Happietaria strijdt voor een betere toekomst 
van kinderen en jongeren in Bangladesh
Happietaria Groningen opent op 17 november  haar deuren in Groningen. Hét pop-up restaurant dat 
volledig gerund wordt door vrijwilligers verdient elk jaar in november en december geld voor een goed doel.

Wat betekent het Hulppakket?
Energietoeslag uitgebreid
De gemeente Groningen heeft als regeling in het hulppakket een 
extra energietoeslag voor inwoners met de laagste inkomens. 
Vanuit het Rijk hadden ze al € 1.300,- ontvangen. Begin november 
hebben ze nog € 200,- euro extra van de gemeente ontvangen op 
hun bankrekening. 
Hebt u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? En hebt u 
nog geen energietoeslag aangevraagd? Dan kunt u dit nog doen 
t/m 31 december 2022, dan ontvangt u 1.500 euro. Ligt uw inko-
men tussen de 120 – 140% van de bijstandsnorm? Dan ontvangt 
u 600 euro. Twijfelt u of u recht heeft op energietoeslag of weet u 
niet voor welke energietoeslag u eventueel in aanmerking komt? 
Vul dan toch het aanvraagformulier in op 
www.gemeente.groningen.nl/energietoeslag. 

Voor inwoners die nét buiten de boot vallen voor de energietoeslag 
van € 1.500,- heeft de gemeente een uitbreiding op de energie-
toeslag gemaakt. Hebt u een inkomen tussen de 120% en 140% 
van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking voor een ener-
gietoeslag van € 600,-.  Hebt u al eerder een aanvraag energie-
toeslag gedaan en hierover een afwijzing ontvangen omdat uw 
inkomen hoger ligt dan 120% van de bijstandsnorm? Dan moet u 
opnieuw een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor 
de energietoeslag van € 600,-. U kunt deze energietoeslag aanvra-
gen tot en met 31 december 2022. U kunt het aanvraagformulier 
invullen op www.gemeente.groningen.nl/energietoeslag. Weet u 
niet of u in aanmerking komt voor de toeslag of wilt u hulp bij het 
aanvragen? Dan kunt u altijd terecht bij het WIJ-team in het 
Menno Lutter, ingang Laan van de Vrijheid.

Bijzondere bijstand
Door de stijging van de energieprijzen kan de jaarafrekening of 
het maandelijks voorschotbedrag van uw energieleverancier flink 
hoger zijn. Hebt u geen recht op de energietoeslag (bijvoorbeeld 
omdat u een te hoog inkomen hebt of studeert) of is dit niet 
voldoende? Dan kunt u misschien gebruik maken van bijzondere 
bijstand voor energiekosten. Vanaf 1 november 2022 hoeft u niet 
uw spaargeld of andere eigendommen op te geven. 
Lees meer hierover op 
www.gemeente.groningen.nl/bijzondere-bijstand-aanvragen.

Groningse Kredietbank
Niet alleen de energieprijzen zijn gestegen, maar het leven is in 
zijn algemeenheid flink duurder geworden. U kunt altijd terecht 
voor advies over uw financiële situatie tijdens het inloopspreekuur 
bij de Groningse Kredietbank. Ze zijn er voor iedereen. Ze geven 
u inzicht en overzicht in uw financiën. Ook kijken ze samen met 
u voor welke regelingen u eventueel in aanmerking komt. Het 
inloopspreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur 
tot 12:00 uur aan het Harm Buiterplein 1. Lukt het niet om naar het 
inloopspreekuur te komen? Neem dan telefonisch contact met ons 
op via telefoonnummer 14 050 of maak gebruik van het contact-
formulier om een afspraak te maken. 

 

 

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 

 

Recordbedrag
Al 28 jaar komen mensen uit Stad en Ommeland naar Happietaria om uit eten te gaan voor het goede doel. 
In 2019 heeft Happietaria ruim 4000 gasten mogen ontvangen en werd er het recordbedrag van ruim 
124.000 euro opgehaald. Dit jaar hoopt de organisatie met de hulp van vrijwilligers opnieuw een ge-
weldig bedrag op te halen. Mensen kunnen het initiatief steunen door te komen eten in het restaurant 
of door een donatie te doen via de website. Ook kunnen mensen zich aanmelden als vrijwilliger in de 
keuken, bediening of achter de bar. 

Betere toekomst voor kinderen en jongeren in Bangladesh
De opbrengst van Happietaria gaat dit jaar naar een project van Stichting Tearfund. Dit project onder-
steunt kinderen en jongeren in Bangladesh. Als gevolg van de klimaatcrisis vinden er in dit land veel 
overstromingen plaats of is er juist sprake van extreme droogtes. Het gevolg hiervan is dat de oogsten 
mislukken en schoon drinkwater schaars is. Bovendien is er in het land sprake van sociale problema-
tiek, zoals kindhuwelijken en kinderarbeid. De opbrengst van Happietaria zal geïnvesteerd worden in 
zelfhulpgroepen, waarbij gezinnen worden geholpen door hen diverse trainingen aan te bieden op het 
gebied van wettelijke kinderrechten, het kweken van klimaatbestendige gewassen, waterzuiveringen, 
persoonlijke hygiëne en alternatieve inkomstenbronnen. Middels deze zelfhulpgroepen leren mensen 
op een duurzame manier te bouwen aan een betere toekomst. 

Kom langs! Wilt u ook genieten van een heerlijke maaltijd en het goede doel steunen? Kom eten bij 
Happietaria tussen 17 november en 15 december. Het restaurant is geopend van maandag tot en met 
zaterdag van 17:00 tot 23:00 aan de Henri Dunantlaan 2 (gratis parkeergelegenheid). 
Meer informatie en reserveren kan via www.happietaria.nl/groningen.
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Wall House #2 is het hele 
jaar te boeken als locatie 
voor vergaderingen, brain-
stormsessies, workshops, 
presentaties of lezingen. 
In de wintermaanden (no-
vember - maart) heb je het 
hele gebouw tot je beschik-
king. Benut alle ruimtes 
voor een inspirerende dag.
Het gebouw biedt ruimte 
voor vergaderingen van 
maximaal 8 personen en 
presentaties voor maxi-
maal 25 personen.  
Je kunt iets extra’s toevoe-
gen zoals een heerlijke 
lunch of koffie met een 
lekkernij. Of boek een 
rondleiding over de bijzon-
dere architectuur van het 
gebouw. De prachtige  
omgeving met uitzicht op 
het Hoornsemeer is de 
perfecte plek om in alle 
rust te vergaderen.  
Alle benodigdheden zijn 
aanwezig voor een produc-
tieve dag.
Voor een offerte op maat kunt u 
via mail contact opnemen met 
Gea Schenk via wallhouse@
groningermuseum.nl  
of bellen met onze afdeling 
Boekingen: 050-3666514.

In april opent Wall House #2 
met een nieuw programma.  
Houd voor actuele informatie 
onze website in de gaten  
groningermuseum.nl/museum/
wallhouse-2. Of volg  
@wall_house2 op Instagram.

foto Cristian Richters
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vanaf 9-2-2023. 7 lessen
voor totaal € 50.

Info en aanmelden:
bĳbeluitdedoeken.nl

Voor wie wel eens wil weten
waar de Bĳbel over gaat zonder
be-evangeliseerd te worden.

Schilderĳen met Bĳbelse voor-
stellingen illustreren de les,
maar verwacht geen kunst-
bespreking.

Wel zul je de rode
draad in de Bĳbel
gaan ontdekken.

docent

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
voor de Wijkraad en De Zuidwester
Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in de stad en specifiek in de 
Zuidwestelijke wijken? Heb je ideeën over wat er anders zou kunnen 
of moeten in je wijk? Wil je een actieve rol hebben in het realiseren 
daarvan? Schrijf je graag? Kom dan de Wijkraad Corpus den Hoorn 
of de redactie van De Zuidwester versterken. Je doet daarmee 
plezierig en betekenisvol vrijwilligerswerk!

Wijkraad
De wijkraad Corpus Den Hoorn was ooit een echte vertegenwoor-
diger van de bewoners van de wijk. Tijden zijn veranderd en de 
wijkraad is meer een klankbordgroep geworden naar gemeente toe 
en andere organisaties. In wezen is alleen het dagelijks bestuur van 
drie personen actief. Het bestuur heeft wel diverse contacten met 
personen en organisaties in de wijk, zoals het Gebiedsteam Zuid 
van de gemeente, het WIJ-team en vertegenwoordigers van Ring-
weg Zuid. Regelmatig is er overleg met afdelingen van de gemeen-
te over bijvoorbeeld plannen voor nieuwbouw of over verkeersknel-
punten. Nieuwe leden van de wijkraad zijn zeer welkom. Als lid van 
de wijkraad krijg je extra zicht op wat er speelt in je eigen leefom-
geving en welke mogelijkheden er zijn je eigen wijk nog mooier te 
maken. Je input wordt zeer gewaardeerd! 

Boek 
Wall House #2 
als 
inspirerende
vergader- 
en brainstorm
locatie

De Zuidwester
De Zuidwester is een uitgave 
van de Wijkraad Corpus den 
Hoorn. Deze heeft ook de 
eindverantwoordelijkheid voor 
de uitgave en de inhoud van de 
krant. De hoofdredacteur van De 
Zuidwester is tevens voorzitter 
van de wijkraad. De redactie 
van de krant doet haar best een 
in veel opzichten aantrekkelijke 
krant te maken. Vier keer per 
jaar schrijven we over gevari-
eerde onderwerpen over ‘ons 
stukje Stad’. De redactie bestaat 
op dit moment uit vijf personen. 
Een versterking van twee of 
drie nieuwe redactieleden is 
daarmee van harte welkom! Bij 
voorkeur uit Corpus den Hoorn. 
Ben je geïnteresseerd in wat er 
speelt in je eigen woonomgeving 
en wil je daarover schrijven, laat 
het ons weten!

We need you!
Wanneer je meer wilt weten 
over het reilen en zeilen van de 
wijkraad, of als je een bijdrage 
wilt leveren aan de vulling van 
deze krant: mail ons via 
redactie@dezuidwesterkrant.nl. 
We nodigen je graag uit voor 
een kennismaking. 
Want samen moeten we het 
doen, uit de buurt, met de buurt 
en voor de buurt!
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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

Bouw Anders 
h o e k  L a a n  v a n  d e  V r e d e  e n  C a n a d a l a a n
De wijkraad corpus den Hoorn 
en de redactie van de Zuid-
wester waren op 7 september 
vertegenwoordigd bij een 
‘sneak preview’ van de ten-
toonstelling Bouw Anders, ge-
organiseerd door de gemeente 
Groningen en platform Gras. 
De tentoonstelling is inmiddels 
niet meer te bezoeken.

Van concept tot concreet
Met achttien aansprekende 
voorbeelden werden nieuwe 
vormen van woningbouw op 
locaties in de gemeente Gro-
ningen, in de stad, Ten Boer en 
Haren, gepresenteerd. Van dorp 
tot binnenstad waren er bouw-
plannen. Waar het ene plan al 
heel concreet is en de vergun-
ning inmiddels aangevraagd, is 

het andere plan meer een stu-
die, een concept, een mogelijke 
invulling met woningbouw op 
een specifieke locatie. 

Ten Hoorn, hoek Laan van 
de Vrede en Canadalaan
Eén van die studies betreft het 
plan ‘Ten Hoorn’ in Zuidwest 
Groningen, op de hoek van 
de Laan van de Vrede en de 
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Canadalaan. Op deze locatie 
staan nu onder andere het 
gebouw van de VNN aan de 
Canadalaan en het gebouw om 
op de hoek van de Laan van de 
Vrede. Het is een markant punt 
in Zuidwest Groningen, vlakbij 
het vernieuwde Julianaplein, 
aan de groenstrook naast het 
Noord-Willemskanaal bij roei-
vereniging Gyas en dichtbij het 
station en het centrum. Er is in 
de studie veel aandacht besteed 
aan de ruimtelijke inpassing en 
de positie aan het water. Archi-
tectenbureau de Zwarte hond 
heeft het plan Ten Hoorn op 
deze plek ontwikkeld.

Het plan
Het concept is opgebouwd uit 
een raster van constructieve 
elementen in vierkanten van 3,6 
bij 3,6 meter. Die vierkanten zijn 
op verschillende manieren aan 
elkaar te koppelen, waardoor 
er woningen kunnen worden 
gecreëerd van 40 (4 vierkanten) 
tot 120m2 (12 vierkanten), of 
nog meer. Dit maakt het plan 
geschikt voor verschillende 
doelgroepen en flexibel en 

aanpasbaar op toekomstige 
woonbehoeftes. Door de toepas-
sing van hout als constructie-
materiaal is milieubelasting van 
het gebouw veel lager dan bij 
traditionele bouw. Met die spe-
cifieke kenmerken verdiende dit 
plan aandacht in de manifestatie 
Bouw Anders. 
Het idee van het plan, met de 
kenmerkende houten constructie 
en de flexibele indeling, is als 
studie wellicht concreter dan 
de invulling op deze locatie. De 
Zuidwester blijft de specifieke in-
vulling voor deze locatie volgen 
en houdt u op de hoogte!

Beeldpuzzel 1
door Alex Vos
Oplossing pag. 2
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Beeldpuzzel 2
door Alex Vos
Oplossing pag. 2

Woningbouwcorporaties 
i n v e s t e r e n 
v o o r  e n e r g i e b e s p a r i n g
Oorlog in Oekraïne, inflatie, gasprijzen die de pan uitrijzen… Het verwarmen van 
mijn woning is haast onbetaalbaar geworden! Als particulier kun je zelf maatregelen 
treffen, al gaan de kosten natuurlijk voor de baat uit. Je moet investeren in isolatie, 
dubbel glas, zonnepanelen of wellicht zelfs een warmtepomp, voordat je energie 
kunt besparen. En zelf als je energie bespaart, kunnen de maandelijkse kosten nog 
stijgen, omdat prijzen voor gas en elektriciteit zijn geëxplodeerd! Als je huurt, dan 
kun je met gedragsverandering besparen. Een extra truitje aan, dekentje over op 
de de thermostaat gewoon een graadje lager dan je gewend was. En ’s avonds de 
bank en verwarming een uurtje eerder uit. Ramen en deuren sluiten om de warmte 
binnen te houden is ten dele een oplossing, want ventileren moet! Vocht moet het 
huis uit, om condens en schimmel op ramen en muren en daarmee een ongezond 
binnenklimaat te voorkomen. Bovendien laat vochtige lucht zich minder makkelijk 
verwarmen, waarmee je juist weer meer energie verbruikt.

We hebben vanuit de redactie van de Zuidwester 
de corporaties die in onze wijken actief zijn benaderd met drie vragen:

- Wat doen jullie op het gebied van renovatie / verduurzaming?
- Kunnen bewoners, individueel of als groep, jullie benaderen voor verduurzaming?
- Hebben jullie nog een gouden tip?

Nijestee
Woningverbetering 
Tijdens woningverbetering ver-
duurzamen we ons woningbezit. 
Op dit moment voeren we een 
verbeterproject uit In Corpus 
den Hoorn aan de Galenuslaan, 
Kochstraat, Semmelweisstraat 
en de Paracelsusstraat. Daar-
naast zijn de 3 flats aan de 
Boerhaavelaan in onderzoek 
voor verduurzaming. Verder zijn 
de woningen in Hoornse Meer 
en Corpus den Hoorn van goe-
de duurzaamheidskwaliteit.

Groene oplossingen 
In de L.M. van Noppenstraat is 
begin 2022 op een appartemen-
tengebouw van ons een groen 
dak aangelegd op initiatief van 
bewoners. Bewonersinitiatieven 
voor groene daken op een com-
plex kunnen ingediend worden 
en dan worden de mogelijkhe-
den verder onderzocht. In de 
Rooseveltstraat/Eisenhower-
straat komen binnenkort groene 
gevels met verschillende slin-
gerplanten.

Zonnepanelen 
In de Hoornse Meer hebben we 
afgelopen jaren verschillende 
woongebouwen voorzien van 
zonnepanelen.

Bewonersinitiatieven 
Nijestee doet al veel om onze 
woningen en de omgeving te 
verduurzamen en te vergroe-
nen. Daarnaast kunnen bewo-
ners zelf een verzoek indienen 
om hun buurt te verduurzamen.  

Kleine maatregelen 
De gemeente Groningen rijdt 
rond met een klusbus. Een 
bus die kleine maatregelen 
aanbrengt bij of uitdeelt aan 
bewoners. Denk hierbij aan 
radiatorfolie, tochtstrips en een 
water-besparende-douchekop. 
Nijestee doet samen met an-
dere corporaties mee met dit 
initiatief. Logischerwijs dekt 
deze klusbus niet ons hele 
bezit (14.000 woningen). We 
ondernemen daarom zelf ook 
actie door een eigen klusbus (of 
mogelijk meer) in te richten met 
onze eigen vakmannen. We ver-
wachten deze eind november in 
te zetten.

Tips 
De energieprijzen zijn tegen-
woordig erg hoog. Om bewo-
ners te helpen en om ze bewust 
te maken van het resultaat van 
eigen gedrag hebben we de 
pagina www.nijestee.nl/grip-op-
energie gemaakt.

De 
Huismeesters
Stap voor stap 
Verduurzamen helpt mee om 
het verbruik van gas en ener-
gie naar beneden te brengen. 
De Huismeesters heeft daarom 
sinds 2018 al 1412 woningen 
in Groningen energiezuiniger 
gemaakt. Daar gaan we stap 
voor stap mee door. Als je 
in een woning van De Huis-
meesters woont met een ener-
gielabel E, F of G dan wordt 
jouw woning uiterlijk in 2028 
verduurzaamd. Tenzij je in een 
monument woont of jouw wo-
ning gesloopt wordt. We kunnen 
maar een bepaald aantal wo-
ningen tegelijk verduurzamen. 
Dat komt omdat de benodigde 
materialen beperkt beschikbaar 
zijn. Ook de levertijd en de ca-
paciteit van onze bouwpartners 
is beperkt. We informeren je 
tijdig als we jouw woning gaan 
verduurzamen.

Cadeaubon 
Wist je dat bewoners van Cor-
pus den Hoorn en Hoornse 
Meer met een woning met 
energielabel C of lager een 
cadeaubon ter waarde van €50,- 
aangeboden hebben gekregen? 
Deze bon kan besteed worden 
aan energiebesparende maat-
regelen. De bon werd aangebo-
den door Duurzaam Groningen, 
een initiatief van de gemeente 
Groningen en woningcorporatie 
De Huismeesters.

 G e e f  u  o p  v o o r  d e
 Z u i d w e s t e r  N i e u w s b r i e f !
r e d a c t i e @ d ezu i d w e s t e r k r a n t . n l

Onze gouden tip 
Soms horen we van huurders 
dat zij sneller willen verduurza-
men dan hun huisgenoten. Zo 
zette een van onze huurders 
de thermostaat op 19 graden 
zodra zijn vrouw even naar 
boven was. Zijn vrouw zette de 
thermostaat vervolgens weer op 
20 graden als zij beneden was. 
Soms met verhitte discussies 
tot gevolg. Uiteindelijk bleek de 
oplossing simpel: meneer maakt 
nu iedere avond een warme 
kruik voor mevrouw. Wanneer je 
elkaar begrijpt, is een oplossing 
soms dichter in de buurt dan je 
denkt.

Patrimonium
Patrimonium is niet inhoude-
lijk ingegaan op ons verzoek, 
maar stuurde wel een mooie 
brochure, die speciaal is gewijd 
aan energiebesparing. Op de 
website van Patrimonium, maar 
ook op de websites van Nijestee 
en de Huismeesters is er meer 
informatie te vinden over be-
sparen op energieverbruik. Om 
daar je voordeel mee te doen, 
hoef je natuurlijk niet persé 
huurder te zijn… Vanuit het per-
spectief van energiebesparing 
wenst de redactie van de Zuid-
wester u een warme winter!

Goed nieuws! Confiance á la carte gaat na corona 
weer van start! Als je het over pareltjes in de wijk hebt, dan 
is dit zo’n pareltje. Het is een mooie ontmoetingsactiviteit. 
Het is ook een “prokkel” - een prikkelende ontmoeting 
tussen mensen mét en zonder een verstandelijke beperking. 
De kookgroep is druk bezig met opstarten van de 
maandelijkse activiteit. Helaas is coördinator Meity Maitumu 
overleden, maar de kookgroep is bereid met nieuwe 
vrijwilligers door te gaan.

Iedere derde donderdag van de maand 
van 12.00 tot 13.30 uur bereidt een groep enthousiaste 
vrijwilligers een heerlijke maaltijd voor de buurtbewoners. 
De eerste keer zal 19 januari zijn. 
De locatie is De Confiance, Kochstraat 1-4A. 
De bediening is in handen van de bewoners van Cosis. 
De prijs per maaltijd wordt € 7,50.

De kookgroep zal in december het menu samenstellen. 
De flyer met het menu en hoe u zich aan kunt melden 
worden geplaatst in de digitale Zuidwester Nieuwsbrief. 
Deze verschijnt elke 14 dagen op vrijdag. 
Wie zich hierop nog niet heeft geabonneerd: 
doe dat meteen via: redachtie@dezuidwesterkrant.nl.

Confiance á la carte

De Energiecoach, 
hulp voor iedereen

De energiecoach is er voor 
iedereen, of je nou huurt 
of koopt. Samen met de 
energiecoach loop je door 
je energierekening en de 
specifieke kenmerken van 
je woning. Je krijgt in-
zicht welke apparaten de 
meeste energie gebruiken. 
Daarbij krijg je informatie 
over zaken als het plaatsen 
van tochtstrips, ledlam-
pen, radiatorfolie, brieven-
busborstel, deurdrangers 
en een waterbesparende 
douchekop. Ook krijg je 
tips hoe je dingen anders 
kunt doen en wat je dat 
oplevert: van korter dou-
chen tot het (niet) verwar-
men van bepaalde ruimten 
en het belang van ventile-
ren. Ook het verbruik van 
koelkast, vriezer, instelling 
van je Cv-installaties ko-
men aan bod. En het aller-
leukste? Het bezoek van 
de coach kost je niks. En 
je krijgt ook nog een ener-
gie-cadeaubon van € 50 
(één per adres, als je deze 
nog niet eerder ontvangen 
hebt). Doen dus!
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Kom je kerstinkopen doen   
op het Over winningsplein!

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.

Jumbo Het Anker Bruna Giant Store 
Veenstra Beter Horen Hein Post Wijn 

& Delicatessen

Huisman  
Coiffures 

Mitra  
Overwinningsplein

Slagerij  
De Weerd Big Bazar Apotheek 

de Wiljes
Bakker De Rappe 
Schoenlapper

Bakkerij 
Beukeveld

Bloemenhuis  

Jan Schuiten
Dierenspeciaal-
zaak Bongertman Foto Vaszlovsky HEMA Bloemenatelier 

In de Roos

Kaasvoordeel -
shop 

Kruidvat Kooistra’s  
oliebollenkraam

Optiek  
Oogcontact bij Gerard

Fruitteeltbedrijf 
Oudebosch

Pearle Opticiens

Vishandel 
Overwinningsplein

Zeeman Dalsheim
Makelaars Corvex Studio Nails
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P a s s i e  v o o r  k a a s !

Jurre, Harriët en Jesse

De gemeenteraad van Groningen is vanaf 23 november gestart
 met een nieuwe vorm van ontmoeting tussen inwoners en 
raadsleden. Tijdens de wekelijkse zogenaamde Politieke Woensdag 
wordt er standaard een half uur (20.30-21.00 uur) vrijgehouden 
voor het gesprek tussen inwoners en raadsleden. 
Centraal staat de informele ontmoeting. 

Inwoners en organisaties kunnen dan echter ook hun ideeën en 
plannen aan de raadsleden presenteren. Daarvoor zijn audiovisuele 
middelen beschikbaar en een ‘zeepkist’/statafel aanwezig. Inwoners 
en organisaties die een presentatie willen houden (maximaal 7,5 
minuten) kunnen zich uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur aan-
melden bij de raadsgriffie (griffie@groningen.nl of 050 367 7702). 

Het spreekhalfuur is in principe elke week en mensen hoeven zich 
niet aan te melden. Op woensdagen dat er een besluitvormende 
raadsvergadering is (eenmaal in de 4 weken) is er geen spreekuur. 
Raadpleeg hiervoor de site van de gemeenteraad of neem contact 
op met het nummer hierboven. Het ‘spreekhalfuur’ vindt plaats in de 
Ada Kerkhovenzaal op de begane grond van het stadhuis.  U kunt 
via de zij-ingang het stadhuis binnenkomen (Bakker Bart-kant).

inwoners op ‘spreekhalfuur’ bij raadsleden 

Stichting Klushulp Groningen bestaat uit een enthousiaste groep 
vrijwilligers die graag helpen bij klussen rondom huis en tuin. Alle 
vrijwilligers zijn om verschillende redenen arbeidsongeschikt en 
daardoor niet in staat om een reguliere baan in te vullen. Via Stich-
ting Klushulp Groningen kunnen zij nuttig en zinvol bezig zijn. Het 
doel van dit initiatief is dan ook het creëren van nuttige bezigheden 
voor arbeidsongeschikten. 

Diverse klussen
Iedereen kan een beroep doen op Stichting Klushulp Groningen. 
Hoofdzakelijk voor  klussen rondom huis en tuin, maar ook voor het 
afvoeren van grofvuil. De klussen variëren van een lamp ophangen 
tot toiletbril monteren en van grasmaaien en onkruid wieden tot een 
verwilderde tuin weer netjes maken. Zij kunnen ook helpen om het 
terras, oprit en dakpannen van uw woning schoon te maken. Op de 
website en facebook pagina staan foto’s van verschillende uitge-
voerde klussen. 

Het ontstaan
De kaasvoordeelshop is 15 
jaar geleden ontstaan vanuit 
een groothandel die de formu-
le bedacht in deze winkel alle 
kaas lekker én voordelig aan 
te bieden. Vandaar de naam 
Kaasvoordeelshop. 

De ondernemer, een pas-
sie voor kaas
Mijn naam is Jesse Ritsema, 
kom uit Haulerwijk en ben 24 
jaar. Sinds vorig jaar november 
ben ik gestart met deze onder-
neming vanuit mijn passie voor 
kaas. Als jonge jongen kwam ik 
op de markt terecht in de ver-
koop van kaas. Na een aantal 
jaren op de markt te hebben 
gestaan voor mijn werkgever be-
sloot ik om zelf kaasondernemer 
te worden. Bij de Kaasvoordeel-

shop aan het Overwinningsplein 
zag ik een leuke uitdaging om te 
starten. 

Een echte kaaskop
Onze collega Harriët werkt 8 
jaar bij de Kaasvoordeelshop 
aan het Overwinningsplein en 
we kunnen zeggen dat zij ook 
een echte kaaskenner is. We 
hebben een nieuwe collega, 
mijn broer Jurre. Inmiddels is 
hij een half jaar in dienst op de 
zaterdag en hij leert met plezier 
dit mooie ambachtelijke vak. 
Wie weet neemt hij deze mooie 
winkel ooit over.

Het assortiment
Nu we een jaar verder zijn is 
ons assortiment uitgebreid. Het 
bestaat niet alleen uit kaas en 
eieren maar we vullen nu uw 

hele borrelplank met gebrande 
noten, droge worst, olijven, en 
tapenades. We hebben een 
uitgebreid assortiment aan 
buitenlandse kaas en diver-
se wijnsoorten. Onze meest 
verkochte kaas is de Hollandse 
Black Label kaas, een snijdbaar 
oude kaas met lichte kristallen 
en een tintje zoet. 

Bent u benieuwd, kom gerust 
langs aan het Overwinningsplein 
102. We zijn normaal gesproken 
4 dagen per week geopend: 
- woensdag tot en met vrijdag    
van 09.00 tot 18.00 
- zaterdag van 09.00 tot 
17.00 uur.
In de maand december is de 
Kaasvoordeelshop ook op 
dinsdag geopend. 

www.kaasvoordeelshop.nl

Vergoeding voor de hulp
Om het initiatief te laten (voort)
bestaan wordt voor iedere klus 
een vergoeding gevraagd. 
Stichting Klushulp Groningen 
streeft niet naar winst, maar 
wil en moet oneerlijke concur-
rentie voorkomen. Dit doen zij 
door grotere klussen of klussen 
waarvoor specifieke vakkennis 
is vereist niet aan te nemen. 
Daarvoor verwijzen zij naar een 
vakman zoals een loodgieter, 
schilder, timmerman of woning 
stoffeerder. 

Kunt u hulp gebruiken? Vul dan 
het contactformulier in op www.
klushulpgroningen.nl 
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Onze natuurlijke tuin
Carla Prop

Elke avond struint de egel onze 
tuin af op zoek naar slakken, 
wormen, insecten en ook wel 
zaden. Het is bij het schrijven 
van dit artikel tweede helft 
november. Nog altijd vind ik de 
verse langwerpige zwarte 
drolletjes van de egel tot in 
de vogelkooi toe, waarin ik 
zonnebloemzaden plaats voor 
(trek)vogels niet groter dan een 
spreeuw. De egel kan zich dus 
zo smal maken, dat hij door 
een opening van 5,5 cm kan en 
smult er dan ook van. 
Het klimaat verandert zodanig, 
dat de kou later begint. De egel 
kan daardoor langer voedsel vin-
den. Op een gegeven moment 
wordt zijn normale voedsel 
te schaars. Dan moet hij het 
zuinig aan gaan doen en gaat in 
winterslaap. Hij kruipt dan onder 
een bladlaag en gaat in een 
soort slaaptoestand, waarbij zijn 
temperatuur daalt. Hij kan dan 
zijn vetvoorraad zo lang mogelijk 
benutten. Ook wij hebben net 
als de egel een deel van ons 
voedsel nodig om op de juiste 
temperatuur te blijven. Als de 
egel zijn temperatuur wat lager 
maakt, kan hij zijn winterslaap 
langer volhouden. Het is dus 
heel goed uw tuin niet geheel 
bladvrij te maken. Die bladeren 
verteren in de loop van de winter 
tot compost. Dat verteren geeft 
enige warmteontwikkeling en 

daar profiteert de egel van. De 
compost is het voedsel voor de 
nieuwe planten. 
De egel is niet het enige dier dat 
tussen de bladeren de winter 
doorkomt. Ook kikkers, padden 
en salamanders overwinteren 
eronder. Een stukje tuingrond 
langs de huismuur is een ideale 
plek voor deze dieren als u daar 
een laag bladeren neerlegt. Ze 
gebruiken dan de warmteuit-
straling van het huis. Ook onder 
stukken boomstam die u ergens 

in de tuin neerzet (bijvoorbeeld 
als tafeltje bij de tuinstoelen) 
kunnen ze overwinteren. In 
onze natuurlijke tuin, waar we 
ook een vijver in hebben ge-
maakt, kunnen we het hele jaar 
genieten van vogels, vlinders, 
bloemen, allerlei mooie insecten 
en egels.  Ook de steenmarter 
laat zich wel eens vastleggen op 
de camera. Maar ……. de tuin 
hebben we wel zo goed mogelijk 
kattenvrij gemaakt!

Sociale basis versterken 
in de Hoornse Wijken
Op 28 september en 22 novem-
ber zijn er door het Gebieds On-
dersteunend Netwerk (GON)  en 
het opbouwwerk van WIJ twee 
bijeenkomsten georganiseerd 
rondom versterken van de Soci-
ale Basis. Deze bijeenkomsten 
vonden plaats op het Sportpark 
Corpus den Hoorn. Bewoners 
en organisaties uit de Hoornse 
Wijken werden 3 vragen gesteld. 
Wat vindt u goed gaan in deze 
wijk? Hoe vindt u de samenhang 
in uw wijk? Op welke manier 
draagt u bij om het leefplezier te 
versterken in de wijk? Er is op 
basis van de antwoorden een 
agenda voor Corpus den Hoorn 
aan het ontstaan. Een van de 
conclusie was, dat er best veel 
in de Hoornse Wijken wordt 
georganiseerd, maar het niet 
van elkaar weten. Een eerste 
aanzet voor meer bekendheid is 
de jaarplanning 2022-2023 die 
door WIJ is gemaakt en u elders 
in deze krant vindt. 
Op het Overwinningsplein staat 
een informatiezuil, maar die valt 
onvoldoende op. We gaan 
kijken of er een betere plek 
voor is en hoe de informatie zo 
actueel mogelijk is.
Belangrijk is daarom de 
communicatie te versterken. 
Mond-tot-mondreclame werkt 
meestal het beste. De Zuidwes-
ter wordt 4 x per jaar huis-
aan-huis bezorgd in Corpus 
den Hoorn en Hoornse Meer, 
maar kan niet echt actueel zijn. 
Daarom is er sinds een aantal 
maanden de digitale Zuidwester 
Nieuwsbrief, die elke 14 dagen 
verschijnt. Daarin worden activi-

teiten vermeld die er de daarop 
volgende 14 dagen in onze 
wijken zijn.  U krijgt deze (gratis) 
nieuwsbrief in uw mailbox 
wanneer u zich erop abonneert. 
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen: 
geef het door op redactie@
dezuidwesterkrant.nl.

We willen aan de slag in de 
Semmelweisstraat. Bij het 
woonbelevingsonderzoek van 
Nijestee wordt in deze straat 
laag gescoord. De Buurt- en 
Speeltuinvereniging Semmelstee 
is een buurt- en speeltuinvereni-
ging, maar heeft geen speeltuin. 
Het sportpark Corpus den Hoorn 
wil overdag een meer open 
sportpark voor de wijk worden. 
Er zijn nu nog veel drempels 
voor de buurt om het sportpark 
op te gaan. 

De gemeente heeft gekozen 
om te beginnen met de sociale 
basis versterken in Corpus den 
Hoorn. Maar ook de andere 
wijken krijgen de nodige aan-
dacht. Er werd vlak voor het 
verschijnen van deze krant door 
de gemeente in de Wiardt een 
bijeenkomst ‘De sociale basis 
versterken’ georganiseerd voor 
alle wijken in Zuid. WIJ Corpus 
den Hoorn heeft een wijkanalyse 
gemaakt. Zowel de gemeente 
als WIJ hopen op deze manier 
hopen input van bewoners te 
krijgen wat goed gaat en wat 
beter kan in onze wijken. In de 
volgende Zuidwester zullen we 
u berichten over de uitkomsten 
van de bijeenkomst in de Wiardt 
en de wijkanalyse. 

Wij scholen met de Bijbel!

Op zoek naar een fijne school voor uw kind?

• 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

Welkom!

Steun de Orange the World Campagne 
Op 25 november startte in Groningen de internationale 
campagne ‘Orange the World’ tegen geweld tegen 
vrouwen. Tot en met 10 december kleuren verschillende 
plekken in de gemeente oranje en wappert de 
campagnevlag op veel plekken in de gemeente. 
WIJ Groningen steunt de campagne om mensen ervan 
bewust te maken, dat geweld tegen vrouwen nog steeds 
te vaak voorkomt. De entrees van alle WIJ-locaties zijn 
voorzien van posters en er worden mandarijnen 
uitgedeeld om de wereld een beetje meer oranje 
te kleuren. 

Iedereen wordt uitgenodigd om op de website 
orangetheworld.nl de #medestanderpledge te 
ondertekenen om daarmee aan te geven zich in te willen 
zetten geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, 
als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, 
buur of collega. Mensen die dit doen krijgen een speciale 
nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt 
doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen 
vrouwen te helpen voorkomen en stoppen. 
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Meerwold Live concerten 
op zondagmiddag
Vanaf zondagmiddag 6 november zijn er in Meerwold 
Eten & Drinken op zondagmiddagen live concerten. 
Muziek in Meerwold is een wens die al jaren leeft in de 
wijk Hoornse Meer en wij denken ook daarbuiten. Wij 
hadden een gesprek met Herman van der Poel, gene-
ral manager van Best Western Plus Hotel Groningen 
Plaza. Veel wijkbewoners kennen het hotel nog als het 
Hampshire Hotel. De wat oudere wijkbewoners zullen 
nog herinneringen hebben aan toen het nog opleidings-
centrum van de KPN was.

Jazzy 
Sunday
Jan Terlouw Jr.  
live in Meerwold 
 
Jan Terlouw Jr. is een pianist/
zanger met een voorliefde voor 
Klassiek, Jazz, Pop en Blues. 
Hij is een virtuoos op de toetsen, 
of hetnu een piano, synthesizer 
of zelfs keytar is. Maar net zo 
gemakkelijk zingt hij de bekende 
standards of maakt hij van mo-
derne nummers een ‘verjazzde 
versie’. Met zijn unieke manier 
van performen kan hij elke 
situatie en zaal aan. Geniet van 
het toetsenspel en de zang met 
een rauw whisky randje tijdens 
Meerwold Jazzy Sunday op 11 
december. 

Het concert is in het restaurant. 
Vanaf 3 uur zal Jan Terlouw ver-
deeld over de middag drie keer 
optreden, in blokken van 30-45 
minuten. Gasten kunnen komen 
wanneer ze willen en gezellig 
zelf een plek zoeken.

Het adres van Meerwold Eten&-
Drinken is Laan Corpus den 
Hoorn 300. Per fiets en te voet 
bereikt u Meerwold het beste via 
het fiets- / wandelpad Gasthuis-
kade / Hoornsepad.

Een aantal jaren geleden is de 
Noordoosthoek van het Hoorn-
semeer grondig ‘verbouwd’ en 
uitgebreid. Het gevolg hiervan 
is een verlevendiging van dit 
deel van de wijk en van de 
stad. Waar de zuidkant van het 
Paterswoldsemeer van ouds-
her de levendigheid kende van 
horecagelegenheden en daarbij 
horend vertier, was Kaap Hoorn 
aan de ‘stadskant’ sinds vele ja-
ren het enige alternatief om zich 
‘te verpozen’. De verbouwing 
van het restaurant en de aanleg 

van het terras en de prachtige 
tuin hebben veel extra leven 
gebracht. Veel wijkbewoners en 
andere stadjers en passanten 
weten intussen het terras en het 
restaurant Meerwold te vinden. 
Toch ontbrak de muziek nog!
 
Herman van der Poel heeft con-
tact gelegd met Chris Fictoor. 
Die is sinds jaren wijkbewoner 
van Hoornse Meer en heeft 
muziek in hart en nieren. Hij was 
de dean van het Prins Claus 
Conservatorium en in die hoe-

danigheid heeft hij een enorm 
netwerk van muzikale talenten. 
In het Drentse Hof van Saksen 
heeft hij jarenlange ervaring 
met verzorgen van muzikale 
optredens, veelal gegeven door 
studenten of afgestudeerden van 
het Prins Claus Conservatorium. 
Een mooie bron om uit te putten. 

In overleg tussen Herman van 
der Poel en Chris Fictoor kwam 
het plan om als ‘experiment’
6 zondagmiddagconcerten te 
organiseren in het restaurant 
Meerwold op de begane grond 
van het hotel. Het concert van 
Jan Terlouw op 11 december is 
het laatste van de reeks. Hier-
over elders in deze krant. Bij de 
concerten is bewust rekening 
gehouden met een gevarieerd 
publiek met ook een gevarieerde 
muzieksmaak. Zo was er de 
Jazzy Sunday, maar waren er 
ook Classic Sunday en Popmu-
sic Sunday. Niet te vergeten was 
er zondag 4 december zange-
res Marise met onder andere 
Sinterklaasliedjes voor en met 
de kinderen die zwemles volgen 
in het zwembad van het hotel. 
De concerten worden georga-
niseerd in samenwerking met 
Ignite Music Agency. 

Herman van der Poel benadrukt 
meerdere keren het belang dat 
hij hecht aan betrokkenheid 
van het hotel bij de wijk en haar 
bewoners. Hij leidt ons rond 
en vertelt enthousiast over de 
mogelijkheden die er vooral op 
de eerste verdieping zijn voor 
muzikale en andere activiteiten. 
Momenteel krijgt de eerste 
verdieping een grondige face-
lift, maar is vermoedelijk vanaf 
zomer 2023 een extra levendige 
locatie voor muzikale en andere 
culturele activiteiten. Wij houden 
u graag van een en ander op 
de hoogte via de krant en de 
Zuidwester Nieuwsbrief.

 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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Boomgaardjam 
te koop op de 
kerstmarkt
Ook dit jaar hadden we een 
mooie oogst in buurtboomgaard 
Hoornse Meer. Bessen, bramen, 
peren en vooral heel veel ap-
pels! Enthousiaste vrijwilligers 
maken daar dan weer heerlijke 
jam en chutney van.

Gelukkig is er deze winter weer 
een gezellige kerstmarkt op het 
Allendeplein. Ook de boom-
gaard heeft daar een eigen 
stand. Kom dus bij ons kijken, 
proeven en... kopen!

In maart begint het nieuwe 
werkseizoen weer in de 
boomgaard. Zin om met ons 
mee te doen? 
Nieuwe vrijwilligers zijn van 
harte welkom! Kom langs
bij onze stand of mail naar 
buurtboomgaardinhoornse-
meer@gmail.com

Jaarkalender Hoornse Wijken 2022-2023      versie 28 november 2022

2022
december

vrijdag 2 Sinterklaasbingo (BC de Semmelstee)

zaterdag 3 Het Sinterklaashuis van 10:00 tot 16:00 uur (Overwinningsplein)

vrijdag 9 Kerstmiddag alleenstaande ouderen (BC de Semmelstee)

zaterdag 10 Kerstmarkt Hoornsemeer van 10.00 – 16.30 uur(Meer Hoornsemeer)

26-30 december Jeugdactiviteiten check050.nl / zie ook digitale nieuwsbrief Zuidwester

hele maand Vreedzame wijk: We dragen allemaal een steentje bij; Kerstkaarten maken

2023
januari

1-7 januari Jeugdactiviteiten check050.nl / zie ook digitale nieuwsbrief Zuidwester

donderdag 9 Confiance à la carte 12.00 uur (Cosis en wijkbewoners)

hele maandag Vreedzame wijk: We lossen samen conflicten op.

februari

vrijdag 14 Hartjesfestival (WIJ)

25-28 februari Jeugdactiviteiten check050.nl / zie ook digitale nieuwsbrief Zuidwester

hele maand We lossen samen conflicten op

maart

vrijdag 11 NL doet! (Plein Landsteinerlaan 2 (Maartenshof, Heymanscentrum, 

kerken in de wijken, Cosis, Oranjefonds en WIJ)

20-24 maart Week van de Lentekriebels (diverse groepen in de wijk)

27-31 maart Week van het geld (Groningse Kredietbank)

april

Donderdag 27 Vrijmarkt / Koningsdag (S. Allendeplein Hoornse Meer)

Meivakantie, jeugdactiviteiten check050.nl (WIJ)

mei

1-5 mei Jeugdactiviteiten check050.nl / zie ook digitale nieuwsbrief Zuidwester

hele maand Vreedzame wijk: We zijn allemaal anders

juni

Woensdag 14 Buitenspeeldag (diverse locaties in de wijken)

juli

22-31 juli Jeugdactiviteiten check050.nl (WIJ en speeltuincentrale)

25-27 juli 1e week spelweek (Jeugdwerk, WIJ)

september

hele maand Vreedzame wijk: Week van de eenzaamheid

oktober

3-9 oktober Week van de opvoeding

4-16 oktober Kinderboekenweek

dinsdag 17 oktober Dag van de armoede
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De Energieklusbus, 
hulp voor huurders 
Veel woningcorporaties zijn druk bezig om hun woningen flink te 
verduurzamen, maar nog niet voor iedere huurder komt dat deze 
winter op tijd. Om die huurders te helpen staan de woningcorpo-
raties samen met Duurzaam Groningen, haar energiecoaches en 
de Energieklusbus klaar. Met gratis simpele oplossingen vergroten 
ze het wooncomfort en kun je besparen op je energierekening! 
Huurders die in aanmerking komen ontvangen een brief van hun 
woningcorporatie. Heb jij geen brief ontvangen en wil jij ook 
energie besparen of gratis hulp? 
Ga dan naar de website van Duurzaam Groningen
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De wijkagent 
is prima te spreken
In mei 2019 had de reactie van De Zuidwester al een keer een 
gesprek met wijkagent Paul Kukler. Hij hield toen eens per maand 
spreekuur in de Entree van het Wij-team. Dat doet hij nog steeds, al 
heet het nu inloopochtend. Na bijna 3 ½ jaar gingen we graag eens 
weer bij onze wijkagent op bezoek.
Paul Kukler geeft aan, dat hij 
nog steeds graag op de eerste 
donderdag van de maand de 
mensen uit de Hoornse wijken 
ontvangt in de Wij Entree in 
het Menno Lutter. Soms is het 
druk, soms is het rustig. De 
vragen waarmee mensen bij 
hem komen zijn zeer gevarieerd. 
Het kan gaan om klachten over 
overlast op straat, ruzie met 
de buren, maar ook om zaken 
die in huiselijke kring spelen. 
Een wijkagent heeft niet voor 
alles en zeker niet meteen een 
oplossing. Heel vaak verwijst hij 
mensen naar andere instanties. 
Bij problemen tussen buren is 
het vrijwel altijd de Buurtbemid-
deling van de MJD. Buurtbemid-
deling is gratis en succesvol. 

Bijna 70% van de conflicten 
tussen buren wordt opgelost. 

Overlast in de openbare ruimte 
is ook iets waarvoor mensen 
regelmatig spreken met de 
wijkagent. Paul Kukler probeert 
dan samen met de betreffende 
persoon te achterhalen wat 
precies de overlast is en hoe 
ernstig die wordt ervaren. Hij 
overlegt op basis van de klacht 
met bijvoorbeeld de jeugd- en 
jongerenwerkers van WIJ over 
wat er al aan gedaan wordt de 
overlast te verminderen en wat 
nog beter kan.

Net als bij het gesprek met hem 
in 2019 benadrukt Paul Kukler 
het belang van melden van 
wat er speelt in de wijk aan de 
politie. Hij omschrijft dat als: 
“Bewoners zijn de ogen en oren 
van de wijk.” Hij krijgt graag 
informatie van individuele bewo-
ners, maar ook van bijvoorbeeld 
buurtwhatsappgroepen. Hoeveel 
beter geïnformeerd als wijk-
agent, hoe eerder en effectiever 
er kan worden ingespeeld op 
zaken die in de wijk spelen.
Paul Kukler is graag bezig om 
als wijkagent problemen van 
bewoners in de wijk op te helpen 
lossen. Hij benadrukt echter 
ook het belang van initiatief 
door mensen zelf om te komen 
tot oplossingen. Het gaat om 
verbinding zoeken en samen-
werken. Paul Kukler is een man 
waarmee je prima kunt praten. 
Hij doet het graag met u en 
ziet u daarom als bewoner van 
onze wijken graag op de eerste 
donderdag van de maand in de 
Entree van Wij, ingang Laan van 
de Vrijheid. Kan hij op een be-
paalde donderdag niet, dan treft 
u een van zijn collega’s uit een 
andere wijk van Groningen-Zuid. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur bent 
u van harte welkom.

Beeldpuzzel 3
door Alex Vos (Oplossing pag. 2)

Semmelstee en Immmanuelkerk zijn 
‘Warme Kamers’ 

Het Leger des Heils heeft het initiatief genomen bij de actie ‘Warme kamers’. Het zijn dure tijden voor 
veel mensen door vooral ook de enorme verhoging van de energiekosten en boodschappen die steeds 
duurder worden. Het Leger des Heils wil de mensen niet in de kou laten zitten. Daarom openen ze elke 
dag hun buurthuiskamers. Het initiatief heeft de naam 'Warme Kamers' gekregen. 
Het leger des Heils heeft niet in iedere plaats en wijk een buurthuiskamer en heeft daarom 
andere organisaties gevraagd zich aan te sluiten bij de actie. Op die manier kan er ‘een deken 
van Warme Kamers’ over het land komen.
In de stad Groningen zijn er 
intussen 13 Warme Kamers. 
In onze wijken betreffen het 
buurtcentrum Semmelstee aan 
de Semmelweisstraat en de 
Immmanuelkerk aan het Over-
winningsplein. Ook de Forum 
Bibliotheek aan de van Lenne-
plaan in De Wijert doet mee.  

De Semmelstee steunt, in 
samenwerking met WIJ Corpus 
den Hoorn, het initiatief van het 
Leger des Heils voor een ‘War-
me Kamer’. Voor iedereen in 
Corpus den Hoorn, die vanwege 
de hoge kosten de verwarming 
niet durft aan te zetten, opent 
de Semmelstee haar deuren 
vrijdagsmorgens van 10.00 tot 
12.00 uur. U bent van harte 
welkom voor een kopje koffie of 
thee en voor gezelligheid en een 
gesprekje. Voorlopig staat de 
Semmelstee als Warme Kamer 
open vanaf vrijdag 9 december 
2022 tot 31 januari 2023. Het 
adres is: Semmelweisstraat 182.

Vanaf maandag 12 decem-
ber (tot voorlopig 31 januari 
2023) is de Immanuelkerk 
(Overwinningsplein 1) iedere 
maandagochtend van 10 tot 
12 extra open in het kader van 
Warme Kamers. De koffie en 
thee staan klaar. Daarnaast is 
de Immanuelkerk standaard 
open op woensdag van 10 tot 13 
en vrijdagmiddag van 13.30 tot 
15.30. Zie ook www.immanuel-
kerk-groningen.nl.
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Op safari in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer
Kennismaken met allerlei 
voorzieningen die de wijk haar 
bewoners te bieden heeft. Met 
dit doel organiseert Petra Mens, 
opbouwwerker Corpus den 
Hoorn, periodiek een WIJKsafa-
ri. Onlangs deed ze dat met een 
groep nieuwe WIJ-collega’s.

Gestart vanuit de WIJ-entree 
bracht Petra de groep naar 

diverse plekken, waar ze veel 
over kon vertellen. Eerste stop 
was de Immanuelkerk, een van 
de 4 kerken in de wijk die een 
waardevolle bijdrage leveren 
voor de samenleving. De kerk 
is een gastvrije plek die plaats 
biedt voor bezinning, ontmoe-
ting, gesprek en diverse andere 
activiteiten. De tocht werd 
voortgezet langs (gym) zalen, 

speel- en sportveldjes, scholen, 
dagbestedingslocaties. Natuur-
lijk mocht een binnenkijkje bij 
activiteitencentrum De Sem-
melstee niet op het programma 
ontbreken. Het is een plek voor 
diverse doelgroepen, jong en 
oud, die ruimte biedt aan aller-
hande initiatieven en activiteiten. 
Voorbeelden hiervan zijn yoga, 
biljart, peuterwerk, taalhuis en 

een jeugdsoos.
De WIJKsafari duurde twee 
uur en werd afgesloten aan de 
rand van de Buurtboomgaard 
Hoornse meer, een buurtinitia-
tief. Deze prachtig aangelegde 
boomgaard aan de J.M. den 
Uylstraat bestaat uit fruitbomen, 
een pleintje, houten bankjes en 
een bloemenweide. Een groep 
bewoners rondom de boom-

gaard en andere wijkbewoners 
organiseert regelmatig werk- en 
oogstdagen. Gezien de tijd is 
een aantal plekken onbelicht 
gebleven. Desondanks gaf deze 
safari een mooi beeld van wat 
de buurt te bieden heeft. 
Ook zin om een keer mee te 
fietsen? Meldt je aan bij 
petra.mens@wij.groningen.nl

ACTIVITEITEN 

BREINBIEB 

FORUM  
GRONINGEN
Januari – maart 2023

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 
memoryspellen of puzzels. 
Daarnaast is er ruimte voor 
ontmoeting en gesprek.

Spelochtenden
Forumbibliotheek De Wijert, 
Van Lenneplaan 10 Groningen
19 januari 
16 februari 
16 maart 
10.30 – 11.30 uur 

De toegang tot deze ochtend is 
gratis. Iedereen is deze ochtend 
welkom maar mensen met ge-
heugenproblemen en mantelzor-
gers zijn speciaal uitgenodigd.  
Er is plaats voor maximaal 8 
mensen.  

Opgave is mogelijk door een 
mail te sturen naar 
m.hopma@forum.nl 
t.a.v. Marieke Hopma.
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Activiteiten van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid.
Voor meer info: www.immanuelkerk-groningen.nl
Youtube Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid
Facebook: PKN Groningen Zuid

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 

Open plein

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

Stiltehoek Immanuelkerk

Hier is een plek voor

wie stil wil zijn.

Hier mag je zijn

met alles wat in je leeft.

Sta even stil…

Ook is er iedere woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 u 
koffie in de kerk. 
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
KledingRuilCafé  haar deuren in 
de Immanuelkerk (ingang bij de 
zaal aan de kant van de 
van Idekingebrug). Er kan 
kleding 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 
hieronder. Zij reserveert dan een 
tafel voor u. Welkom!

Voor meer informatie: 
desiree.verbeek@gmail.com

een aantal gedichten of 
uitspraken die willen inspireren.

Na de wandeling is er voor wie 
wil koffie en thee  en iets lekkers 
(biologisch). 
En dit keer ook warme chocola-
demelk en glühwein…

De wandeling duurt 
ongeveer een uur.

Datum: 
21 december (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 en Anita Akkerman
Voor meer info: acakkerman1@
gmail.com, tel.: 06 17067504

ADVENT EN KERST 2022 Op maandag 26 december, tweede kerstdag, 
houden we in de Immanuelkerk een KERST-INN. 
Vanaf 11 uur is iedereen welkom om gezellig met elkaar koffie te 
drinken en aansluitend te genieten van een heerlijke Kerst-lunch. 
Tijdens de lunch is er gelegenheid een verhaal, een gedicht of 
muziek ten gehore te brengen. 
Om ongeveer 14 uur is het afgelopen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag wel even aanmelden, 
dit kan bij Dineke Hoving, tel. 5254272 of mail: jdhoving@home.nl.

In de kerstnacht vieren we de geboorte van het Licht, sterker dan alle duisternis. 

Laten we juist op deze avond met elkaar stil staan en waken bij het leed in onze wereld. 
Een wake voor Oekraïne.
Een wake voor al de vluchtelingen.
Een wake in en met de buurt.
Je kunt een kaarsje aansteken. Er brandt een vuur. We zingen kerstliederen van hoop en vrede.
Welkom!

Wanneer? Op zaterdagavond 24 december tussen 20.30 tot 21.15 u
Waar?  Voor de Immanuelkerk (Overwinningsplein 1)
Voor meer info: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

KERSTNACHTDIENST, 24 december om 21.30 u in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1,  
met medewerking van de cantorij Immanuelkerk onder leiding van Judith Oosterhoff.
Na afloop van de dienst kerstbrood en glühwein.
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EERSTE KERSTDAG, kerkdienst in de Immanuelkerk 
met kerstmusical Lichtjes in het duister (Rep en Roer)!! 
De dienst begint om 10.00 u.
De kerstmusical wordt geheel 
uitgevoerd door kinderen. Met leuke kerstliedjes. 
Welkom!
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Veel ramen van de bergingen aan de  
Semmelweisstraat waren kapot. Deze  
ramen hebben wij vervangen. 

Ook plaatsen we nu houten lamellen voor  
de ramen, naar ontwerp van de architect 
van het gebouw.

Laten we de buurt samen heel en mooi  
houden!

www.nijestee.nl

Plein Semmelweisstraat


