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Een markant wijkgenoot is overleden
Op zaterdagmorgen 1 juni is, op 77-jarige leeftijd, Henk Cools overleden. Hij beloofde in zijn
brief aan de lezers in de vorige editie van ‘zijn
krant’ de strijd niet op te geven. Helaas heeft
het anders moeten zijn. Wij zijn hem dankbaar
voor wat hij deed en wie hij was.
Henk was een bewoner in hart en nieren van
‘zijn wijk’, Corpus de Hoorn. Jarenlang woonde
hij met zijn gezin aan de Paterswoldseweg, centraal in de wijk. Het was nog in een tijd waarin er
in de wijken veel levendigheid en samenhang
was, waarin het nodig was voor gezamenlijke
belangen op te komen. Dat is nu nog wel nodig,
maar anders, meer ‘achter de voordeur’. Henk
heeft zich steeds intensief betrokken gevoeld en
bezig gehouden met de woningbouw, met name
de sociale woningbouw. Niet voor niets was hij
nog tot vrijwel het laatst van zijn, te korte, leven
actief in Huurdersbelang Groningen-Zuid. In die
hoedanigheid kwam hij op voor de belangen
van alle huurders van woningcorporatie De
Huismeesters in de wijken Corpus den Hoorn,
Hoornse Meer, De Wijert en de Rivierenhof. Hij
deed dit altijd in goede samenwerking en harmonie met alle betrokkenen. Hij deed het realistisch, maar ook strijdbaar. Wanneer het ‘even
niet kon zoals het moest, dan moest het maar
zoals het kon’. Dat tekent Henk ten voeten uit.
De Zuidwester heeft veel aan Henk Cools te
danken. Hij was voor de redactie tot vlak voor
zijn afscheid van de krant afgelopen december

Neem deel aan d
prijsvraag en maak
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HOE DOE JE MEE?
Stuur jouw idee (o.v.v. naam en e-mailadres) vóór 1 septem
naar bewegendestad@groningen.nl.

niet alleen een ‘gewoon’ redactielid, maar ook
een betrouwbare informatiebron en vraagbaak.
Gelukkig heeft hij in de afgelopen drie jaar samen met dochter Alexandra veel kunnen overdragen aan sinds begin 2016 redactielid Matthé
Snijders.
Henk kende veel organisaties en personen in
Corpus den Hoorn en omringende wijken en hij
heeft gezorgd voor een uitstekende ‘overdracht’. Steeds weer bleek hoe iedereen Henk
waardeerde om zijn kennis, zijn betrokkenheid
en zijn persoonlijkheid.

Tijdens de Nationale Sportweek van 20 t/m 29 septembe
���������������������������������������������������������
naam bekendgemaakt.

De laatste jaren woonde Henk in de flat waar op
de begane grond De Semmelstee is gehuisvest.
Hoe mooi kan het zijn om te wonen boven het
buurtcentrum van de wijk waar je zoveel van
houdt? Hij was er altijd wanneer er redactievergaderingen waren of wanneer de Wijkraad Corpus den Hoorn vergaderde. Vaak liep hij ook
zomaar even binnen, genietend van wat er
mede door zijn inzet en betrokkenheid tot stand
is gekomen.
Ede Staal zong “‘t Het nog nooit, nog nooit zo
donker west, of ‘t wer altied wel weer licht.” De
donkerte past niet bij Henk en bij zijn leven,
maar het optimisme van het licht wel. Zo zullen
we hem gedenken. Wij wensen zijn vrouw Kitty,
zijn dochters Alexandra en Anita, zijn kleinzoons
en verdere familie veel sterkte. Wij wensen hen
ook troost in de herinnering aan gezamenlijk
geleefd geluk.

Gratis ontbijt
op het Overwinningsplein
Sinds 2016 is de winkeliersvereniging ‘Overwinningsplein’ actief
op tal van thema’s en heeft zij een nieuw bestuur gevormd. Vanuit dit bestuur zijn diverse stappen gezet om het Overwinningsplein beter op de kaart te zetten. In samenspraak met de ondernemers is vanaf vorig jaar ingezet op kleinschalige activiteiten
om extra publiek te trekken en de verblijfsduur van bestaand publiek te verlengen. Om hun waardering uit te spreken en bezoekers en buurtbewoners eens in het zonnetje te zetten, organiseren de winkeliers op zaterdag 22 juni een groot Burenontbijt!
Het is een mooie manier om een gezellige zaterdagmorgen te
hebben en andere mensen uit de buurt te ontmoeten. U kunt het
over van alles hebben, onder andere over het winkelaanbod op
het plein. Hoe tevreden bent u erover? Wat mist u nog aan winkels? Zal de nieuwe Jumbo er komen? Zo ja, wanneer?
Er is veel meer dan alleen een feestelijk ontbijt. Er is een muzikaal programma en volop ruimte voor lekker bewegen. Veel plezier!

Onderzoek Buurt – en
Speeltuinvereniging
De Semmelstee
*
*
*
*
*
*
*
*

Hoe goed kent u De Semmelstee?
Wat is er allemaal te doen voor jong en oud?
Hoe vaak komt u er?
Welke activiteiten mist u in het huidige aanbod?
Onderzocht door studenten van de Hanzehogeschool.
Interviews met kinderen en volwassenen uit de wijk.
Ook een online-enquête.
Laat u informeren en praat mee op woensdag 19 juni.
Locatie: BSV de Semmelstee.
* Zie verder pagina 3.
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Super-supermarkt Ter Borch gaat niet door!
Er komt geen grote supermarkt
in Ter Borch. Dat is de beslissing van de gemeenteraad van
Tynaarlo in haar vergadering
van 21 mei. Eindelijk duidelijkheid, na vele jaren. Maar ……
wat komt er dan wel? En wanneer?
Een krappe meerderheid tegen het plan
In De Zuidwester van maart
gaven we als ‘laatste nieuws’
nog aan, dat de beslissing mogelijk begin april zou vallen. Er
waren echter nog een paar
raadsvergaderingen nodig om
uiteindelijk te komen tot de definitieve stemming: 11 stemmen voor en 12 tegen het bestemmingsplan dat het College
aan de raad had voorgelegd.
Deze stemverhouding is ‘omgekeerd’ aan de stemverhouding anderhalf jaar geleden:
toen was er nog een kleine
meerderheid voor de komst
van een mega-supermarkt. Het
verschil in stemming is een direct effect van de veranderde

samenstelling van de raad na
de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tegen het
voorstel van het College nu
stemden PvdA, GemeenteBelangen, Leefbaar Tynaarlo en
Groen links. Deze twee laatstgenoemde partijen hebben er
bij de gemeenteraadsverkiezingen een zetel bijgekregen.
Terug naar de keuze voor appartementen
In het oorspronkelijke bestemmingsplan wordt uitgegaan
van de bouw van appartementen aan de ingang van de wijk
Ter Borch. Het zou passen bij
de ‘parkachtige uitstaling’ van
de wijk. Veel van de eerste bewoners hebben vermoedelijk
ook juist daarom voor het wonen in Ter Borch gekozen. Het
plan voor de bouw van een supermarkt kwam er mede door
het inzakken van de woningmarkt een aantal jaren geleden. De woningverkoop zat
aardig in het slop, dus waarom
dan geen supermarkt? Intus-

sen weet iedereen, dat er juist
een enorme behoefte is aan
woningen, zeker in en rond
Groningen. Wat dat betreft kan
er niet snel genoeg begonnen
worden met de bouw ervan
zou je zeggen. De bouw is mogelijk op basis van het oorspronkelijke bestemmingsplan
dat nog steeds geldt voor Ter
Borch. In die zin blijft ‘alles bij
het oude’, nu het voorgestelde
nieuwe bestemmingsplan is
verworpen.
Dan maar vlot gaan bouwen?
Het huidige bestemmingsplan
plan geldt nog steeds, dus zou
er op niet al te langer termijn
begonnen kunnen worden met
het maken van een plan voor
de bouw van appartementen.
De winkeliers uit Eelde-Paterswolde zullen hiertegen geen
bezwaar hebben en ook die uit
Hoornse Meer en Corpus den
Hoorn niet. We berichtten in de
vorige Zuidwester over de
eventuele consequenties voor
de supermarkten in de omge-

ving. Ook de Stichting StopTynaarlo zal naar verwachting
geen bezwaar hebben tegen
de bouw van alleen maar appartementen. Toch zijn er met
het groeien van de wijk steeds
meer bewoners, die het plezierig vinden in de eigen wijk hun
boodschappen te kunnen
doen. Het dicht bij huis een
supermarkt hebben is niet alleen gemakkelijk voor wijkbewoners, maar zal ook kunnen
zorgen voor minder autoverkeer en daarmee een veiliger
woonomgeving.
Ruimte voor een buurtsuper?
Al eerder gaven tegenstanders
van een supermarkt, verenigd
in StopTynaarlo, aan te begrijpen dat bewoners wel een supermarktvoorziening in hun
wijk willen. Die gedachte was
ook in de raadsvergadering
van 21 mei bij meerdere partijen te horen. Intussen heeft een
projectontwikkelaar uit Oostwold al aan de raad laten weten de discussie over een
eventuele supermarkt in Ter
Borch ‘met belangstelling te
volgen’. Als optie noemt hij een
kleinere supermarkt van onge-

veer 700 vierkante meter, met
daarboven een aantal appartementen. De Spar heeft zou zich
al hebben gemeld als mogelijk
geïnteresseerd.
‘Gevaar
geweken’
voor
Hoornse Meer en Corpus den
Hoorn
Het ‘gevaar’ dat de komst van
een grotere Jumbo aan het
Overwinningsplein niet door
zou gaan vanwege de komst
van een mega super in Ter
Borch is van de baan. Ook bewoners van de wijk Hoorns
Meer die vreesden ‘hun super’
kwijt te raken bij de komst van
een grote supermarkt ‘net over
de grens’ hoeven niet meer
bang te zijn. Op termijn zal blijken welke invloed eventueel
een kleinere supermarkt in Ter
Borch heeft. De supermarktonrust blijft overigens nog wel
wat smeulen: nog steeds is
niet duidelijk hoe het nu precies zit met de komst van een
grote Jumbo aan het Overwinningsplein. De redactie heeft
contact met betrokkenen en
zal de lezers melden zodra er
echt nieuws is.
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Het terrein waarop de mega-supermarkt gebouwd had zullen worden.

Ook in de zomer van alles te doen in
Maartenshof
concert is 15.00 uur. Entree bezoekers € 4,50
Bibliotheek
Maartenshof heeft een bibliotheek, ook voor
wijkbewoners. Hiervoor kunt u strippenkaarten
kopen voor 10 boeken à € 1,50 of 25 boeken à
€ 3,--. Openingstijden maandag t/m vrijdag
10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur
Sjoelen
Sjoelen … een gezellige bezigheid met een gezond competitie-element. Samen rond de bak,
plezier om de mooie punten die gescoord worden, meeleven met elkaar om die ene brik die er
nèt niet ingaat. Elke dinsdagmiddag, van 15.00
tot 16.30 uur. Vanaf 14.45 uur staan koffie/thee
voor u klaar. Doet u mee?

Wij hebben een vast activiteitenprogramma.
Hiervan willen we er graag een aantal extra belichten en een paar bijzondere activiteiten benoemen. Voor vragen over de planning of de
kosten kunt u altijd contact met ons opnemen.
Activiteitenbegeleiding Zorggroep Groningen,
locatie Maartenshof 0505354481
Zondagmiddagconcert Water Music o.l.v. Ernesto Arendell
* Een bijzonder muzikaal klankverhaal vol
sfeergeluiden.
* Ondersteund door achtergrondmuziek en
mooie videobeelden.
Zaal open vanaf 14.30 uur. Aanvang van het
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Weekmarkt
Houdt u van gezond fruit en verse groente? Of
lekkere ambachtelijke koekjes van de warme
bakker voor het weekend? Of zoekt u een cadeautje, of iets nieuws op kledinggebied?
Bezoek dan onze weekmarkt, elke vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Van 13.30 tot 15.00 uur is de bloemenman op
vrijdag aanwezig voor een mooie bos bloemen,
of misschien een nieuwe plant?
Vrijwilliger worden?
Zit u erover te denken om vrijwilligerswerk te
gaan doen? Wij zoeken regelmatig vrijwilligers
voor ondersteuning bij activiteiten. Neem vrijblijvend contact op met onze vrijwilligerscoördinator Marjan Haan. Zij kijkt dan samen met u naar
de mogelijkheden binnen onze locatie. Marjan.h
aan@zorggroepgroningen.nl
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Lees de digitale Zuidwester op
www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester
www.meerhoornsemeer.nl

Lezerscolumn

Dankjewel
Rianne
Rianne Rinkema was een
half jaar redactielid van De
Zuidwester.
Ze was dat vol enthousiasme en betrokkenheid.
Helaas moet ze ons verlaten vanwege een drukke
baan elders.
Wij danken haar van harte!

Colofon
De zuidwester is een uitgave
van de Wijkraad Corpus den
Hoorn.
De Wijkraad Corpus den
Hoorn wil graag een mooie
en een veilige wijk voor de
bewoners.
Uitgave: 2e editie 2019
Verschijning 4x per jaar
Redactie:
Annika van Dijk, Golbang
Khorasani, Matthé Snijders
(Wijkraad), Klaasje Vonk, Rianne Rinkema.
Vormgeving: Jan Hoving
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Oplage: 4.000
Redactieadres:
Postbus 8043
9702 KA Groningen
Bezoek op afspraak
Telefoon: 050-5268061;
06-25504536
e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant
.nl
Website:
www.corpusdenhoorn.nl
(Wijkraad
Hoorn)

Corpus

Den

Copyright:
Wijkraad Corpus den Hoorn
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de redactie.
Kopij:
Bijdragen aanleveren in
Word of in de bijlage van de
email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen.
Inleveren kopij en advertenties voor de krant van september uiterlijk 1 sept. 2019.
De redactie houdt zich het
recht voor om ingezonden
artikelen te weigeren of aan
te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten
ontstaan door onduidelijk
schrift, aanvaarden wij geen
verantwoordelijkheid.
ALLE INGEZONDEN EN
GEPLAATSTE FOTO’S ZIJN
GEPLAATST ONDER VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE INZENDERS.

Wilt u een eigen bijdrage leveren aan de krant, dan geven
wij u daarvoor graag de mogelijkheid.
De redactie doet een oproep
aan alle lezers in te sturen wat
hen bezighoudt en wat ze willen delen met andere lezers.
Heb je iets leuks meegemaakt,
een recept dat je wilt delen,
een gedicht dat je hebt geschreven of een verhaal. Stuur
het ons en wie weet wordt het
geplaatst.
Stuur uw bijdrage (maximaal
300 woorden) naar: redactie@
dezuidwesterkrant.nl
De redactie houdt zich het
recht voor het artikel al dan niet
te plaatsen.

De Zuidwester
nu digitaal als
PDF-bestand
De papieren versie van De
Zuidwester is al vele jaren een
begrip in Corpus den Hoorn
en Hoornse Meer. De krant is
ook al een flink aantal jaren te
lezen op de site van Corpus
den Hoorn. Het lezen van de
digitale krant was echter niet
even prettig: er moest nogal
over het scherm worden gescrold om te kunnen lezen wat
er allemaal gebeurt in onze
wijken. Dat is vanaf nu anders!
Vanaf deze maarteditie kunt u
De Zuidwester op de websites
van beide wijken digitaal lezen.
Met één klik opent u het bestand en kunt u de krant op uw
gemak lezen en desgewenst
downloaden en doorsturen
naar wie u maar wilt. Hoe gemakkelijk kan het zijn. U hoeft
enkel te gaan naar:

www.corpusdenhoorn.nl/
zuidwester
of
www.meerhoornsemeer

Wat kan er nog meer in De Semmelstee?
Vanaf 2015 is Buurt – en Speeltuinvereniging De
Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182 volop in bedrijf. Het is alle werkdagen geopend en
veel mensen weten de weg ernaar toe te vinden.
Toch heeft het bestuur besloten, in overleg met
Gebiedsteam Zuid van de gemeente en met en
WIJ Corpus den Hoorn te laten onderzoek hoe
het nog beter kan. De eerste resultaten van het
onderzoek worden gepresenteerd op woensdag 19 juni in De Semmelstee.
In de vorige editie van De Zuidwester deden we
verslag van het afscheidsinterview met Anneke
Vos, voorzitter van het bestuur van De Semmelstee. Vol passie en trots vertelde ze over wat ze
samen met de andere bestuursleden heeft gedaan om te komen tot die mijlpaal op 15 september 2015: de opening van De Semmelstee.
Na het afscheid van Anneke op 29 maart is er
nog geen nieuwe voorzitter en mist het bestuur
ook nog een secretaris. Er is wel een voorlopige
oplossing gekomen: Harrie van den Berg van
de Speeltuincentrale Groningen is tijdelijk voorzitter. Samen met de overige bestuursleden en
met het wijknetwerk gaven zij opdracht tot het
onderzoek. Het wordt uitgevoerd door 3 studenten van de Hanzehogeschool. Het is de bedoeling, dat het onderzoek eind juni al is afgerond.
Mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal het bestuur van De Semmelstee
beleid maken om nog meer (jonge) wijkbewoners te laten ‘profiteren’ van De Semmelstee.
Lof voor alle vrijwilligers
Dinsdagavond 9 april was er in Het Dok in Lewenborg een avond voor diverse organisaties in
de gemeente Groningen om van gedachten te
wisselen over wat de nieuwe gemeenteraad kan
doen om buurten en wijken verder te verleven-

digen. Bijna alle buurthuizen en buurt- en speeltuinverenigingen waren aanwezig. Vanuit de
gemeente was er wethouder Carine Bloemhoff
en waren er meerdere raadsleden om te luisteren en mee te praten. Zij waren onder de indruk
van wat er allemaal wordt gedaan door vrijwilligers in de buurthuizen en buurtcentra. Een van
de raadsleden vroeg om applaus voor de geweldige inzet van alle vrijwilligers. Een ander
raadslid kwam tot de conclusie: “Wat ik vandaag vooral heb opgestoken is, dat we als gemeente maatwerk moeten leveren richting de
accommodaties’. Bé Kloosterhuis, vrijwilliger en
bestuurslid van De Semmelstee, was ook aanwezig. Hij had een praktische en zeer duidelijke
boodschap: ‘Kom eens bij ons op bezoek om te
zien wat wij allemaal doen’.
Ruimte voor meer activiteiten en verbinding
In de afgelopen weken hebben leden van de
begeleidingsgroep een paar keer overlegd met
de studenten van de Hanzehogeschool, die het
onderzoek uitvoeren. De beleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van
De Semmelstee, het Gebiedsteam Zuid, WIJCorpus den Hoorn en van de Wijkraad Corpus
den Hoorn. Samen hebben zij besproken welke
thema’s ter sprake moeten komen, op wie het
onderzoek zich vooral moet richten en op welke
manier het onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Wanneer u deze Zuidwester leest zijn
de gesprekken met wijkbewoners en met bijvoorbeeld scholen al afgerond. Hopelijk hebben
dan veel bewoners ook de digitale enquête ingevuld. De eerste resultaten zullen op woensdag
19 juni tussen 17.00 en 19.00 uur worden gepresenteerd. Komt allen naar de Semmelstee om
mee te praten en uw mening te geven. Voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd!

De Semmelstee
Woensdag 19 juni
Vrije inloop tussen 17.00 en 19.00 uur
* Informele presentatie resultaten behoeftenonderzoek
Buurtcentrum De Semmelstee
* Onderzoekers en begeleidingsgroep zijn aanwezig
* Loop vrij even binnen voor informatie en een praatje
* Wij zorgen voor een hapje en een drankje

Buurt bbq met Live muziek Alex & Johan
Op zaterdag 27 juli hebben we bij
Buurcentrum De Semmelstee een
barbecue, aan de Semmelweisstraat 182 in Groningen.
De bbq is van 16:00 uur tot 19:00
uur, de kosten hiervan zijn € 12,50
pp.
Opgave is verplicht en kan tot 17
juli
bij Petra 06 15901400 of op 050
5267217.
Betaling bij opgave.
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Goed bezochte informatieavond
energiebesparing
in Corpus den Hoorn
Iedere maand staat ‘Groningen woont
SLIM’ samen met de gemeente Groningen in een andere wijk. Op deze manier
willen ze particuliere woningeigenaren
informeren over de opties richting aardgasvrij.
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Groningen woont SLIM is het Energieloket van de gemeente Groningen en
geeft vrijblijvend en onafhankelijk advies over het verduurzamen van de woning. In de maand mei was Corpus den
Hoorn de geselecteerde wijk.
Woensdag 22 mei was de Semmelstee
de locatie voor de wijkbijeenkomst in
Corpus den Hoorn. De avond stond in
het teken van energiebesparing:
- Hoe kunnen bewoners duurzaam
omgaan met energie?
- Welke duurzame maatregelen kunnen zij uitvoeren?
- Hoe kan dit gefinancierd worden?
De opkomst bij de informatieavond was
zeer goed. Vijfenzeventig bewoners uit
de buurt hadden zich verzameld in het
buurthuis om informatie te ontvangen.
Invulling informatieavond
De gemeente deed de aftrap met de
voorlopige plannen voor aardgasvrije
wijken en dorpen. De avond gaf bewoners inzicht over de drie verschillende
stappen waarmee energie bespaard
kan worden.
- De eerste stap is gedrag waarbij er
bewust omgegaan wordt met gas
en elektra.
- Daarna kan de woning worden aangepakt. Isolatiemaatregelen zorgen
ervoor, dat er minder energie verloren gaat. De elektra die dan nog

verbruikt wordt kan zelf opgewekt
worden door zonnepanelen of
groen ingekocht.
- Tot slot kan het gasverbruik worden
verminderd door een warmtepomp.
Tijdens deze avond zijn er verschillende
manieren en producten aan bod gekomen en besproken. Er waren adviseurs
van ‘Groningen woont SLIM’ aanwezig
om tips te geven en vragen te beantwoorden over verduurzaming.
Voorbeeldwoningen
Tijdens de presentatie zijn er drie woningen typerend voor de wijk Corpus
den Hoorn als voorbeeld gebruikt. Hierbij ging het om de woningen uit de jaren ’60, jaren ’90 en 2000. Voor alle drie
de woningen was een financieel slim
pakket samengesteld, gebaseerd op
optimale verduurzaming en comfort.
Hierdoor kregen bewoners een goed
beeld van de mogelijkheden bij de eigen woning. Vervolgens zijn de bewoners uitgenodigd om een afspraak te
maken met een adviseur van Groningen woont SLIM voor een uitgebreid en
persoonlijk adviesgesprek. Dit adviesgesprek is volkomen onafhankelijk en
vrijblijvend.
Online advies
Voor bewoners die graag online of offline advies willen over geschikte duurzaamheidsmaatregelen voor de woning
biedt Groningen woont SLIM verschillende mogelijkheden. Er kan een vrijblijvende afspraak gemaakt worden in
de winkel via 050 - 205 04 35, of er kan
online een eerste beeld verkregen worden via: www.groningenwoontslim.nl/
corpus.

Betaalbare avondmaaltijd
in het Martini Ziekenhuis

Extra uitrit parkeergarage
Martini Ziekenhuis
Op piekmomenten - meestal in de avondspits - is het erg druk in
de parkeergarage van het Martini Ziekenhuis. Auto’s staan bij het
uitrijden vaak stil. Dit is erg vervelend voor patiënten, bezoekers
en medewerkers.
In overleg met de gemeente heeft het Martini Ziekenhuis een oplossing: de aanleg van een extra uitrit van de parkeergarage. De
uitrit komt uit op de Van Swietenlaan, zodat het verkeer direct
richting de A7 en de westelijke Ringweg kan rijden. De huidige
uitrit blijft bestaan voor het verkeer richting de A28. Op deze manier wil het ziekenhuis samen met de gemeente de doorstroom
bij het uitrijden verbeteren en de druk op de wegen rondom het
ziekenhuis en uw wijk verbeteren.
De werkzaamheden voor de uitrit zijn inmiddels gestart. De nieuwe uitrit wordt deze zomer in gebruik genomen.

Lees de digitale Zuidwester op
www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester
www.meerhoornsemeer.nl

In het Martini Restaurant serveren koks sinds
kort iedere werkdag tussen 17.00 en 19.00 uur
een vers bereide warme maaltijd. Ook u als
buurtbewoner kunt hier gebruik van maken! Bij
de ingang van het restaurant (route 0.7) vindt u

het dagmenu, waarbij u de keuze heeft uit vegetarisch of vlees.
Een gerecht kost slechts € 9,75. Het restaurant
is geopend tot 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Gratis kop verse koffie, cappuccino of thee
bij aankoop van een avondmaaltijd
Geldig tot en met 31 juli 2019
Knip deze bon uit, neem hem mee en geniet extra van uw avondmaaltijd!
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Aanwinst in de
Hoornse wijken: &Meer
Op 10 mei jl. werd &Meer feestelijk geopend. De redactie is benieuwd naar &Meer en ging op bezoek. Zij werd heel hartelijk
ontvangen in het pand aan de S.O.J. Palmelaan.
&Meer wordt gerund door Brechtje Hettinga en Eva van den
Heuvel. Drie jaar geleden is het idee ontstaan. Zij hebben elkaar
via hockey leren kennen. Het tweetal woont ook in de wijk
Hoornse Meer. Het pand kwam vrij en toen was het moment daar.
Zij grepen hun kans en zo is &Meer ontstaan. Brechtje werkt nog
4 uur als ergotherapeut in Maartenshof, Eva was werkzaam bij
Cappuvino (koffie- en wijnbar aan de Vismarkt). Beiden hebben
met &Meer hun droom verwezenlijkt.

foto: Christian Richters

Wallhouse #2
* Expositie ‘Gunta Stölzl: 100
jaar Bauhausstoffen’ t/m 1
september
Op 31 maart was de opening
van de expositie. Deze werd
verricht door Monika Stadler,
dochter van Gunta Stölzl. In de
2 maanden sinds de opening
hebben al velen deze unieke
expositie bezocht. De expositie
is nog te zien tot en met 1 september.
* 7 juli: lezing Mirjam Deckers
Mirjam Deckers, co-curator van
‘Gunta Stölzl: 100 jaar Bauhausstoffen’, vertelt over het
samenstellen
van
de
expositie. De lezing start om
14 uur. De toegang is gratis. Vol

Opening Bauhausexposite; foto: Jan-Pieter Wind
= vol. Wilt u verzekerd zijn van
een plek? Meldt u zich dan aan
via wallhouse@groningermus
eum.nl
* Open Atelier op zondagmiddagen
In de zomervakantie is er op
zondagmiddagen tussen 14.00
en 16.00 Open Atelier. ‘Knutselen onder begeleiding’, met
wisselende thema’s. Het gaat
om 2 zondagen in juli (21, 28),
4 in augustus (4, 11, 18, 25) en
zondag 1 september. Van tevoren opgeven is niet nodig.
Deelname is gratis. Meer info

over de activiteiten vind u op
de website.
Openingstijden Wall House
#2
Wall House #2 is vanaf zaterdag 30 maart 2019 elke zaterdag en zondag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag
geopend van 12 - 17 uur. De
toegang is gratis.
Meer informatie over de tentoonstelling en alle (kinder)activiteiten dit jaar is te vinden op
www.groningermuseum.nl/
museum/wallhouse-2

De ruimte is gezellig, licht en ruim ingericht met zitjes, een grote
ronde tafel en comfortabele fauteuils. Het is een laagdrempelige
ontmoetingsplaats in de wijk, knus en gezellig: een huiskameridee. Er is een groot assortiment aan producten, die zoveel mogelijk worden afgenomen van plaatselijke ondernemers. En passant vertellen zij, dat bevriende mensen uit de wijk hen met de
inrichting en het logo hebben geholpen.
Naast koffie en thee staan er eigen gemaakte taarten, cakejes,
koekjes en broodjes op de kaart. Eva is de taartenbakker van de
twee. Er is dagelijks een gevarieerd taart-aanbod.
Brechtje en Eva bruisen van de ideeën, vandaar de naam &Meer.
Het is niet alleen een ruimte om elkaar te ontmoeten met koffie/
thee en taart, er kan nog zoveel meer: het organiseren van een
workshop taart maken, een workshop Barrista, een workshop
cocktails maken, kinderfeestjes, vrijgezellenfeestjes. Allerlei taarten kunnen in overleg besteld worden. Het tweetal probeert zoveel als mogelijk alles op maat te doen, met een persoonlijke
benadering. Na een kopje verse gember thee met een overheerlijk chocoladekoekje neemt de redactie afscheid, met het voornemen zéker terug te komen.
De voorlopige openingstijden van &Meer zijn dinsdag van 11.00
tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 10.00-17.00 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur en zaterdag van 11-17.30 uur. Met mooi
weer zullen Eva en Brechtje ook af en toe de deur op zondag
openzetten. Houd hiervoor Facebook en Instagram in de gaten!
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.enmeergroningen.nl.
Contact opnemen kan via info@enmeegroningen.nl of via 06
17600703.
Of loop gewoon eens binnen!
Via Instagram en Facebook is &Meer ook te volgen.

Impressie van eerdere kunstmarkt bij het Wall House

Kunstmarkt Hoornse Meer
14 september van 12.00 tot 17.00 uur

In de vorige Zuidwester deden
we een oproep aan kunstenaars zich aan te melden voor
de kunstmarkt op zaterdag 14
september op het terrein van
het Wall House, aan de rand
van het Hoornsemeer. Intussen
heeft een aantal kunstenaars
gehoor gegeven aan de oproep. Onder hen zijn ook kunstenaars uit onze wijken.
Dit jaar valt de kunstmarkt samen met de Open Monumentendag, waaraan het Wall
House als ‘modern monument’
meedoet. Zoals alle weeken-

den van begin april tot eind
oktober kunt u ook in het
weekend van Open Monumentendag het Wall House gratis
bezichtigen. Op 7 september
wordt een nieuwe tentoonstelling geopend. Dit keer zijn het
Maria Koijck (autonoom kunstenaar) en Kars Tuinder (fotograaf) die hun werk tentoonstellen. Maria Koijck woonde
jarenlang in de wijk Hoornse
Meer. Velen zullen zich nog
zwaan Petty herinneren, die ze
samen met wijkbewoners in
2010 uit ongeveer 20.000 petflessen maakte en die enkele
maanden in het Hoornsemeer
dobberde, in het meer tegenover het Wall House.
Op onze kunstmarkt op zaterdag 14 september zal er van
12.00 tot 17.00 uur een gevarieerd aanbod zijn van ruim 20
kunstenaars. Er is van alles te
zien en te koop in de 5 grote
tenten: glas, keramiek, sieraden, schilderijen, beelden, fo-

to’s en poëzie. Ook zijn er muzikale optredens. We zijn daarover in overleg met muzikanten.
U komt op 14 september in en
rond het Wall House niet alleen
kunstzinnig aan uw trekken.
We hebben ook aan de catering gedacht. Zo zal Thea Wolthuis van Toffe Koffie op de
kunstmarkt staan en zullen ook
Eva van den Heuvel en Brechtje Hettinga van ‘&Meer’ er zijn
met onder andere een hapje
en een drankje.
Noteer de kunstmarkt op 14
september alvast in uw agenda. Het wordt niet alleen een
feest voor oog en oor, maar
voor alle zintuigen.
Voor verdere informatie:
- Elly Hohé: 050-526 5145
- Matthé Snijders:
matsnijders@kpnplanet.nl
- www.kunstmarkthoornsemeer.nl
- www.meerhoornsemeer.nl
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LoopFietsProefGroningen
2019 geslaagd
Wie op zondag 26 mei langs het meer
uit wandelen ging, liep daar de deelnemers van LoopFietsProefGroningen tegen het lijf. Ruim 80 sportievelingen legden die zondag vanaf de Vismarkt via
Corpus den Hoorn en de Onlanden een
prachtige route af. Het evenement werd
georganiseerd in samenwerking met
Gebiedsteam Zuid.
Deelnemers volbrachten hun sportieve
tocht (10 of 20 km) in duo’s en wisselden daarbij, zoals de naam van het
event al weggeeft, tussen fietsen en
(hard)lopen. Onderweg kwamen zij
langs diverse proefpodia, waar zij konden genieten van gezonde snacks zoals

verse aardbeien van een lokale teler en
zelfgemaakte energieballetjes van dadels.
Het doel van het sportevenement was
buiten bewegen, genieten en plezier
maken. Het maakt niet uit hoe lang je
over de afstand doet en wie fietst of
loopt, plezier hebben staat voorop. Samen met je mattie, lekker bewegen en
buiten zijn. En dat is gelukt. Alle deelnemers kwamen voldaan over de finish!
De eerstvolgende LoopFietsProefGroningen vindt plaats in mei 2020. Op de
hoogte blijven? www.loopfietsproefgroni
ngen.nl

Het is weer

peuter
speeltijd
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Meld je aan als
voorlezer bij Humanitas

Zomeractiviteiten Jeugdwerk
Activiteit

Locatie

Datum & tijd

Doelgroep

Zomeractiviteit

Nader te bepalen

Vrijdag 26 juli
’s middags

10 t/m 18 jaar

Rolf

Kabouterland

Exloo

Woensdag
21 augustus
10:00 tot 16:00

4 t/m 10 jaar

Janny

Joytime (klimpark)

Grolloo

Maandag 29 juli
12 tot 17:00

10+

Rolf

Kinderspeelmiddag

De Semmelstee

Vrijdag
23 augustus 13:
00 tot 16:00

4 t/m 12 jaar

Janny

Noorderzon

Noorderplantsoen

Nog niet bekend

4 t/m 12 jaar

Janny

Uitwaaidagen /
Zeilen

Lelystad

Vrijdag 16 aug

8 t/m 12 jaar

Mona

Contactpersoon

Let op: Uitwaaidagen zijn uitsluitend voor kinderen die weinig/niet op vakantie gaan.
Zwemdiploma is verplicht!

Spelcontainer en Jeugdruimte open

De gehele zomervakan�e is de Spelcontainer op het plein van Boerhaveschool Semmelweis en is de
Jeugdruimte open. De jeugd kan dan samen met Mona ac�viteiten bedenken, zoals: gamen, pizza maken,
knutselen, muziek luisteren, slijm maken, enzovoorts.
Uitzondering: Wanneer er stedelijke ac�viteiten zijn vervallen op die dagen spelcontainer en inloop.
Tijden spelcontainer:

Maandag
Woensdag

15:00 tot 17:00 uur
14:00 tot 17:00 uur

Inloop Jeugdruimte:

Woensdag
Vrijdag

17:00 tot 20:00 uur
15:00 tot 17:00 uur

Voor aanmelden van deze ac�viteiten of meer info mail dan naar:
- Mona.flohr@wijgroningen.nl
- Janny.boer@wijgroningen.nl
- Rolf.dussel@wijgroningen.nl

Koffieochtend WIJ nu ook op donderdagmorgen
Op dinsdagmorgen is de koffieochtend in de
WIJ-entree erg druk. Daarom is er op de donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de buurtkamer een nieuwe koffieochtend gestart.

WIJ Corpus den Hoorn zit in het Menno Lutter
Paterswoldseweg 267, ingang Laan van de Vrijheid.

Boekhandel Van der Velde in
de Nieuwe Ebbingestraat startte een paar maanden geleden
met de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’ . De actie was
bedoeld om het leesplezier en
de taalvaardigheid van kinderen te vergroten. In Nederland
zijn nog veel kinderen van wie
ouders door verschillende omstandigheden niet in staat zijn
om met kun kinderen te lezen.
Bijvoorbeeld expats, migratie
of ouders die zelf niet goed
kunnen lezen. De Groningse
Kinderboekhandel in de Stoeldraaierstraat heeft ook aan
deze actie meegewerkt. Van
der Velde is van plan om ook
volgend jaar weer een dergelijke actie te beginnen. Andere
boekhandels zijn bereid om in
de toekomst mee te werken
aan de taalbevordering van
kinderen.
Boekhandel van de Velde
mocht van de stichting ’Geef
mij maar een boek’ een project

uitzoeken waar zij boeken aan
wilde doneren. Zij koos voor
het voorleesproject van Humanitas. Vrijwilligers bezoeken
gezinnen om kinderen voor te
lezen. Ook de ouders zijn aanwezig. “Het is altijd leuk en gezellig. En ze leren op een
speelse manier beter Nederlands” zegt Maaike, een van
de vrijwilligers. Er zijn 190 vrijwilligers die wekelijks bij 300
gezinnen thuis voorlezen.
Hoewel er al veel vrijwilligers
wekelijks bij gezinnen voorlezen aan kinderen kan Humanitas nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Er is nu een wachtlijst
van gezinnen die wachten op
een vrijwilliger. Humanitas nodigt mensen dan ook van harte
aan om vrijwilliger te worden
voor de prachtige project.
Voor informatie of aanmelding
kan men zich contact opnemen met Gerda van Alteren,
telefoon 050-3126000 of g.van
alteren@humanitas.nl

Humanitas zoekt vrijwilligers
voor kindervakantieweek
Humanitas organiseert elk jaar
vakantieweken voor kinderen
die anders niet op vakantie
kunnen. De Kindervakantieweken bestaan al bijna 60 jaar en
voorzien nog altijd in een grote
behoefte. Vaak is gebrek aan
financiële middelen de reden
dat ouders niet met het gezin
op vakantie kunnen. Armoede
is nog steeds een groot probleem. In 2017 leefden meer
dan 10.000 kinderen in de provincie Groningen, in armoede,
waarvan 4.000 kinderen langdurig.
In totaal gaan 120 kinderen, uit
de provincie Groningen mee
met de vakantieweken. Er worden drie weken georganiseerd
en in elke week zijn tal van activiteiten gepland, zoals een
bezoek aan een pretpark en
een zwembad, maar ook activiteiten in de buurt van de kampeerboerderij waar de kinderen
verblijven.
Humanitas is voor de organisatie van de Kindervakantiewe-

ken afhankelijk van vrijwilligers.
Elke vrijwilliger heeft een
groepje van 4 kinderen onder
zijn of haar hoede. Samen met
andere vrijwilligers en de
hoofdleiding doen ze alles om
kinderen een onvergetelijke
week te bezorgen.
Een vrijwilliger moet beschikken over enthousiasme, verantwoordelijkheids-gevoel en
geduld. Vanzelfsprekend moet
een vrijwilliger het leuk vinden
om met kinderen op te trekken
en kunnen samenwerken in
een team. Humanitas biedt ondersteuning in de vorm van
een training vooraf en begeleiding ter plekke.
Geïnteresseerden (ouder dan
18 jaar) die willen meehelpen
kunnen contact opnemen met
Humanitas Groningen. Dat kan
per e-mail: info.noord@humanitas.nl, of door te bellen naar
050-3120633.
Via de mail i.bekkering@humanitas.nl of telefonisch 0651298292

G. Piresstraat - Pleinfeest
Op 15 mei was het plein aan de G. Piresstraat een speciale
ontmoetingsplek. Voor de basisschoolkinderen was er de
spelbus met spelmateriaal, voor de jeugd een pannekooi.
Voor ieder was er “het praathuis” onder de partytenten. De
medewerkers van het WIJ-team Corpus den Hoorn hebben
kennis gemaakt met de bewoners rondom het G. Piresplein.
Er zijn mooie gesprekken gevoerd. Wat opviel is, dat veel bewoners aangaven dat het fantastisch wonen is aan het meer!
Een aantal heeft het hele jaar een vakantiegevoel! Ook de verbeterpunten in de buurt zijn besproken en er is gekeken wat
bewoners zelf kunnen doen en waar het WIJ-team kan faciliteren of ondersteunen.
Items die aan de orde zijn gekomen zijn onder andere: - een
aantal bewoners wil graag een buurtbarbecue - parkeerknelpunt bij de AH - meer gebruik van duurzame energie - een
positieve mix van huur en koopwoningen - bewoners voelen
zich veilig - het Hoornse Meer wordt goed bezocht - aan de
ene kant is dat gezellig, aan de andere kant geeft het geluid
en rommel - aandacht voor het onderhoud en maaien van het
groen.
Bedankt voor de mooie verhalen. We zien u graag terug in de
wijk of in de WIJ-entree.
WIJ Corpus den Hoorn: Menno Lutter, Paterswoldseweg 267,
ingang laan van de Vrijheid. 050-3677450.
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Paul Kukler, wijkagent
Hoornse Wijken
Werkgebied
Op donderdag 23 mei ging de redactie op bezoek bij wijkagent
Paul Kukler aan de Vondellaan 8 in Haren en kreeg een kijkje
achter de schermen. Op dit bureau zijn ongeveer 100 mensen
werkzaam. Zij hebben samen een enorm werkgebied. Het werkgebied van Paul betreft de wijken Hoornsemeer, Piccardthof,
Corpus den Hoorn, Hoornsepark, Stadspark en Bruilweering.
Het aantal inwoners van deze wijken bedraagt ongeveer 12.000
personen. Paul Kukler maakt deel uit van de landelijke politie.
Meldingen die geen spoedeisend karakter hebben kunnen gedaan worden via www.politie.nl of via het algemene nummer
0900-8844
Aangifte doen
Men kan naar bovenstaand nummer bellen voor wijkgerichte
vragen. Er worden meldingen gedaan o.a. van huiselijk geweld,
drugsoverlast en diefstal. Ook zijn er terugbelverzoeken. Uiteraard kunnen meldingen ook digitaal worden gedaan. Men kan
ook (weg?) een afspraak maken om langs te komen op het bureau aan de Vondellaan in Haren. De wijkagent heeft een adviserende rol en geeft in een aantal gevallen nazorg. Hij staat in contact met het WIJ-team en het jongerenwerk. Ook heeft hij contact
met verpleeghuizen, woningbouwverenigingen en het Martiniziekenhuis.
Oproep beheerders van Whatsappgroepen
Paul vertelt, dat het belangrijk is dat de wijkagent geïnformeerd is
over zaken die in de wijk spelen: “Bewoners zijn de ogen en oren
van de wijk.” Hij is op zoek naar beheerders van Whatsappgroepen (Buurtapp). Zij kunnen zich bij hem melden. De beheerder
kan contact leggen met de wijkagent indien nodig. Zo kan eerder
ingespeeld worden op zaken die in een bepaalde wijk spelen.
Spreekuur bij WIJ-team
Elke eerste donderdag van de maand heeft Paul Kukler spreekuur bij het WIJ- team, achter het Menno Lutterhuis aan de Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid) van 9.00 uur tot 12.00 uur. Verder heeft hij 4 dagen per
maand autodienst en rijdt hij in de wijk, om toerbeurt met de collegae, de zogenaamde noodhulpdiensten.
Toezicht op het water
Tevens is Paul Kukler in de zomermaanden schipper van de politieboot die op het Paterswoldsemeer vaart. Hij doet dit twee á
vier dagen per maand. Het betreft hier zaken als toezicht houden
op (speed-)boten en zwemmers, controleren of men een vaarbewijs heeft, of er een brandblusser aan boord is, etc.
Inbraakpreventie
De zomervakantie nadert. Het advies van onze wijkagent is om
bij afwezigheid het licht - middels een schakelaar - ’s avonds
aan te doen en de buren te vragen een oogje in het zeil te houden. Voor wat betreft inbraakpreventie verwijst hij naar https://
politie.nl/themas/woninginbraak.html
Iedereen een mooie zomer gewenst!

Ook voor de bijen wordt goed gezorgd in de buurtboomgaard

Zomer in boomgaard Hoornse Meer
Enthousiaste buurtbewoners gaan regelmatig
gezamenlijk aan het werk in de boomgaard. Het
resultaat mag er zijn: de fruitbomen en bessenstruiken doen het uitstekend! In de loop van de
zomer verwachten we weer een goede oogst.

Nieuwsgierig? Zin om met ons mee te doen?
Kom eens langs of mail naar buurtboomgaardin
hoornsemeer@gmail.com
Tijdens onze werkmiddagen hebben we ook
overheerlijke ‘boomgaard’jam te koop!

Lees de digitale Zuidwester op
www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester
www.meerhoornsemeer.nl
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Volop beweging in Noordoosthoek
van het Hoornsemeer
Het duurde allemaal heel lang voordat er daadwerkelijk een begin werd gemaakt met de uitbreiding van het Hoornsemeer. Maar deze zomer wordt wat nu nog land is eindelijk water.
Gelukkig blijft er nog een flink stuk land over in
de Noordoosthoek. Met ruimte voor onder andere het beweegparcours.
Het is intussen twee jaar geleden dat wij u berichtten over het weer activeren van de Werkgroep Beweegparcours Hoornse Meer. Deze
was een aantal jaren daarvoor al gevormd, maar
door onder andere niet kunnen vinden van een
een geschikte plek een flinke tijd slapend geweest. In de Zuidwester heeft u steeds kunnen
lezen hoe geleidelijk aan is toegegroeid naar
het definitieve ontwerp en naar de definitieve locatie. De hoop is, dat eind september het beweegparcours zal zijn gerealiseerd en feestelijk
zal kunnen worden geopend. Een aanwinst voor
de wijk en ‘verre omstreken’!
Eerst het graafwerk
Voorzichtig is er een paar maanden geleden al
begonnen met het afgraven van een klein deel
van het grasveld aan de achterkant van Hotel
Groningen Plaza, het vroegere Hampshire Hotel. Toen bleef het veel te lang toch weer stil.
Maar nu is ons verzekerd, dat begin juni met het
grote grondverzet zal worden begonnen. Het is
de bedoeling na de zomervakantie het graafwerk klaar te hebben. Dan kan er begonnen kan
worden met het afwerken van de oevers, het
aanleggen van het fiets -en wandelpad en de
verdere inrichting en aankleding van het terrein.
Het is de bedoeling, dat het terras al in de zomervakantie gewoon open zal zijn. Later in het
jaar zal het nieuwe terras gerealiseerd worden.

U zag er een impressie van in de vorige Zuidwester.
De toestellen zijn al besteld
Zoals in de Zuidwester van maart al gemeld, is
het de firma Kompan die het definitieve ontwerp
voor het Beweegparcours heeft gemaakt. Zij leveren ook de toestellen. U zult nog even moeten
wachten voordat u er gebruik van kunt maken,
maar u hebt dan zeker een ruime keuze. Zo komen er stappalen, een evenwichtsbalk, een touwenoversteek en ook een wiebelbrug. Daarnaast zult u het voornemen dat u maakte om
echt meer te gaan bewegen ook waar kunnen
maken op een body flexer, een handbiker en
een crank. Kent u deze toestellen niet: des te
meer reden om over enkele maanden regelmatig het Beweegparcours te bezoeken. Hebt u
een keer geen zin in bewegingsoefeningen: ga
lekker aan de tafel zitten die er ook zal worden
geplaatst.
Wie bedenkt een naam?
Het is de bedoeling dat het beweegparcours tijdens de Nationale sportweek (20-29 september)
feestelijk zal worden geopend. Natuurlijk kan
het Beweegparcours Hoornse Meer gaan heten,
maar misschien is er een veel meer passende
naam te bedenken. Bij zo’n prachtlocatie is een
prachtnaam zeker op zijn plaats. De gemeente
krijgt graag suggesties voor een naam en heeft
hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. De prijs
zal een sportief karakter hebben, dat is zeker: 4
Sportcheques te gebruiken voor gratis zwemmen of schaatsen.

Eerste BreinBieb van de
stad is in Groningen-Zuid
Boeken, spelletjes en andere
materialen
In de Breinbieb vind je informatie in allerlei vormen. Zo vind je
informatieve boeken, romans,
dvd’s, folders, prentenboeken
en spellen. Alle materialen kun
je tijdens de openingstijden lezen en de materialen kun je lenen. Je kunt ook langskomen
bij de BreinBieb met vragen of
voor een doorverwijzing naar
instanties rondom dit onderwerp in de gemeente Groningen.

Mail uw suggestie naar bewegendestad@groni
ngen.nl vóór 1 september 2019.

BEDENK JIJ DÉ NAAM VOOR
DE NIEUWE SPORT-, BEWEEGEN ONTMOETINGSPLEK AAN
HET HOORNSEMEER?
Neem deel aan de
prijsvraag en maak kans
op 4 toegangskaarten
voor
Neem deel
aan de
en maak kans op
Donar prijsvraag
4 sportcheques
(te gebruiken voor
zwemmen of schaatsen).

HOE DOE JE MEE?
Stuur jouw idee (o.v.v. naam en e-mailadres) vóór 1 september 2019
naar bewegendestad@groningen.nl.
Tijdens de Nationale Sportweek van 20 t/m 29 september zal de nieuwe
��������������������������������������������������������������������
naam bekendgemaakt.

De eerste BreinBieb in de provincie Groningen werd in februari van dit jaar geopend in
Delfzijl. Begin mei volgde Hoogezand en sinds 15 mei is er
ook een BreinBieb in de stad
Groningen: in de bibliotheek
van Groninger Forum aan de
Ketwich Verschuurlaan 100 in
De Wijert. De opening werd
verricht door onze wijkwethouder, Glimina Chakor.
Wat is BreinBieb?
De Breinbieb is een plek in de
bibliotheek waar nuttige en
leuke materialen over het brein
te vinden zijn. Het gaat van het
thema onthouden en vergeten
tot het onderwerp dementie en
mantelzorg. Iedereen kan er
terecht om meer te leren over
het geheugen. Wat is het geheugen en hoe werkt het? Hoe
houd je het brein gezond? En
wat kun je doen wanneer je
geheugen je in de steek laat,
zoals bij dementie?

Maandelijkse
activiteiten
rondom het brein
Elke eerste donderdag van de
maand (behalve in de vakanties) worden er van
10:30 – 11:30 uur gratis activiteiten georganiseerd in BreinBieb. Zo gaf Sjaak Venster, oprichter van de Dementheek in
Leek, op donderdag 6 juni een
demonstratie en uitleg van de
spellen uit de collectie. Puzzels, quizzen en memory helpen het geheugen fit te houden.

Kijk op www.groningerforum.nl/
breinbieb voor verdere informatie over de BreinBieb en
voor de agenda van de bijeenkomsten op donderdagmorgen.

Lees de digitale Zuidwester op
www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester
www.meerhoornsemeer.nl
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Appartementen Damsport krijgen vorm
De laatste maanden wordt flink
gebouwd aan het appartementencomplex aan de Damsport,
aanvankelijk een kantoorgebouw. De woningmarkt in de
stad is nogal verhit, dus velen
vragen zich af wanneer de appartementen betrokken kunnen worden. Volgens planning
zijn de appartementen per december beschikbaar.
Het kantoorgebouw stond al
een flinke tijd leeg voordat begonnen
werd
met
de
(ver)bouw. Ongetwijfeld duurde voor velen het wachten heel
lang. In De Zuidwester van juni
2017 gaven we al een impressie van het complex zoals het
zou worden. Nog krap een half
jaar en dan zullen de eerste
huurders erin kunnen trekken.
Er zijn richtprijzen voor de huur
van de appartementen, de prijzen liggen niet vast. Dat wil
zeggen, dat wie graag een ap-

partement huurt vanaf de “vanaf huurprijs” als basis zelf kan
bepalen tot welke huurprijs hij/
zij wil gaan om in zich huurder
van het betreffende appartement te mogen noemen.
Eerst inschrijven en aangeven wat je wilt
Het
appartementencomplex
telt 50 appartementen. Het
kantoorpand is grondig verbouwd en is verhoogd met
twee bouwlagen. Er zijn terrassen, loggia’s en dakterrassen
in het complex opgenomen om
het wonen zo aangenaam mogelijk te maken. Verder is het
complex gasvrij, energiezuinig
en is er de mogelijkheid tot huren van een parkeerplaats.
Volgens onze informatie zou
de richtprijs voor de huur rond
Đ 750,- zijn. Na inschrijving via
de makelaar (Makelaarsunie)
krijgt wie huren wil nadere informatie en kan op een be-

paald moment meedoen aan
een rondleiding in het complex. Er zijn diverse soorten
appartementen.
Afhankelijk
van met oppervlakte van het
appartement, ligging en uitzicht zullen belangstellende
hun voorkeur bepalen
Hoe “gek” is de woningmarkt?
De kranten staan er bol van en
in veel praatprogramma’s is
het een weerkerend onderwerp: de woningmarkt is behoorlijk op hol geslagen. Staat
een huis drie weken te koop,
dan is het meestal al lang verkocht. Zeker ook in de wijk
Hoornse Meer. Vraagprijzen
waren een paar jaar geleden
nog wel eens te hoog ingezet,
tegenwoordig zijn het vanafprijzen. Een spreekwoord is
‘Wat de gek ervoor geeft’. Zou
dat ook op de huidige huizenmarkt gelden, dan liep er een

behoorlijke handvol rond in
Groningen. Iedereen is van
harte een mooi huis gegund,
zeker ook in onze wijken. Maar
toch lijkt het ons goed wanneer
onder andere de wijk Hoornse
Meer een wijk blijft voor een diversiteit aan bewoners. Niet

voor niets stond bij de aanleg
van de wijk het uitgangspunt
centraal om ook minder draagkrachtigen een kans te bieden
op mooi wonen. De appartementen aan Damsport zijn watr
dat betreft bereikbaar voor een
groot en divers publiek.

Heb je een Bed op je
hoofd of een Pet?
Mensen uit de buurt die de Nederlandse taal willen leren komen
wekelijks naar het Taalcafé bij WIJ om te oefenen. Het Taalcafé
wordt door vrijwilligers gedaan, zodat het voor deelnemers gratis is. Dineke en Marianne zijn twee van deze vrijwilligers en
vertellen de redactie waarom het geven van taallessen zo leuk
is.
Beiden hebben een eigen aanpak in hoe ze invulling geven aan
de taallessen. Dat vinden ze ook zo leuk aan het taalcafé: dat je
het op je eigen manier mag doen. Binnenkort wordt er een cursus aangeboden aan de vrijwilligers van het Taalcafé. Dat is
prettig, omdat er dan materiaal beschikbaar komt. Nu gebruiken ze voornamelijk eigen materiaal: kinderboekjes, thema’s
als het weer, kleuren of het menselijk lichaam. Ook komen actualiteiten voorbij zoals Nederlandse feestdagen of de
Avond4Daagse.

Vrijwilligers Marianne (l.) en Dineke (r.).

De lessen bestaan vaak uit drie onderdelen: spreken, lezen en
schrijven. Het schrijfwerk nemen de deelnemers mee naar huis,
zo kunnen ze thuis ook oefenen. Het niveau van de deelnemers
is divers. Soms hebben ze al inburgering gehad en zijn al toe
aan werkwoorden, voor anderen is de Nederlandse taal nog
nieuw. Marianne en Dineke geven aan, dat het voor nieuwe
deelnemers het leukste is wanneer ze al een woordje Nederlands spreken. Dan kan je al een beetje meepraten.
De grootste uitdaging aan de taallessen vinden ze uitleggen
waarom iets zo is. Waarom is het soms “niet” en soms “geen”?
De oplossing van Marianne en Dineke is te beloven daar de
volgende week op terug te komen. Dan kunnen ze eerst thuis
opzoeken hoe je zo’n vraag uitlegt. Tijdens het Taalcafé is het
vaak improviseren voor de vrijwilligers, bijvoorbeeld om te horen of het om de letter B of P gaat. Een tip die de dames geven
is om er een zin van te maken. Heb je een Bed op je hoofd of
een Pet?
Er wordt tijdens het Taalcafé veel geleerd, maar ook gelachen.
Er is leuk contact met elkaar en je bouwt een band op omdat je
elkaar regelmatig spreekt. Marianne en Dineke vinden het lesgeven niet moeilijk. De deelnemers zijn zeer gemotiveerd en
willen graag nieuwe woorden en zinnen leren. Zelf willen ze er
nog een hele poos mee doorgaan. Het geeft zoveel voldoening
om mensen te helpen en te zien groeien.
Ben je ook benieuwd geworden naar het Taalcafé? Loop dan
gerust eens binnen op donderdag tussen 12.30-14.00 uur bij
WIJ aan de Paterswoldseweg 267. Ook extra vrijwilligers zijn
welkom. Je hoeft geen ervaring te hebben met lesgeven, wel
een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben en beschikbaar zijn op donderdagmiddag.
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Zomerfilms in de
Immanuelkerk

Stiltehoek
Immanuelkerk

Data: donderdag 11 juli en
donderdag 29 augustus.
Aanvang 14.30 uur, de zaal is
open vanaf 14 uur.
Inclusief koffie/thee en een
hapje en drankje € 2,--.

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

Mijmerwandeling

Elke zaterdagochtend

Een mooie wandeling door en
rond de wijk. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen
inspireren.
Na de wandeling is er voor wie
wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch).
De wandeling duurt ongeveer
een uur.
Datum: 21 augustus 2019, 18
september 2019.
Tijdstip:
19.30 uur
Verzamelen: voor de ingang
van de Immanuelkerk

bent u van 10.00 tot 12.00
uur hartelijk welkom op onze

Koffieochtend

Organisatie
Ina de Vries en Anita Akkerman
Voor meer info:
acakkerman1@gmail.com.
tel.: 06 17067504

• voor een kopje koffie of thee

Open plein
Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk (Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open voor een kop koffie en ontmoeting. De weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken..
In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn en een kaarsje aan
te steken.
Van 12.00 tot 13.00 u is er pleinsoep. Een heerlijke verse kop
soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per
kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. In de zomermaanden:
informeer ’s morgens tijdens het koffiedrinken of er die dag ook
soep is.
Kom ook eens buurten! Welkom.

Ruilwinkel ‘t Ruilertje
Iedere vrijdagmiddag opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in
de Immanuelkerk.
De winkel is open van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Van 19 juli t/m 23 augustus 2019 is de winkel gesloten in verband met een zomerstop. Vanaf vrijdag 30 augustus is de
winkel weer iedere vrijdagmiddag open.
Het concept is eenvoudig. U brengt een kledingstuk en krijgt
hiervoor een tegoed om een ander kledingstuk uit te zoeken.
Voor jong en oud. Wekelijks verandert het aanbod. Er is ook
speelgoed.
Koffie en thee met wat lekkers staat klaar!
Hartelijke groet, namens het team ‘Ruilertje’,
Annemarie Wiersma

Voor meer informatie
over activiteiten in de Immanuelkerk:
www.immanuelkerk.nl

• voor een gesprekje
• voor een luisterend oor

Magnalia Dei kerk
Landsteinerlaan 2
Naast deze koffieochtend houden we één maal in de vijf á zes weken op een woensdag een
‘inloopochtend’. Die ochtend (aanvang 10.00 uur) beginnen we met een kopje koffie of thee.
Daarna zorgt iemand van de leiding voor een invulling (met een verhaal of een onderwerp).
Hierna hebben we dan een lunch (met soep doorgaans). Kom gerust eens langs om te zien of
het ook iets voor u is. Degenen die nu altijd komen vinden het een fijne ochtend en missen het
niet graag.

Rectificatie “Muzikale peuters in Groningen-Zuid”
In 2018 is Mousmé gestart met het organiseren
van Peutermuziek cursussen in de wijk Corpus
den Hoorn, en geeft ze diverse muziekworkshops op aanvraag voor zowel kinderen, volwassenen en bedrijven.
In de Maart 2019 editie van de Zuidwester is een

foutje geslopen in de informatie over haar website in het artikel over de muzikale peuters in
Groningen-Zuid.
Graag zet de redactie dat recht door nogmaals
de website van Mousmé Brocaar te delen:
www.mousme.nl.

juni 2019 - pagina 12

De Zuidwester

������������������������
���� ����� ������� ������� ��� ��� ����� ����������� ���� ��������
������������� ��� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ��� ������ ���
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������

��������������������������
�����������������������������
����������������������

���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������

�����������������������������������

������������

