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Bouw supermarkt in Ter Borch
een flinke stap dichterbij?

De vergunning voor de
bouw van een supermarkt in
de wijk Ter Borch in Eelderwolde blijft voorlopig overeind. De Raad van State ziet
geen reden om de vergunning in te trekken en daarmee de bouwontwikkeling te appartementen daarboven? In mei
vertragen.
2019 stemde de gemeenteraad van
Tynaarlo met 12 tegen 11 stemmen
Verdeeldheid
tegen het bestemmingsplan dat de
Jarenlang was er onrust en
bouw van een grote supermarkt
verdeeldheid over de bouw van
mogelijk maakte. Op 14 december
een supermarkt aan de rand van
2021 kwam de gemeenteraad
de wijk Ter Borch in Eelderwolde.
terug op die beslissing en stemde
Die verdeeldheid was er zowel in
met 12 tegen 11 stemmen vóór het
de wijk als in de gemeenteraad
bestemmingsplan. Later die maand
van Tynaarlo. Het ging niet alleen
stemde de raad ook voor het verleom de vraag of er een supermarkt nen van een omgevingsvergunning
mocht komen, maar ook over de
voor de bouw van een supermarkt.
grootte. Mag er een grote supermarkt komen met een winkelvloer- Tegenstand
oppervlak van maximaal 2000 m2, Een aantal tegenstanders van de
of een kleinere supermarkt met
bouw van een grote supermarkt

Zuidwester Nieuwsbrief
succesvol van start
Op 22 april 2022 verscheen de eerste Zuidwester Nieuwsbrief.
Het was een lang gekoesterde wens van de redactie om als wijkkrant
De Zuidwester actueler te worden. Als papieren krant die 4 keer per jaar
huis-aan-huis wordt bezorgd ben je van wezenlijke waarde voor de
inwoners van de wijken, maar je mist ook veel aan levendigheid en
daarmee samenhang in de wijk.
De digitale nieuwsbrief maakt actuele berichtgeving mogelijk over wat er
leeft in de wijken. In de praktijk van de afgelopen maanden kregen we
hiervan meerdere keren bevestiging en complimenten. Vooral de culturele
activiteiten profiteerden van de tweewekelijkse ‘reminders’ van wat er op
korte termijn te bezoeken en daarmee te beleven valt. Inmiddels zijn er
meer dan 130 abonnees op de Zuidwester Nieuwsbrief, een prachtige
stimulans om ermee door te gaan, Maar het kan en moet nog veel meer.
Stuur de Zuidwester Nieuwsbrief daarom graag door aan wie u denkt die
er baat bij kan hebben. Voor de duidelijkheid: de Zuidwester Nieuwsbrief
is geen vervanging van de papieren Zuidwester, maar een aanvulling en
actualisering.
Abonnee worden van de digitale Zuidwester Nieuwsbrief is niet alleen een
manier voor de inwoners van de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse
Meer om ‘bij de tijd’ te blijven, maar ook een kans voor inwoners buiten
onze wijken om beter zicht te krijgen op wat er te beleven valt in het zuiden
van de stad. Mede daarom worden er in de Zuidwester Nieuwsbrief activiteiten uit de omgeving van aangrenzende wijken opgenomen.
Heeft u suggesties voor actuele informatie voor de inhoud van de Zuidwester die van belang is voor andere wijkbewoners laat het ons weten op:
redactie@dezuidwesterkrant.nl

kon zich niet vinden in de beslissing
van de raad en vroeg bij de Raad
van State om een zogenaamde
voorlopige voorziening. Dat is een
mogelijkheid om een door een
bestuursorgaan (in dit geval de
gemeenteraad van Tynaarlo) geno-

men besluit voorlopig ongedaan te
maken.
De tegenstanders die om deze
procedure vroegen waren de
‘Vereniging Eelde Paterswolde
Zakelijk’ en een aantal particuliere
inwoners van Eelde, Eelderwolde,

De locatie van de voorgenomen supermarkt

Chauffeurs gezocht (m/v)
De Buurtvlinder is een auto die bewoners uit een groot deel van
GroningenZuid binnen dat deel van de stad tegen een zeer voordelig
tarief vervoert. Het doel is bewoners te ondersteunen door middel van
laagdrempelig en goedkoop vervoer. De organisatie is in handen van de
Stichting Buurtvlinder. De auto is gestationeerd bij MFC De Stroming in
de Rivierenbuurt, aan de Merwedestraat.
Wat bieden wij?
* plezierig en dankbaar vrijwilligerswerk;
* veel sociale contacten met de mensen die je vervoert;
* leuke collega’s;
Wat vragen wij?
* je houdt van autorijden;
* je doet graag vrijwilligerswerk;
* je houdt van de omgang met mensen;
* je bent minimaal een dagdeel per week inzetbaar;
Lijkt het je wat?
* bel naar: 06-24496515; of
* mail naar: info@debuurtvlinder.nl
* zie ook: www.debuurtvlinder.nl

Paterswolde, Groningen. De zitting
was op 24 mei jl. De tegenstanders
vroegen de door de gemeenteraad
genomen beslissing voorlopig
ongedaan te laten maken door
de voorzieningenrechter. De
tegenstanders gaven ook nu weer
aan, dat er volgens hen niet echt
behoefte is aan een grote supermarkt in Ter Borch. De verkeersveiligheid kwam weer ter sprake
en het volgens hen te verwachten
omzetverlies voor de Albert Heijn in
Paterswolde en die in de Hoornse
Meer.
Bouw kan starten.
Voor de voorzieningenrechter
waren de argumenten van de
tegenstanders niet overtuigend
en deze besliste daarom, dat de
bouwontwikkeling door mag gaan.
Er loopt intussen nog wel een zogenaamde bodemprocedure bij de
Raad van State, waardoor formeel
de bouw nog zou kunnen worden
stopgezet. Deze bodemprocedure
kan echter lang duren en daar
wil de projectontwikkelaar niet op
wachten. Op de zitting van 24 mei
heeft Bun Projectontwikkelaar B.V.
aangegeven in oktober 2022 te
willen beginnen met de bouw.
Uw mening
Ook al wordt in oktober begonnen
met de bouw van de supermarkt in
Ter Borch, het zal vermoedelijk nog
wel een paar jaar duren voordat
deze er staat. Wat gaat dat betekenen voor de supermarkt in de
wijk Hoornse Meer en wat voor die
op het Overwinningsplein? Krijgen
die daardoor veel minder klanten?
Vindt u het misschien wel fijn zo’n
grote super niet te ver weg? Blijft
de Albert Heijn in de wijk Hoornse
Meer er nog wel wanneer er even
verderop een ‘grote broer’ komt?
Laat ons weten wat u ervan vindt
op: redactie@dezuidwesterkrant.nl.
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Nieuws vanuit
de Semmelstee
Algemene Ledenvergadering op 4 juli
Buurt- en Speeltuinvereniging (BSV) De Semmelstee houdt op maandag 4 juli haar jaarlijkse Algemene Ledevergadering. Dat is een paar
dagen voordat u De Zuidwester in de bus krijgt. Alle leden hebben voor
deze vergadering persoonlijk een uitnodiging gekregen. Wanneer u zich
meteen opgeeft als lid, bent u er op 4 juli nog bij!
Leden van BSV De Semmelstee kunnen gratis of met korting deelnemen
aan activiteiten van de BSV en hebben inspraak in het reilen en zeilen
van De Semmelstee. Het lidmaatschap kost slechts 10 Euro per jaar.
Aanmelden als lid van de BSV gaat als volgt:
Stuur een e-mail naar info@semmelstee.nl met daarin je naam en adres,
email adres en het aantal gezinsleden waarmee je lid wilt worden.
De contributie van €10,00 euro per gezin per jaar maak je vervolgens
over op rekeningnummer NL 79 INGB 0003 7621 98
t.n.v. BSV Corpus den Hoorn, Groningen.

Wij zijn een echte buurtcorporatie!
We zetten ons in voor onze huurders.
En voor de buurten en wijken waar zij
wonen. We willen het woningaanbod en
de woonkwaliteit in Groningen
verbeteren door te zorgen voor goed en
betaalbaar wonen.
Wij vinden:
wonen is meer dan een dak boven je
hoofd!

Friesestraatweg 18
Postbus 546
9700 AM Groningen
T (050) 365 71 71
info@dehuismeesters.nl
www.dehuismeesters.nl
Volg ons op

Opening van de Semmelstee in de zomervakantie
De Semmelstee is deze zomervakantie 4 weken dicht. De eerste week
(18-22 juli) en de laatste week (22-26 augustus) van de schoolvakantie
zijn we wel beperkt open. Deze eerste en laatste week zijn de speelweken voor kinderen. Kijk op de site
Communicatie met de buurt
Het wordt steeds drukker en daarmee gezelliger in de Semmelstee.
Hierover willen wij graag de buurt op de hoogte houden. Het is steeds
noodzakelijker om de communicatie met onze omgeving correct te laten
verlopen. We zoeken iemand die ons graag wil helpen hieraan een zo
goed mogelijke invulling te geven. Oftewel de communicatie naar buiten
en van buiten naar binnen bijhouden. Lijkt het je wat: neem dan contact
op met mij om kennis met elkaar te maken.
Ondersteuning van de penningmeester
We weten intussen allemaal, dat de oude vertrouwde boekhouder niet
meer bestaat. Maar we denken ook zeker te weten, dat er in onze buurt
wel iemand woont die een paar keer per week wat notities wil maken
voor de penningmeester, de inkomsten en uitgaven registreren. Ben jij
dat, laat het me graag even weten.

ATELIER JOUKJE PEES
Workshops, cursussen, prive-lessen
Ook deze zomer kunt u aan diverse workshops deelnemen, zoals
schilderen op de Punt van Reide; in de Onlanden.
Alle informatie hierover vindt u op mijn site https://www.joukjepees.nl onder “Workshops en lessen”.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor mijn Nieuwsbrief, dan wordt u 4 tot 6 keer per jaar op de
hoogte gehouden van mijn activiteiten.
Heeft u zelf een groepje van 4 mensen bijeen? Dan kan ik ook naar uw locatie komen.

Jan Wiltens
Voorzitter BSV Corpus den Hoorn
de Semmelstee
voorzitter@semmelstee.nl
0610931365

DICHTER-BIJ
15 kunstenaars werken naar gedichten.
Expositie in K38 in Roden.
Van vrijdag 8 juli tot en met zondag 31 juli.
Opening 8 juli om 4 uur. Kanaalstraat 38 Roden.
Van mij ziet u een werk naar Zodderdag Vismaart
van de Groninger dichter Jan Glas
en werk naar een gedicht van mijzelf:

Beeldpuzzel 1
door Alex Vos
Oplossing pag. 2 (hieronder)

Mijn hart groeit door
takken ben ik verloren
maar win daardoor aan schoonheid en kracht

Oplossingen Beeldpuzzels
door Alex Vos

LENTEGROET JOUKJE

Workshop bomen in gemengde technieken
landgoed Ewsum, Middelstum.

1. Lachband
2. Pluto
3. Groningen

Wees welkom!
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U mag het zeggen
17 mei was de redactie bij een
avond waar het Wijkteam Zuid van
de gemeente sprak met vertegenwoordigers van diverse organisaties en bewonersverenigingen, over
wat er leeft in onze wijken.
“Zeggenschap over je eigen straat,
buurt, wijk of dorp, over publieke voorzieningen die voor ons
allemaal zijn, zou vanzelfsprekend
moeten zijn. Zeker nu de uitdagingen waar we voor staan zo groot
zijn, veel mensen zich niet door de
overheid gezien voelen en polarisatie toeneemt”. Dit is een citaat uit
het heel recent verschenen coalitieakkoord ‘Het begint in Groningen
Colofon
De Zuidwester is een
uitgave van de Wijkraad
Corpus den Hoorn.
www.corpusdenhoorn.nl
Uitgave:
2e editie 2022 (juni)
Verschijnt 4 x per jaar
Oplage 3600
Redactie:
Annika van Dijk
Golbang Khorasani
Matthé Snijders
Klaasje Vonk
Michel Beek
Vormgeving:
Alette de Groot
Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord

gezondheid’ wordt genoemd.
Model Positieve Gezondheid
Bij Positieve gezondheid wordt
gekeken naar wat mensen graag
willen veranderen. Daarbij gaat het
Voor wat echt van waarde is”.
om zes dimensies /deelgebieden:
dagelijks functioneren; meedoen;
Vanaf 1 januari 2021 is de gementaal welbevinden; kwaliteit van
meente Groningen de komende
leven; lichaamsfuncties; zingeving.
twee jaar bezig om samen met
Hiernaast ziet u deze wat nader
inwoners, maatschappelijke organisaties en professionals uit wijken uitgewerkt en vindt u ook het model
‘Positieve gezondheid’.
en dorpen in gesprekken vast te
stellen wat nodig is voor een sterke 		
De nieuwe beleidsnota verschijnt
sociale basis in het dorp of de
naar verwachting begin volgend
wijk. De gemeente zoekt daarom
jaar. Dan zal een bijeenkomst
contact met bewoners en orgabelegd worden om te bekijken of de
nisaties van bewoners om zo in
kaart te brengen wat de behoeften voorgestane beleidskeuzes stroken
met de gedachten die er onder
en noden zijn in de verschillende
de deelnemers leven. Wanneer
wijken en dorpen.
Uit de nota: De sociale basis – harmoniseren en verder”.
u nu al suggesties heeft voor de
Onder sociale basis wordt verstaan: gemeente; mail het aan: redactie@
dezuidwesterkrant.nl
de (informele en formele) contacten tussen mensen, netwerken
en organisaties in de Groninger
Deelgebieden van positieve gezondheid
samenleving. De gemeente geeft
toe, dat er de afgelopen jaren
Dagelijks functioneren
Ik kan goed voor mijzelf zorgen
weinig aandacht is geweest voor
(mobiliteit, informatievoorziening, onderwijs, aanwezigheid
deze sociale basis. De inwoners
basisvoorzieningen, goed openbaar vervoer, (sociale) veiligheid)
hebben te weinig centraal gestaan.
Meedoen
Ik heb goed contact met andere mensen
‘Niet de regels, maar dat wat nodig
(ontmoetingsplekken,
buurtactiviteiten,
vrijwilligerswerk, dagbesteding)
is, is leidend’ en ‘Praat niet over
ons, maar met ons’ zijn twee citaten
Ik voel mij vrolijk
uit de onlangs verschenen nota “De Mentaal welbevinden
sociale basis – harmoniseren en
(veiligheid in de wijk, geluid, overlast, verbinding met buurt, wijk, gemeente)
verder”.

.

Bij de manier waarop mensen
samenleven en hoe ze meedoen
in de maatschappij zijn contacten
tussen inwoners en groepen
van inwoners enorm belangrijk.
De gemeente wil die contacten
graag versterken en als gemeente
een zo groot mogelijke bijdrage
te leveren aan wat ‘positieve

Kwaliteit van leven
Ik geniet van mijn leven
(leefbaarheid, speelplekken, winkelpleinen, groen, natuur)
Lichaamsfuncties
Ik voel mij gezond
(wandel- en fietsfaciliteiten, beweeg- en speelplekken, sportvoorzieningen,
informatiepunt gezonde voeding en bewegen)
Zingeving
Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
(mogelijkheden voor educatie en zelfontwikkeling, cultuur creatieve bezigheden,
betekenisvol werk)

Redactie bereikbaar op:
redactie@dezuidwesterkrant.nl
Postbus 8043,
9702KA Groningen
050-5268061;
06-25504536
www.corpusdenhoorn.nl/
zuidwester
Copyright:
Wijkraad Corpus den Hoorn
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van
de redactie.
Kopij:
Tekst aanleveren zonder
opmaak. Foto’s en plaatjes
los meesturen als bijlage.
Deadline editie september:
vrijdag 26 augustus 2022

Wat zijn uw
wensen?
Wilt u alles goed
vastleggen?
Wij brengen u
graag ons laatste
wensen boekje!

De redactie houdt zich het
recht voor om ingezonden
artikelen niet te plaatsen of
aan te passen.
Alle ingezonden en
geplaatste foto’s vallen
onder verantwoordelijkheid
van de inzenders.

050 5255 980 | info@uitvaart-groningen.nl | www.uitvaart-groningen.nl
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Groningen schoon

dankzij Henk

Gewapend met een grijper
en een blauwe vuilniszak
op wieltjes is de blik van
Henk Euverman gericht
op de straat. Wat begon
uit ergernis, is verworden
tot een dagelijkse invulling met een doel: Henk
speurt en ruimt zwerfvuil.
Al ruim dertig jaar houdt
Henk de straten in de wijde omtrek van zijn eigen
huis schoon. De dagelijkse
ronde biedt afleiding en
contact. Het houdt hem
fit en geeft voldoening en
waardering.

Wie was Sven Olof Joachim Palme?
In de wijk Hoornse Meer vinden we als toegangsweg tot de
wijk de S.O.J. Palmelaan, een mooie laan met aan weerskanten een prachtige bomenrij en halverwege een speelterrein voor kinderen. Weet iedereen nog wie Olof Palme was?
Olof Palme werd op 30 januari 1927 geboren in Stockholm. Hij studeerde na de oorlog politieke wetenschappen in de Verenigde Staten en
daarna studeerde hij rechten aan de universiteit van Stockholm. Tijdens
een rondreis door Oost-Europa trouwde hij in december 1949 in Praag
met een Tsjechische studente om haar het land uit te helpen. Nadat het
paar Tsjechoslowakije had verlaten, gingen ze uit elkaar. In 1956 trouwde
hij met Lisbet Beck, zijn echtgenote tot aan zijn dood in 1986.
Hij werd in die tijd politiek actief als sociaaldemocraat. In 1953 vroeg de
toenmalige sociaaldemocratische premier Tage Erlander aan hem om op
zijn secretariaat te komen werken. Olof Palme werd van daaruit zelf politicus en bekleedde vele posten in de Zweedse regering. Palme is gedurende twee periodes premier van Zweden geweest: van 1969 en 1976 en
van 1962 tot 1986.

Stille krachten
Met de leeftijd van 86 jaar is hij
de nestor van de stille krachten,
een groep van inmiddels 3.000
(!) vrijwilligers die zich gemeld
heeft bij de gemeente Groningen. Ze hebben allemaal een
grijper van de gemeente ontvangen, vanuit het project ‘Groningen schoon dankzij mij’. De
ene stille kracht (zoals Henk)
doet bijna dagelijks zijn ronde,
een andere komt er minder aan
toe. Maar krachten dat zijn het!
Peuken en andere ergernis
Peuken vormen Henks grootste
ergernis: “Ze vergaan niet en
vervuilen eerst onze straat en
dan ons water”. Naast peuken
treft hij dagelijks blikjes, petflesjes, mondkapjes en andere
zooi aan. Met de invoering van
statiegeld op petflesjes is het
aantal flesjes dat Henk oppakt
wel met 95% afgenomen! De invoering van statiegeld op blikjes
kan wat hem betreft niet snel
genoeg worden geïntroduceerd.

Palme werd internationaal geroemd vanwege zijn kritische opstelling in
veel kwesties. Hij sprak zich zeer duidelijk uit tegen de rol van de Verenigde Staten tijdens de Vietnamoorlog en tegen het neerslaan van de Praagse Lente door de Sovjet-Unie. Hij had ook stevige kritiek op het Franco-regime in Spanje en was groot voorstander van economisch sancties tegen
het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Door zijn duidelijke standpunten had
Olof Palme zowel veel tegenstanders als vrienden in het buitenland.
Meer dan zwerfvuil ruimen
alleen
Waar zwerfvuil ruimen voor de
meeste stille krachten alleen
het opruimen zelf is, gaat Henk
verder. Zo spreekt hij rokers
aan op weggooien van peuken,
plaatst zelf afvalbakjes, geeft
‘mini-asbakjes voor op zak’
weg en gaat met bedrijven
en gemeente in gesprek over
‘peukenroosters’. Daarvan zijn
er inmiddels zes geplaatst bij
bedrijven rondom het Martini-

ziekenhuis. Om ons bewust te
maken toont Henk soms nadrukkelijk zijn ‘oogst’. Zo bond
hij onlangs een gevonden jerrycan opzichtig aan zijn blauwe
vuilniszak op wieltjes.
Waardering
Voor zijn inzet krijgt Henk terecht waardering. Op straat
wordt hij vaak aangesproken
en bedankt. Soms wordt er een
bos bloemen of een fles wijn bij
hem thuisbezorgd. Een poos
geleden stopte er op zijn ronde
een auto. Een meisje kwam
met een enorme reep chocolade naar hem toe als bedankje
en blijk van waardering. “Daar
doe je het toch voor!” glundert
Henk. Ook de gemeente laat
zich niet onbetuigd. Van de
wethouder kreeg hij een paar
jaar geleden de eerste gouden
grijper en op zijn 85e verjaardag
stond er een draaiorgel voor
zijn deur, georganiseerd door
de gemeente.
Ga netjes met de wereld om!
Wat uit ergernis is ontstaan, is
verworden tot een dankbare
klus. Dit is wat hij kan doen,
al zou hij willen dat het niet
nodig was en er geen ‘plastic
soup’ bestond. Hij geeft ons
nog graag wat mee: ‘Houd het
schoon, ga netjes met onze
wereld om!’.

.

De moord op Palme vond plaats op 28 februari 1986. Hij verscheen vaak
in het openbaar zonder lijfwachten, op de avond van de moord was dat
niet anders. Hij was met zijn vrouw Lisbet onderweg naar huis na een
avondje uit in het centrum van Stockholm. Wandelend over het trottoir
werd Palme in de rug geschoten en overleed kort erna. De opheldering
van de moord was een zaak van lange adem. Vele (complot)theorieën
deden lange tijd de ronde en 130 mensen bekenden de moord. In 2020
maakte de Zweedse hoofdofficier van justitie bekend, dat de moord moet
zijn gepleegd door Stig Engström. Deze was al in 2000 op 66-jarige
leeftijd overleden

.

foto Roelof Sietsema
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Zomer-

activiteiten

in Wall
House 2#

Het Hoornsemeer op met Teuntje de Slak
We zijn aan de Kaapse Baan, vlakbij restaurant Kaap
Hoorn en het gelijknamige jachthaventje. Het is nog vroeg
in het voorjaar als er druk gelast en getimmerd wordt aan
de containers van Teuntje de Slak. We benaderen eigenaar
Jeen Wobbes voor een interview van de zomereditie van
de Zuidwester. Met zijn kenmerkende enthousiasme gaat hij
hier graag op in.

en zeilers. Die uitbreiding moest
natuurlijk wel aan allemaal regeltjes
voldoen, volgens een bouwvergunning en zo. Dat was best lastig
vanuit de organische aanpak die
Jeen kenmerkt. De beelden van
‘fun en vakantiegevoel’ moesten
gedetailleerd worden vertaald naar
concrete plannen en tekeningen.

Duurzaamheid
Het geheel is ‘off grid’ georganiseerd. Elektriciteit wordt opgewekt
met een paar zonnepanelen en er
is geen aansluiting op de waterleiding, laat staan het riool. Vers
water wordt in de zomermaanden
dagelijks vanuit grote containers
getapt. Jeen ziet kansen voor een
eigen waterzuivering, om van regenwater drinkwater te maken. Hij
streeft ook naar een toiletvoorziening zonder aansluiting op het riool.
De aandacht voor duurzaamheid
blijkt ook uit ‘sup clean up’: kinderen
en volwassenen maken onder beplan is er nauwelijks, wel veel droTeuntje de Slak, die
geleiding van de crew van Teuntje
men. Dat gaat over het aanbod van de Slak de eilanden in het Hoornnaam…
De naam is ontleend aan een oud activiteiten, over de organisatie en
semeer en het meer zelf schoon.
de huisvesting. De afgelopen winter Hierbij wordt samengewerkt met
bootje, waarmee Jeen in 2010 zijn
is er op het gebied van huisvesting of aangehaakt bij initiatieven van
eerste varende watersportcenflink uitgebreid. Er zijn twee grote
trumpje begon. Het bootje, een
de gemeente Groningen en het
zeecontainers bij gekomen, voor
oude praam, was zo lek als een
Meerschap.
kantoor
en
‘chillruimte’
.
De
contaizeef, maar eigenhandig opgeknapt
ners zijn voorzien van een dakteren voorzien van een tuinhuisje.
Aanbod en doelgroepen
ras, met een mooi uitzicht op het
De naam ‘Teuntje de Slak’ staat
Het aanbod bij Teuntje de Slak
Hoornsemeer, op surfers, suppers qua watersport is breed. Suppen
voor Jeen voor vrijheid. Een slak
draagt altijd zijn eigen onderkomen
(stand up paddeling) is populair en
mee en is daarmee niet plaatsgeeenvoudig aan te leren. Staand op
bonden. De slak staat ook voor
een brede ‘surfplank’ peddel je over
onthaasten. Het hoeft niet hard.
het water. Met enige ervaring kun
Plezier maken, beleving, fun en
je een zeilbootje of surfplank huren.
vakantiegevoel aan en op het water
Maar ook de beginner kan terecht
staan voorop. Zes stalen containers
bij Teuntje de Slak voor een lesje.
op de wal vormen nu de basis van
Wetsuits en zwemvesten behoren
watersportcentrum ‘Teuntje de
tot de standaarduitrusting. Teuntje
Slak’.
de Slak biedt programma’s aan
voor groepen, scholen, bedrijven of
Van dromen naar doen
vrienden. Bijna alles kan, maatwerk
In 2014 kreeg Teuntje de Slak vaste
is standaard. Ook als individu of als
grond onder de voeten aan de
gezin kun je een sup, surfplank of
Kaapse Baan en groeide ‘orgazeilbootje huren. Je bent ook van
nisch’ tot wat het nu is. Dat organiharte welkom om gewoon even te
sche is typerend voor de aanpak
komen kijken, met een kopje koffie
van Jeen. Een vast vooropgezet
Jeen Wobbes in zijn element
of thee op het nieuwe dakterras!

.

Lezing door Albert Buring
en Paul Mulder van
Studio 212 Fahrenheit
foto Cristian Richters
Kom alles te weten over het
ontstaan van het ontwerpduo,
maar ook over het proces van
ontwerp tot uitvoering.
Wanneer: donderdagavond 14 juli
Start: 20:00 uur (Nederlands gesproken), inloop vanaf 19:30 uur
Toegang: €3 (voor aanvang met PIN betalen)
Aanmelden: via mail aan wallhouse@groningermuseum.nl
Kinderactiviteit Blocbirds maken
Onder begeleiding van Mascha van Kempen, creatief ondernemer
Wanneer: zondag 17 juli
Tijd: doorlopend tussen 14:00 uur tot 16:00 uur
Deelname: €3
Aanmelden: via mail aan wallhouse@groningermuseum.nl
Rondje kunst & architectuur;
Ouder & Kind rondleiding
Een museumdocent neemt jullie mee langs alle kunstwerken en
vertelt over het bijzondere gebouw Wall House#2
Wanneer: zondag 7 augustus
Start: om 14:00 uur en om 15:00 uur
Max 8 deelnemers per groepje, vol=vol
Deelname: €3
Aanmelden: via mail aan wallhouse@groningermuseum.nl

Iedereen weet dat
pissebedden elke nacht
in hun bed poepen

Haiku Anke Smit
Beeld Alette de Groot
Zij gaven onlangs hun eerste bundel geïllustreerde
haiku’s uit, voor kinderen en volwassenen.
Bestellen: mail@alettedegroot.nl
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Gaan alle auto’s
met hun neuzen
in de goede
richting?
In de wijk Corpus den
Hoorn wemelt het van de
eenrichtingswegen. Ze bieden
voordelen, maar wekken bij
sommige autorijders ook irritatie
op. Hoe blij zijn de bewoners
van Corpus den Hoorn met de
eenrichtingswegen in hun wijk?
Het zal u misschien bekend
voorkomen. Je wilt met de auto
naar je bestemming rijden,
maar de verplichte rijrichtingen
zoals die in veel straten geldt
dwingt je een omweg te maken.
De meeste autorijders doen
wat het rode bord met witte
streep zegt en rijden 1 of meer
straatjes om. Er zijn echter ook
automobilisten die vinden, dat
ze best even een stukje van
hun route af kunnen snijden en
rijden dan tegen de stroom in.

Beeldpuzzel 3
door Alex Vos
Oplossing pag. 2

Pilates en

Yin Yoga

in buurtcentrum

de Semmelstee
Onlangs heb ik via een lieve
dame die graag pilateslessen
wilde gaan volgen kennisgemaakt met het Volwassenenfonds. Wat een mooi initiatief
van de gemeente Groningen
om ook volwassenen die wat
minder te besteden hebben
aan sport en cultuur toch de
mogelijkheid te geven om fijn te
gaan sporten! Iedereen verdient
het om aan leuke en gezonde
activiteiten te kunnen deelnemen en om lekker in zijn vel te
zitten. Daarom ben ik nu ook
aanbieder geworden van het
Volwassenenfonds.

Vaak zal dat ‘goed’ gaan en
ziet niemand het. Regelmatig
zien bewoners het ook wel en
zeggen er al dan niets of wel
iets van, verbaal of non-verbaal.
Een bewoner van de wijk
schetste ons wat er dan kan
gebeuren. “Witte auto rijdt in de
verkeerde richting door onze
straat. Daar komt een bewoner
uit de straat aan. Tja, ruzie.
Vervolgens gaat de oververhitte
man weg om kort daarna weer
de verkeerde kant op te rijden
om bij de vrouw verhaal te
halen. Nu dus politie.”

Foto van moeder
met 5 jongen
gemaakt door
een buurtgenoot,
op de eerste dag
van de zomer
aan de
Gasthuiskade
Hoornse Meer.

Dit zijn de dagen en tijden:
Maandag: Semmelstee Pilates: 10.00u/18.30u/19.45uur
Yin Yoga: 11.30uur. Dinsdag:
Online Pilates om 10.00uur/
Live Yin Yoga Semmelstee
19.30uur. Woensdag Online
Pilates 19.30uur. We overleggen samen in welke groep je
wilt en kunt starten. Pilates en
Yin Yoga zijn geschikt voor elke
leeftijd, elk ‘fitheidsniveau’ en
voor mannen en vrouwen.
Wanneer je vragen hebt over
wat Pilates of Yin Yoga nu eigenlijk precies is of meer informatie wenst, dan sta ik je graag
persoonlijk te woord. Je kunt
mij bereiken via info@jouw-balans.nl en/of via een belletje op
app: 06-45732076. Ik hoor en
zie je graag!
Hartelijke groet, Susanne Smits
Jouw-Balans.nl

Onze vraag is hoe u
als u als bewoner en/of
verkeersdeelnemer de praktijk
van het eenrichtingsverkeer
ervaart. Vindt u dat het
regelmatig leidt tot gevaarlijke
situaties? Moet er misschien
meer gehandhaafd worden?
Hebt u suggesties hoe
het veiliger kan? Laat het
ons weten op: redactie @
dezuidwesterkrant.nl
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De zomervakantie

is weer in zicht!

Bij WIJ Groningen Zuid zijn er leuke sportieve activiteiten te beleven, veelal in samenwerking met andere organisaties zoals B-slim,
Speeltuincentrale en Buurtspeeltuinverenigingen. Op de website
www.Check050.nl kun je zien welke activiteiten in de zomervakantie in de verschillende wijken worden georganiseerd.
In de Hoornse wijken (Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof) werken wij, Gunnar van Eeden en Mona
Flohr. Wij zijn de kind-jongerenwerkers van dit gebied. Heb je vragen, leuke ideeën, wil je zelf iets organiseren? Kom bij ons langs!
In Corpus den Hoorn hebben we een jeugdruimte in de Semmelstee, aan de Semmelweisstraat 182. Je komt via de achteringang
in de jeugdruimte, waar jullie altijd welkom zijn. Daar kun je je ook
opgeven voor de zomervakantieactiviteiten.
In deze zomervakantie staat in de 1e week (18-22 juli) een 3-daagse spelweek gepland, met als afsluiting een bezoek aan een pretpark.
Dit is voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Verder kun je je
nog opgeven voor: *Pretpark Hellendoorn leeftijd 12+ *Zwemmen
bij Papiermolen *Bowlen *Knutselkeet *luchtkussen en nog veel
meer.
Kijk op onze website www.Check050.nl en neem gerust contact
met ons op. Vanaf 30 juni 2022 staat het zomerprogramma van
Hoornse wijken op deze website online!
Gunnar van Eeden & Mona Flohr info 06 11304234

WIJ-entree Zuid

in de zomervakantie
elke ochtend open

Gasthuiseiland met korenbloemen en kunst, foto Carla Prop

Gang van zaken op
het Gasthuiseiland
Begin mei zijn er op het Gasthuiseiland bij Hotel Groningen
Plaza 2 kunstwerken geplaatst
op wel heel hoge kale betonnen
blokken. Hopelijk worden die
nog wat mooier gemaakt. De
werken stonden voor de uitgraving van de noordoosthoek aan
de toegang van het pad naar
het hotel. Daarna zou het eiland
worden omgespit, extra (goede)
grond worden aangebracht en
ingezaaid worden met graszaad
en rode klaver. Een maand
later is dat alles helaas nog niet
gebeurd.
Het inzaaien kan vertraagd zijn
door de droogte, maar spitten
en grond aanbrengen is daarvan toch niet afhankelijk. Er
groeit natuurlijk vanzelf gras en
ook rode klaver, maar er zijn
ook volkomen kale plekken. Van
het voornemen om van het
Gasthuisland een nectargazon
te maken en op het eiland
een bloemenweide te maken
is in de praktijk dus nog weinig
terechtgekomen
Carla Prop

.

Verrast door
herplaatsing
kunstwerken
bij het meer
Toen ik laatst weer eens vanaf
Hoornse Meer de route over
de Hoornde Dijk nam werd ik
aangenaam verrast door ten
eerste: het beeld ‘ontmoeting’
van Bastiaan de Groot. Twee
kolossale stenen zijn op elkaar
geplaatst en stralen enerzijds
‘verbondenheid’ uit, maar anderzijds roept het beeld spanning op doordat het lijkt alsof de
onderste steen maar ternauwernood stand houdt onder het
gewicht van de bovenste steen.
Het is maar een klein stukje
verplaatst en het effect is groot.
Eerder moest ik het bewust
zoeken met mijn ogen, nu zoekt
het jou, je komt het gewoon
vanzelf tegen.
Ten tweede:
Op de plek die dit beeld vrij
maakte staat nu een tweedelige
sculptuur van Auke de Vries.
De op betonnen voetstukken

staande stalen elementen
reiken de lucht in als twee
getekende lijnen die eindigen in
een soort ruitvorm.
Het kunstwerk ‘zonder titel’ is
gemaakt in 1990 en was die zomer onderdeel van de tentoonstelling ‘Paleistuin - Beeldentuin’
in de tuin van het Vredespaleis,
Den Haag. In 1992 kreeg dit
kunstwerk een permanente
plek bij het nieuwe KPN-opleidingscentrum Meerwold. Na
verandering van eigenaar werd
het een hotel. Dat na vergroting
van het Hoornsemeer gelegen
was aan het water. De stalen
sculpturen van Auke de Vries
werden in 2022 herplaatst op
het eiland het Nonnengat, in lijn
met het gebouw. En het staat
daar perfect, zoals ook te zien
op de prachtige foto hierboven.
Wuivend, aanwezig, zonder
zich teveel op te dringen. Ik
hoop dat meer mensen er net
zo van genieten
Alette de Groot

.

De informatie haalde ik van
www.kunstpuntgroningen.nl/
kunst-op-straat.

De verbouwing is achter de rug en sinds half april is de WIJ-entree
vernieuwd.
Niet alleen het WIJ-team Corpus den Hoorn is nu gehuisvest in
het Menno Lutter, maar ook de WIJ-teams uit de werkgebieden de
Rivierenbuurt en de Wijert. De WIJentree Zuid is dus voor alle inwoners uit stadsdeel Zuid. Voor een
aantal wijken is de WIJ-entree erg ver, dus
hebben daar een aantal “WIJ Dichtbij locaties” geopend.
Heeft u een vraag, initiatief of kunt u (digitale) hulp gebruiken bij
het invullen van een formulier? Dan kunt u bij ons terecht. De normale openingstijden van de WIJ-entree Zuid zijn:
Maandag 9.00-13.00 uur
Dinsdag 9.00-17.00 uur
Woensdag 9.00-13.00 uur
Donderdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag 9.00-13.00 uur
In de zomervakantie is er een zomerrooster en is
de WIJ-entree iedere ochtend open.
WIJ Groningen is alle dagen van 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 050-3679120
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Zomer in Buurtboomgaard
Hoornse Meer
De boomgaard groeit en bloeit
opnieuw uitbundig. Het is mooi
om te zien om wat ooit als een
idee van een paar buurtbewoners is ontstaan, nu uitgegroeid
is tot een florerende boomgaard
en ontmoetingsplek.
Al 10 (!!!) jaar werken enthousiaste vrijwilligers hier regelmatig
een zaterdagmiddag. Ook deze
zomer hopen we op een goede
oogst. Tijdens werkmiddagen
kun je dan weer de lekkere
boomgaardjam bij ons kopen.
Vast voor in je agenda: zaterdag 24 september is het
landelijke Burendag. ’s Middags
zijn buurtbewoners, jong en
oud, van harte welkom in de
boomgaard om met ons het
10-jarig bestaan te vieren. Meer
informatie volgt in de volgende
Zuidwester.
Wil je met ons meedoen? Of
gewoon eens langskomen?
Mail voor meer informatie naar:
buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

Houd je van verhalen schrijven?
Meld je dan aan voor De Schrijfert in de Wijert,

Houd je van
verhalen schrijven?

een informele
:
e s t e r o pen
e Z u i d wschrijven
i t a lverhalen
d i g we
e s o o k d ewaar
L eschrijfclub
w e s t e r van vijf
u i d groepje
n l / zeen
e n h o o r n .met
s dbegonnen
rpu
w. c ozijn
bespreken. wInwapril
we
e e r . n l meer mensen
e mkunnen
o r n s er
w w w. m e e r h omaar
enthousiaste amateurschrijvers

bij!
De bijeenkomsten zijn elke laatste donderdag van de maand van
15.30 tot 17.00 uur. De eerstvolgende keer is op donderdag 28 juli.
In verband met de vakantieperiode is deze datum nog onder voorbehoud.
Informatie of aanmelden? Stuur een mailtje
E PEmmeline: e.torenbeek@gmail.com.
R Onaar

P
O
Interview
locatie Beschermd Wonen

Wat: De Schrijfert

van Swietenlaan

Beste
buurtbewoners,
Waar: Forumbibliotheek De Wijert,
van
Lenneplaan 10

In september weer van harte
welkom bij SeniorWeb
SeniorWeb Groningen hoopt in september weer te
beginnen met de activiteiten in de Semmelstee.
Dat kunnen workshops zijn of, zoals voor de coronaperiode, de zogenaamde “Computerclub” waar men
op afspraak één op één hulp kan krijgen bij digitale
problemen.
Verder zijn wij altijd bereikbaar voor hulp op afstand.
Op de website www.seniorwebgroningen.nl vindt u
alle informatie.
U kunt ook mailen naar info@seniorwebgroningen.nl
onder vermelding van het probleem waar u hulp voor
zoekt of aan welke activiteit u zou willen deelnemen.
Er wordt dan contact met u opgenomen door een
van de vrijwilligers.

Wij, studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, doen een
onderzoek naar huisvesting van
kwetsbare groepen in Groningen. Voor dit onderzoek kijken
we naar verschillende cases,
waaronder de totstandkoming
van de Beschermd Wonen
locatie van het Leger des Heils
aan de Van Swietenlaan.
Graag zouden we met een of meerdere buurtbewoners een
interview afnemen (fysiek, telefonisch of per mail) om inzicht te
krijgen in het perspectief van buurtbewoners op de totstandkoming
van de Beschermd Wonen locatie. Uw medewerking zal enorm
helpen bij de vordering van ons onderzoek.
U kunt ons bereiken via m.burger.6@student.rug.nl
of 06-27193620.
Bij voorbaat dank.

Meld je dan aan voor
De Schrijfert in de Wijert,

een informele schrijfclub waar
we verhalen schrijven en
bespreken.

In april zijn we begonnen met
een groepje van vijf
enthousiaste amateurschrijvers
maar er kunnen meer mensen
bij!
De bijeenkomsten zijn
elke laatste donderdag
van de maand van
15.30 tot 17.00 uur.
De eerstvolgende keer is op
donderdag 28 juli.
In verband met de vakantieperiode is deze datum nog
onder voorbehoud.
Informatie of aanmelden?
Stuur een mailtje naar
Emmeline:
e.torenbeek@gmail.com.
Wat: De Schrijfert
Waar: Forumbibliotheek De
Wijert, van Lenneplaan 1
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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

Kunstmarkt op Open Monumentendag 2022
Op zaterdag 10 september is de Kunstmarkt Hoornse Meer weer
bij Wall House #2 aan de Lutulistraat 17, aan de rand van het
Hoornsemeer. De kunstmarkt valt dit jaar samen met Open Monumentendag. Wall House #2 doet als ‘modern monument’ mee aan
deze dag. Als organisatoren van de kunstmarkt zijn we blij deze
te mogen houden op deze prachtige locatie. Zowel de kunstmarkt
als Wall House #2 zijn gratis toegankelijk. Zie voor informatie over
Wall House #2 www.groningermuseum.nl/museum/wallhouse-2.
Kunst, muziek en horeca
In 2021 hadden we 20 kunstenaars, verspreid over het grote
grasveld rondom het Wall House. Elke kunstenaar een overdekte
marktkraam van vier of twee meter op het grasveld rondom het
Wall House. De foto’s geven een impressie van de kunst en de
sfeer op de markt in 2021. We streven naar een diversiteit aan
kunst, zowel in soorten kunst als de prijs ervan. Op de markt zal
livemuziek zijn. Zoals altijd is er is er een hapje en een drankje

te ‘nuttigen’, evenals vorig
jaar verzorgd door Koffie- en
Lunchroom & Meer.
Aanmelding mogelijk
tot uiterlijk 15 augustus
Intussen heeft zich al een aantal kunstenaars aangemeld,
maar er is zeker nog plaats.
Er kunnen 20-25 kunstenaars
deelnemen. Alle vormen van
kunst zijn welkom, zoals foto’s,

poëzie, schilderijen, textiel,
beelden, sieraden, glaskunst,
houtsnijwerk en keramiek.
Aanmelding kan via de site of
door telefonisch of per mail
contact met ons op te nemen.
Elly Hohé
050-526 5145 / 06-1875 5941
of Matthé Snijders
matsnijders@kpnplanet.nl
Wij sturen een opgaveformulier
met bijbehorende ‘voorwaarden
voor deelname’ toe.
De kosten voor deelname zijn
€ 15,00. Ga voor de meest
actuele informatie naar www.
kunstmarkthoornsemeer.nl

Beeldpuzzel 2
door Alex Vos
Oplossing pag. 2

foto Jan-Pieter Wind

Kunstmarkt Hoornse Meer 2022
Zaterdag 10 september 12.00 tot 17.00 uur
Bij Wall House #2 aan de Lutulistraat

10
2

Juni 2022		

		

De Zuidwester

Gratis Computerhulp
in Bibliotheek De Wijert
Sinds kort is in Bibliotheek De Wijert een inloopspreekuur opgezet
waar mensen naar toe kunnen voor vragen over hun computer,
laptop, tablet, smartphone, E-reader, etc. Het is een gemeenschappelijk initiatief van Forum en SeniorWeb Groningen.

De Slimotheek!

Een robotstofzuiger, een kalenderklok, een slimme deurbel,
een eenvoudige tablet met
beeldbellen of een makkelijke
afstandsbediening. Dit zijn
allemaal voorbeelden van technologie om mensen te helpen.
In het MFC (P.C. Hooftlaan 1a)
is de Slimotheek te vinden: een
vitrinekast in de vorm van een
huis. Hier wordt technologie
uitgeleend aan inwoners die
moeite hebben met bepaalde
bewegingen of wat vergeetachtig worden. Juist voor ouderen
en mantelzorgers levert dat
voordelen op. Wij willen daarom ook graag dat mensen zelf
gaan ervaren wat de voordelen
van deze middelen zijn. Daarom mogen inwoners de technologie thuis gratis uitproberen.

Meigroen
Mei is voor mij de mooiste
maand van het jaar. Het
is in deze maand dat de
vele tinten groen van de
vroege lente tot één
weelderig groen
samenvloeien. Zo ver
is het op deze foto van
een sloot op Piccardthof.
Groen heeft een
vreedzame invloed op je
hersenen en staat voor
gezondheid, rust en
natuur. Ook is het een
kleur van groei en
ontwikkeling.
www.joukjepees.nl

“Ik had in de gaten dat dit anders was dan al het andere. Je
kunt het niet fout doen, dat is zo
fijn. Met mijn telefoon ben ik altijd zo bang dat ik het fout doe.
Dit gaat niet fout.” – Annemarie
de Wijk, 84 jr.
In de kast staan verschillende
voorbeelden van wat er te leen
is, maar eigenlijk gaat het bij
de Slimotheek om maatwerk.
In een persoonlijk gesprek
bespreekt wijkverpleegkundige
Leonie Bijlholt wat uw wensen
of problemen zijn en hoe technologie daarin kan helpen. U
hoeft zelf helemaal geen verstand van techniek te hebben,
alles wordt voor u geregeld en
gratis bij u thuis geïnstalleerd.
Dit is mogelijk dankzij een goede deal tussen een aantal wijkpartners, een mooi voorbeeld
van Wijkdeal.

Iedereen kan zonder afspraak naar binnen lopen. Daar zitten Harry Hoving (l) en Harro Schuringa (r) klaar om je op weg te helpen
met vragen over bijvoorbeeld •Internet •Office •Tips en trucs voor
je apparaat •Sociale media •Fotobewerking •Apps van Windows/
Apple/Android •Onderhoud •Veilig het web op.

Na de gratis leenperiode (6
weken tot 3 maanden) kunt u de
technologie via de Slimotheek
aanschaffen. Indien u het niet
zelf kunt financieren, zoeken
we samen naar een oplossing.
Dus aarzel niet, maar ontdek
wat techniek voor u of voor uw
vader, moeder, buren, vrienden
kan betekenen. Iedereen die in
Groningen woont, kan lenen bij
de Slimotheek!
“Ik vind de Compaan heel erg
fijn en ik kan hem zondermeer
aanbevelen. Want als ik ermee
om kan gaan dan kan iedereen
het.” – Annemarie de Wijk, 84 jr.
De Slimotheek is bereikbaar
op nummer 050 - 525 31 21. U
krijgt dan de receptie van de
Vondelflat aan de telefoon en zij
zorgen dat Leonie u terugbelt
voor een afspraak. Of kijk op
generatiethuis.nl/slimotheek.

Het inloopspreekuur is elke donderdag van 10.00 -12.00 uur.
Harro/Harry zitten dan aan de grote tafel in de bibliotheek,
herkenbaar aan het bordje: “Computerhulp”. Lidmaatschap van
de bibliotheek of van SeniorWeb is niet vereist.
Voor hulp aan huis of een computercursus kun je terecht bij
SeniorWeb Groningen (www.seniorwebgroningen.nl) zie pag 8.
Contactgegevens Bibliotheek De Wijert
adres: Gebouw De Wiardt, Van Lenneplaan 10 Groningen.
telefoon:050 368 36 83 e-mail: info@forum.nl
website: https://forum.nl/nl/agenda/digitaal-inloopspreekuur
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Een enorme man met een kind
op zijn schouder. Deze laatste
kliederkerk voor de zomervakantie vertellen we zijn verhaal.
Zondagmiddag 10 juli van 15.30
tot 17.30 uur is er kliederkerk
over Christoffel. Met rode en
zwarte ridders en na afloop
een lekkere zelfgemaakte wrap.
We rekenen op mooi weer
en houden deze kliederkerk
buiten op het veldje achter de
Immanuelkerk. Als je vanaf het

Overwinningsplein de Canadalaan inloopt zie je het aan je
rechterhand. Kan niet missen.
Mocht het slecht weer worden
dan gaan we naar de Immanuelkerk (Overwinningsplein 1)
  
Zelf meenemen:
1.    Een picknickkleedje of iets
anders om op te zitten.
2.    Iets wat je altijd meeneemt
als je van huis bent en je een
veilig gevoel geeft.

Activiteiten van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid.
Voor meer info: www.immanuelkerk-groningen.nl
Youtube Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid
Facebook: PKN Groningen Zuid
Open plein
Iedere woensdagochtend is
de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot
12.00 u open. In de stiltehoek
is gelegenheid om stil te zijn,
te bidden of mediteren of een
kaarsje aan te steken.

Creatief, knutselen, gezellig,
samen bezig zijn met geloven
Wie: voor kinderen van 0-10
jaar en hun ouders/verzorgers/
opa’s en oma’s
Waar: in de Immanuelkerk,
Overwinningsplein 1
Wanneer: 10 juli 2022 (en ook:
25 september, 30 oktober, 12
februari 2023, 4 juni 2023)
Tijd: van 15.30 u tot 17.30 u
Wat: knutselen, bijbelverhaal,
liedjes en soep & broodjes
Bijdrage: 1 euro per persoon
Voor meer informatie over kliederkerk: Jan Willem Nieboer,
nieboer@goliath.nl

Mijmerwandeling
Een initiatief in Groningen Zuid
voor wandelliefhebbers. We
wandelen een mooie route in
en rond de wijk. Oog hebben
voor de natuur, ruimte om stil te
zijn en om elkaar te ontmoeten,
rust vinden en inspiratie delen.
Tijdens de wandeling klinken
een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren.
Na de wandeling is er voor wie
wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch).
De wandeling duurt
ongeveer een uur.
Datum: 13 juli, 17 augustus,
21 september, 19 oktober, 16
november (iedere derde woensdagavond van de maand, in
weer en wind…alleen in juli is
het de tweede woensdag)
Tijdstip: 19.30 uur
Verzamelen: voor de ingang
van de Immanuelkerk
Organisatie:
Ina de Vries en Anita Akkerman
Voor meer info: acakkerman1@
gmail.com, tel.: 06 17067504

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

Heb jij wel eens van
Christoffel gehoord?
Dat was een reus van een man
die toch altijd een beetje bang
was. Hij werd rode ridder, zwarte ridder en uiteindelijk veerman. Op zijn sterke rug droeg
hij mensen over een snelstromende rivier. Misschien ken je
hem wel van oude plaatjes in
kerken als je op vakantie bent.

Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u
koffie in de kerk.
Aansluitend om 12.00 u is er
pleinsoep. Een lekker verse
kop soep wordt geserveerd
voor €1. Welkom!
En de weggeefkast in de
Immanuelkerk is dan ook te
bezoeken.

Kledingruil café: iedere vrijdagmiddag open
Iedere vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur, uitgezonderd schoolvakanties ,
opent het kledingruil café haar deuren in de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1).
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 (bijvoorbeeld zelfgemaakte ansichtkaarten, 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, desiree.verbeek@gmail.com

ABC-cursus ‘christelijk geloof
(op)nieuw bekeken’
De ABC-cursus christelijk
geloof (op) nieuw bekeken’ is
bedoeld voor wie meer wil meer
weten over het christelijk geloof
of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Je maakt in deze cursus kennis met de kernthema’s
van het christelijk geloof zoals
God, Jezus, Heilige Geest, kerk
en wereld, gebed, geïnspireerd
leven.
In deze kennismakingscursus
over het christelijk geloof kunnen alle vragen gesteld worden
en is er ruimte voor ontmoeting
en verdieping.
We beginnen met soep en
brood en starten aansluitend
met het verdiepende gedeelte

Eerstkomende bijeenkomst: in
overleg in september.
Locatie: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, PKN Groningen Zuid)
Info en opgave: ds. Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com
Wil je wat meer weten over
deze cursus, en een deelnemer
spreken? Geef het aan bij Anita
Akkerman.
Mocht je de eerste bijeenkomst
niet kunnen, maar wel interesse
hebben, geef het aan, bij voldoende aanmeldingen starten
we op een ander moment
Kosten: vrijwillige bijdrage
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Energiezuinig en comfortabel wonen
Nijestee start (naar verwachting) eind september 2022
met werkzaamheden aan de jaren ‘60-huurwoningen
in de Galenuslaan, Kochstraat, Paracelsusstraat en
Semmelweisstraat. We maken de eengezinswoningen
energiezuiniger en comfortabeler.
We isoleren het dak, de vloer en de buitengevels.
De woningen krijgen nieuwe kozijnen, ramen, deuren,
zonnepanelen, dakpannen en mechanische ventilatie.
Aannemer Dura Vermeer Bouw Hengelo bv voert de
werkzaamheden uit.
Bekijk de animatie met uitleg over woningverbetering
op onze site:
www.nijestee.nl/woningverbetering

