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Geef u op voor de 
Zuidwester Nieuwsbrief
De Zuidwester valt sinds vele jaren vier keer per jaar 
op uw deurmat. Elke drie maanden proberen wij als 
redactie u een beeld te geven van wat er leeft in de 
Hoornse Wijken, vooral in Corpus den Hoorn en 
Hoornse Meer. Wij willen meer en willen actueler zijn.

Wat bieden we nu?
In De Zuidwester proberen we 
voor een mix te zorgen tussen 
achtergrondinformatie en ac-
tuele activiteiten / acties. De 
achtergrondinformatie betreft 
zaken die nu spelen in onze 
wijken of die dat binnen af-
zienbare termijn vermoedelijk 
zullen gaan doen. Het zijn vaak 
onderwerpen op het terrein 
van wonen, verkeer, energie 
en openbare ruimte waarbij de 
gemeente een rol speelt. Actu-
ele activiteiten / acties die we 
aankondigen betreffen vaak het 
sociale domein, sport, kunst en 
vrijetijdsbesteding. 

De meerwaarde van 
digitaal
In onze snelle wereld vervullen 
papieren kranten nog steeds 
een belangrijke functie. Velen 
van ons hechten nog sterk aan 
‘een krant die je vast kunt pak-
ken’. Dat geldt zeker voor een 
wijkkrant als De Zuidwester. 
Toch is voor iedereen duidelijk, 
dat informatie via ‘de digitale 
weg’ grote meerwaarde kan 
bieden. Dit geldt met name voor 
actuele berichten. Vrijwel ieder-
een heeft intussen een mobiele 
telefoon en ervaart daarmee 
het grote gemak van digitaal 
geïnformeerd worden.   

De gemeente informeert 
al digitaal
De gemeente Groningen stuurt 
inwoners van de gemeente 
die dit willen sinds een aantal 
jaren een digitale nieuwsbrief. 

Wie zich daarvoor opgeeft 
ontvangt wekelijk in zijn mail-
box een overzicht van actuele 
ontwikkelingen in de gemeente. 
Per stadsdeel is er een afzon-
derlijke nieuwsbrief, ook voor 
Groningen-Zuid. Een aantal 
van onze lezers heeft zich vast 
geabonneerd op de Nieuwsbrief 
Zuid via: gemeente.groningen.
nl/nieuwsbrieven-en-social-me-
dia. 

Ook wij gaan digitaal
Wij hebben het plan opgevat 
voor een digitale ‘Zuidwester 
Nieuwsbrief’. We denken daar-
bij aan een frequentie van eens 
per 14 dagen, al kan die perio-
de variëren. De nieuwsbrief is 
nadrukkelijk geen vervanging 
van De Zuidwester. De papie-
ren krant blijft. In de nieuwsbrief 
vindt U vooral informatie over 
wat er de komende twee weken 
in onze wijken staat te gebeu-
ren. We informeren op deze 
manier meer up-to-date waar 
u misschien als bezoeker heen 
zou willen gaan of zelf actief 
aan deel zou willen nemen. Het 
kan een concert zijn, een lezing 
of een markt op het Overwin-
ningsplein.

Geef u vast op voor de 
Zuidwester Nieuwsbrief
Wij vragen u om zich alvast 
voorlopig aan te melden voor 
de Zuidwester Nieuwsbrief. Dat 
kan door een mail te sturen aan 
redactie@dezuidwesterkrant.nl. 
Vanuit ons netwerk met diverse 
organisaties en personen in 

Corpus en Hoornse Meer zal het 
ons zeker lukken regelmatig wat 
te melden. In ons streven echt 
actueel te zijn hebben we echter 
ook u als lezer hard nodig. 

Spring time! 

Wil jij met jouw familie of vrienden Pasen vieren 
onder het genot van een uitgeserveerde brunch? 
Kom dan naar Chef’s! Food & Drinks op de 3e 
verdieping van het Leonardo Hotel Groningen. De 
brunch zit vol (h)eerlijke hapjes zoals macarons, 
huisgemaakt advocaat, gerookte zalm en 
aspergesoep. Stuk voor stuk kwaliteitsproducten 
zoals je van Chef’s! gewend bent. 

Prijs: €29,50 per persoon 
inclusief sappen, koffie en thee.

1e Paasdag  zondag 17 april vanaf 11:00u tot 15:00.

Scan om te reserveren!

Chef’s! Food & Drinks Groningen
Laan van de Vrijheid 91 | 9728 GA Groningen
T 050 76 300 70 | E info.groningen@chefsfoodanddrinks.nl 
W chefsfoodanddrinks.nl/groningen

Heeft u actuele informatie over 
de wijk die ook van belang is 
voor andere wijkbewoners, 
aarzel dan niet en meld op 
redactie@dezuidwesterkrant.nl
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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

Ingezonden: Dobberende donzige zwaantjes onder de wakende blik van het ouderpaar

Hoe mobiel 
zullen we zijn?
In december 2021 is de nieuwe mobiliteitsvisie 
“Groningen Goed op Weg”, door de gemeente 
Groningen vastgesteld.  De visie signaleert dat 
Groningen groeit en tegen de grenzen van de 
mobiliteit aanloopt en keuzes moet maken. 
Welke gevolgen zal het voor de bewoners hebben?

De stad kiest voor 
verdichting
Het gemeentebestuur kiest 
ervoor de bevolkingsgroei 
voor het grootste deel op te 
vangen door verdichting, ofwel 
door extra te bouwen in de 
bestaande wijken. Dit geldt ook 
in het zuiden van de stad, met 
nieuwe projecten als Holt in en 
nabij onze wijken. Als wonen, 
werken, winkelen en recreëren 
dichtbij elkaar mogelijk is, 
kan er vaker worden gelopen 
of gefietst. Een nadeel van 
verdichting is, dat deze leidt tot 
meer verkeersbewegingen op 
minder ruimte. 

De auto zal te gast zijn
Wat betreft de auto maakt 
de gemeente een afweging. 
Enerzijds wil men auto’s 
weren, omdat deze veel ruimte 
innemen. Anderzijds wil men 
alle wijken bereikbaar houden 
voor de auto. De nota spreekt 
over een “doorwaadbare stad”, 
waar de auto “te gast” zal zijn. 
Zoals de term doorwaadbaar 
aangeeft zal autoverkeer in 
de hele stad mogelijk blijven, 
maar zoals moeilijker worden 
en trager verlopen. Veel 
ontsluitende wegen zullen 
dertig kilometerwegen worden. 

Sommige doorgaande wegen 
zullen worden afgesloten. 
Parkeren op straat wordt 
tegengegaan door nieuw 
beleid. 

Gevolgen voor onze 
wijken
In hoeverre zal deze nota onze 
wijken raken? Voor Corpus 
den Hoorn en Hoornse Meer 
zelf vallen de gevolgen mee.  

Er worden geen doorgaande 
wegen afgesloten. Wel zal de 
snelheid op enkele plaatsen, 
zoals de weg langs het 
Overwinningsplein, worden 
teruggebracht naar dertig 
kilometer. Waarschijnlijk wacht 
de gemeente daarmee totdat 
de straat toe is aan regulier 
onderhoud of herinrichting. 

OV gaat ook anders
Wat betreft het openbaar 
vervoer wordt ernaar gestreefd 
dit vooral langs de hoofdassen 
te laten verlopen. De bussen 
kunnen dan sneller doorrijden. 
We zien nu al, dat de bus de 
binnenstad veelal mijdt. In 
de wijk Hoornse Meer is de 
frequentie van de stadsbus 
verminderd en moeten 
sommige bewoners verder 
lopen om de bus te pakken. 
Voor inwoners waarvoor dit 
lastig zegt de gemeente te 
zoeken naar alternatieven. De 
Buurtvlinder, waarover meer 
elders in deze krant, is daar 
een voorbeeld van. 

Reizen naar de binnen-
stad wordt lastiger.
De stad wil de voetganger alle 
ruimte geven, maar inwoners 
van de Hoornse wijken zullen 
doorgaans niet naar het 
centrum lopen. De binnenstad 
blijft goed bereikbaar per fiets, 
maar het fietsparkeren op 
straat wordt beperkt en in veel 
gevallen betekent het parkeren 
van je fiets in een centrale 
stalling. De stadsbussen zullen 
niet meer via de Grote Markt 
rijden. Het reizen naar de 
binnenstad vanuit onze wijken 
zal zeker voor mensen die 
slecht ter been zijn of moeite 
hebben met fietsen lastiger 
worden. 

Wat is uw mening?
Hoe staat u tegenover het 
verkeersbeleid van onze 
gemeente? Ervaart u nu al 
problemen in onze wijken of op 
uw weg naar de binnenstad? 
Graag horen we dat op: 
redactie@dezuidwesterkrant.nl

  Troostende woorden
  ook al versta je ze niet
  zijn hartverwarmend

   Haiku: Anke Smit

Deze haiku staat centraal in het kunstproject van 
Alette de Groot en Anke Smit, dat plaats zal vinden in het kader 
van het Feest van de Geest. Bezoek de Gorechtkerk te Haren op 
26, 28, 29 mei, 4, 5 en 6 juni tussen 13 en 17 uur.
Op www.feestvandegeest.nl/gnd/ kunt u de andere deelnemende 
kerken en kunstenaars in Groningen en Noord-Drenthe vinden.
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Oplossingen Beeldpuzzels
door Alex Vos

1.Euroborg
2. eierbal
3.paashaas

Wil je alles goed vastleggen? 
Wij brengen je graag ons

laatste wensen boekje!

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

Wat zijn jouw
wensen?

Maak kennis met de

De redactie had een 
gesprek met Jan 
Wiendels, voorzitter van 
de Stichting de Buurt-
vlinder én tegelijk ook 
chauffeur, en met 
Trees Kieft, regelmatig 
gebruiker van de 
Buurtvlinder.

Waarom een Buurt-
vlinder?
Het idee om buurtvervoer te 
organiseren in het zuidelijke 
deel van de stad is ontstaan 
vanuit Mfc de Stroming in de 
Rivierenbuurt. Het doel is be-
woners in de zuidelijke wijken te 
ondersteunen door middel van 
laagdrempelig en goedkoop 
vervoer. Daarmee worden hun 
kansen actief mee te doen in de 
maatschappij vergroot. Het kan 
gaan om mensen met een laag 
inkomen of bewoners die wor-
stelen met eenzaamheid en/of 
slecht ter been zijn. Overigens 
mag iedereen gebruikmaken 
van de diensten van de Buurt-
vlinder, oud en jong.

Hoe is het idee 
ontvangen?
Het plan voor een Buurtvlinder 
is voorgelegd aan de gemeen-
te Groningen. Die vond het 
meteen een prachtig idee en 
heeft subsidie toegekend. Ook 
kreeg de Stichting Buurtvlinder 
subsidie uit het Mamamini Goe-
dedoelenfonds. De Stichting is 
inmiddels een ANBI-stichting, 
een algemeen nut beogende 
instelling. De Stichting de Buur-
vlinder is een vrijwilligersorgani-
satie. Chauffeurs en bestuurs-
leden krijgen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden. 

Waar rijdt de Buurtvlinder 
en waarheen?
De Buurtvlinder is actief in de 
volgende wijken: Rivierenbuurt, 
Helpman, Klein Martijn, De Wij-
ert (noord en zuid), Corpus den 
Hoorn en Hoornse Meer. Er zijn 
veel mogelijke doelen voor een 
ritje met de Buurtvlinder, zoals: 
boodschappen doen in Help-
man, de Wijert of het Overwin-
ningsplein. Ook kunt u denken 
aan een bezoek of afspraak 

in het Martiniziekenhuis, bij de 
fysiotherapeut, de huisarts, 
tandarts of een bezoekje aan 
vrienden of familie. 

Hoe en wanneer kan ik de 
Buurtvlinder gebruiken?
Wilt u een afspraak maken, doe 
het dan een dag van tevoren. 
Bel naar 050-2043510, het te-
lefoonnummer van Mfc de Stro-
ming in de Rivierenbuurt. Uw 
afspraak wordt dan in de agen-
da gezet. Er wordt gereden tus-
sen 9 en 5 uur, van maandag 
t/m vrijdag.  Let op: op vrijdag 
wordt er wel gereden maar kunt 
u niet reserveren. Afspraken 

voor vrijdag en maandag kunt 
u dus maken op donderdag. 
Eventueel kunt u ook op maan-
dagmorgen nog reserveren 
voor de maandag.

Wat kost een rit met de 
Buurtvlinder?
Een rit kost 1 euro. Heen en 
terug kost 2 euro. Graag con-
tant betalen. Er kan niet worden 
gepind. Er kan een rollator of 
een vouwbare rolstoel mee. 
Hulphonden mogen ook mee. 
Er is maximaal plaats voor 3 
personen.

Een tevreden gebruiker
Mevrouw Kieft is een van de 
regelmatige gebruikers van de 
Buurtvlinder. Zij geeft aan de 
contacten met de chauffeurs 
als heel plezierig te ervaren. Ze 
zijn volgens haar allemaal heel 
vriendelijk, flexibel, en behulp-
zaam. Zij benadrukt overigens 
wel, dat er meer bekendheid 
aan de Buurtvlinder gegeven 
mag worden. Zelf wil ze daarin 
graag meedenken en meewer-
ken aan een PR-plan. Er komt 

in elk geval een facebook pagi-
na. In een volgende Zuidwester 
leest u hierover meer. 

Wordt u chauffeur van de 
Buurtvlinder?
Er worden nog chauffeurs uit de 
genoemde wijken gezocht. Lijkt 
het u wat: bel naar MFC 
de Stroming (050-2043510). 
Wij geven u graag verdere 
informatie. 
Zie voor verdere informatie: 
www.debuurtvlinder.nl

Beeldpuzzel 1
door Alex Vos
Oplossing pag. 3 onder colofon
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Er gaat aardig wat veranderen 

in het Stadspark
Eerste aanpassingen Evenemententerrein Stadspark
In vorige edities van De Zuidwester hebben we regelmatig bericht 
over de plannen van de gemeente wat betreft de Drafbaan in het 
Stadspark, nu aangeduid als Evenemententerrein Stadspark. 
Momenteel wordt er volop gewerkt aan het klaarmaken van het 
Evenemententerrein voor de concerten die er in de periode van 
half april tot eind september zullen zijn. Het gaat in eerste instantie 
om de meest noodzakelijke aanpassingen die volgens de 
gemeente noodzakelijk zijn om de concerten goed en veilig te 
kunnen laten verlopen. Het betreft primair de verbetering van 
entrees en nooduitgangen, versterking van de grasmat en de 
vervanging van de huidige sintelverharding op de drafbaan 
door asfalt.
 
Er verandert echter meer. 
Om welke veranderingen het precies gaat is voor een deel nog 
onderwerp van overleg in de onlangs ingestelde Adviesgroep 
Stadspark. In deze adviesgroep zitten vertegenwoordigers van 
tien organisaties en belangengroepen. U moet daarbij denken 
aan sportverenigingen, ondernemers, natuurorganisaties, wijk-
verenigingen van de Buitenhof en de Grunobuurt en aan jongeren. 
Ook de vereniging Stadspark Natuurlijk! is lid van de advies-
groep.  De leden adviseren de gemeente in eerste instantie over 
de herinrichting van het Stadspark en het beheer. Parkregisseur 
Arda Klijnsma is degene die het meest direct overleg heeft met 
de adviesgroep. Het is nadrukkelijk wel een adviesgroep, het is 
de gemeenteraad die beslist. De meningen van de leden van de 
adviesgroep hoeven zeker niet eensluidend zijn. Het is heel goed 
denkbaar, dat tegenstrijdige belangen een rol spelen. 

Skatebaan leidt al tot meningsverschil
De belangenstrijd bleek al toen onlangs de aanleg van een skate-
baan voor jongeren in de gemeenteraad aan de orde was. 
De aanleg ervan is gepland op de parkeerplaats bij de kinder-
boerderij. Een aantal betrokken was blij, dat er eindelijk zicht was 
op een grote en veilige skatebaan. Anderen plaatsten vraagtekens 
bij het plan, onder andere omdat daardoor parkeerplaatsen 
verdwijnen voor bezoekers van sportwedstrijden en de 
kinderboerderij. De gemeenteraad besloot in grote meerderheid, 
dat de skatebaan er komt, zoals in het visieplan voor het Stads-
park ook al was vastgelegd. 

Toekomst evenemententerrein
Het is de bedoeling, dat het Evenemententerrein Stadspark vrij 
toegankelijk zal zijn voor alle parkbezoekers/-gebruikers en daar-
mee uitgroeit tot levendig onderdeel van het Stadspark.  De ge-
meente heeft een schetsontwerp laten maken hoe het terrein eruit 
zou kunnen gaan zien. Binnenkort gaat de gemeente in gesprek 
over dit ontwerp met de Adviesgroep Stadspark, gebruikers en 

Zin om mee te zingen?
 Het wijkkoor Meerklanken (voorheen Hoorngeschal) zoekt 

nieuwe leden. Alle leeftijden en stemgroepen zijn welkom! 

Wij zorgen ervoor dat je snel kunt meezingen.

      We zingen a capella vierstemmige liederen uit alle perioden          
      van de muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende 
      en onbekende.

   We repeteren op woensdagavond  

  Tijd: van 20.00-22.00 uur
   Plaats: de aula van de Kentalis-SO Guyotschool, 

  Rijksstraatweg 63 A in Haren. 

      Als je interesse hebt, kom kijken, luisteren en meezingen!
Mail dan even van tevoren dat je wilt komen: info@meerklanken.nl 

Spinning Marathon 
7 april 2022
Vrienden Martini 
Ziekenhuis
 
Fiets mee voor een infuusknuffel  
voor elk kind
7 april 2022 | 14.30-18.30 uur
MartiniPlaza - Donar hal

Van advies naar 
metamorfose &Meer
Wie heeft de sfeervolle inrichting gedaan bij &Meer, 
café/brasserie aan de S.O.J.Palmelaan? We komen terecht bij 
Maaike Starreveld, interieur ontwerper-stylist. 
Zij woont met haar gezin in de wijk Hoornse Meer.

omwonenden van het Stads-
park en andere geïnteresseer-
den. Hierna wordt een definitief 
ontwerpplan opgesteld, dat 
daarna in de inspraak zal ko-
men. 

Plezier, mogelijke overlast
De komende maanden mogen 
er in totaal 12 zogenaamde 
‘geluidsdagen’ zijn. Dat bete-
kent, dat er behoorlijk wat ge-
luid mag worden gemaakt in de 
vorm van muziek.  Behalve op 
de dagen zelf kan er natuurlijk 
overlast optreden tijdens de 
perioden van opbouw en af-
braak. Hoeveel overlast hebben 
bijvoorbeeld omwonenden, ‘ge-
wone’ bezoekers van het park, 
scoutinggroep 
De Zwervers aan het begin van 
de Concourslaan? Hoe is de 
parkeeroverlast voor de be-
woners van de wijken om 
het Stadspark? Het verzoek 
is overlast te meldenop de 
klachtenlijn van de gemeente 
(050-36711 33) of een digitale 
melding te doen via:
https://gemeente.groningen.nl/
overlast-en-zorg-melden. 
Maar het advies blijft bovenal: 
geniet van en in het Stadspark!

Maaike is begonnen als etaleur 
bij o.a. de Bijenkorf en heeft 
daar drie jaar gewerkt. Toen 
deze uit Groningen verdween, 
heeft Maaike het gedurfd -vijf 
jaar geleden - de stap te zetten 
om voor zichzelf te beginnen. 
Zo is MES ontwerp ontstaan. 
Het inrichten/stylen van wonin-
gen, kantoren en winkels/-etala-
ges is haar grote passie. Twee 
grote vaste klanten van haarzijn 
onder andere Rinsma Gorredijk 
en Westenmode in Musselka-
naal. Inmiddels heeft zij een 
groot netwerk opgebouwd. 
Maaike heeft een loods met 
allerlei meubels en decoratie-
materiaal aan de Neutronstraat. 
Duurzaamheid van producten 
staat hoog in het vaandel. Om-
dat ze ook via Marktplaats en 
kringloopwinkels aan haar ma-
terialen komt, kan ze voor elk 
budget een passende 
oplossing vinden. Een interieur 
stylist hoeft dus helemaal niet 
duur te zijn.

Projecten
Een prachtig voorbeeld is de 
inrichting van &Meer aan de 
S.O.J. Palmelaan. Hier bleef het 
niet alleen bij de inrichting en 
stylen. Elk seizoen richt Maaike 
het opnieuw in, passend aan 
de tijd van het jaar, straks in 
de kleuren van het voorjaar. 
Queenfisher, gevestigd in een 
van de mooiste panden aan de 

Munnikeholm, is ook door 
Maaike ingericht.
Makelaars weten Maaike te 
vinden om lege huizen in te 
richten voor de verkoop: een 
ingericht huis verkoopt immers 
beter dan een leeg huis. Ze is 
bij een nieuwbouwproject in 
Haren gevraagd een huis in te 
richten. De buren vonden het 
zó mooi, dat zij ook gevraagd 
meerdere huizen in te richten/ 
mensen advies te geven.
 Samen met een vriendin orga-
niseert Maaike een keer of drie 
per jaar een vintagemarkt in 
Zuidhorn. Op 8, 9 en 10 april 
staat een markt gepland.
Welkom thuis bij MES ontwerp
Voor elk budget is het mogelijk 
advies te vragen bij Mes ont-
werp! Maaike komt graag langs 
voor een vrijblijvend kennisma-
kingsgesprek.
Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op www.MESontwerp.nl 
of mail maaike@mesontwerp.nl 
of bel 06 48954061
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foto Cristian Richters

Vertel mij uw 
levensverhaal, 
we maken er 
een boekje 
van!
Mevrouw Houwing (1937) heeft 
al een lang leven achter zich. 
Haar levensverhaal gaat over 
voor- en tegenspoed, over een 
jeugd tijdens de wederopbouw 
en over de problemen die zij 
ondervond door haar visuele 
beperking. Humanitas-vrij-
williger Ita de Regt heeft het 
opgeschreven en er een boek 
van gemaakt. Het is inmiddels 
in beperkte oplage gedrukt en 
in familie- en vriendenkring 
verspreid. Mevrouw Houwing: 
“Mijn kinderen vonden het heel 
fijn dat het verhaal vastligt, voor 
als ik er later niet meer ben. En 
mijn kleinzoon zei: Ik vind er nu 
nog niet zoveel aan, oma, maar 
dat zal later vast anders zijn.”

Wall House opent 
nieuw seizoen met 
Studio 212 Fahrenheit

Samen Vitaal Corpus
Als je ouder wordt, kun je het gevoel hebben, dat je er alleen 
voor staat en er niet meer zoveel toe doet. Misschien heb 
je ook wat minder energie om erop uit te trekken, de wereld 
voelt soms wat dof. Even bewegen helpt dan echt! Je komt 
weer onder de mensen en je kikkert er van op. 

Elke week gaan  we onder professionele begeleiding samen 
bewegen. Op je eigen manier en in je eigen tempo. Ook al 
heb je lichamelijke klachten, er kan vaak meer dan je denkt! 
et is gewoon leuk om te doen en na elke bijeenkomst ga je 
met nieuwe energie naar huis. Na afloop drinken we gezellig 
samen een kop koffie en kunnen er thema’s aan bod komen 
die jullie belangrijk vinden.

Wat: Samen Vitaal Corpus
Wie: 70-plussers
Wanneer: elke dinsdagochtend 10.30.00-12.00 uur. 
Start 26 april 2022
Waar: Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20, Groningen
Kosten: april en mei gratis, 
daarna €3,50 per keer incl. koffie/ thee 
Aanmelding/vragen: 
Femmie Linthout: tel 06-10035293 of mail f.linthout@lentis.nl

Fit en scherp blijven
Bij Samen Vitaal Corpus bestaat de training uit een warming 
up en verschillende beweeg vormen aangepast op 70-plus-
sers. Op deze manier beweeg je én werk je tegelijkertijd aan 
een betere coördinatie en motoriek.

Sociaal actief
Naast bewegen staat bij Samen Vitaal Corpus ook het ont-
moeten en sociaal contact centraal. Ontmoet nieuwe mensen 
onder het genot van een kopje koffie en praten over thema’s 
die jij belangrijk vindt.  

Met professionele begeleiding
De trainingen zijn met professionele begeleiding van een 
seniorensportleider.

Wat kan je verwachten bij Samen Vitaal Corpus?
Sport en spel / ontmoeting/ gezond ouder worden / gezellig-
heid / positief en gezond / professionele begeleiding / meer 
leefplezier. Binnenkort worden ook de flyers in de wijk ver-
spreid.

Samen Vitaal Corpus wordt aangeboden door:
Zuid Vooruit, 
Ontmoetingsplek Heymans, 
WIJ-Groningen, 
Humanitas, 
Eensamen050 
en gemeente Groningen.

De vrijwilligers van Humanitas 
Project Levensverhaal helpen 
graag bij het optekenen van 
uw verhaal. Levensverhalen 
kunnen van grote waarde zijn 
voor familie en vrienden, maar 
ook voor uzelf. Daarnaast heeft 
het samen optekenen van het 
verhaal een sociaal aspect. 
Vrijwilliger Ita: “Van interviewen 
kwam soms niet veel terecht, 

omdat we een klik hadden en 
vaak gewoon hebben zitten 
kletsen.” 
Wilt u, net als mevrouw Hou-
wing, ook hulp bij het opstellen 
van (een deel van) uw levens-
verhaal? Neem dan contact op 
met Humanitas: 050-3126000  
mip.groningen@humanitas.nl 
Na aanmelding komt een co-
ordinator bij u thuis om kennis 
te maken. Vervolgens zoeken 
we een passende vrijwilliger 
die samen met u aan de slag 
gaat om uw levensverhaal op te 
tekenen. 

Op zaterdag 2 april 2022 gaat architectuurparel Wall House #2 in Groningen 
open met een tentoonstelling van de Groningse Studio 212 Fahrenheit. 
Het internationaal prijswinnende ontwerpduo presenteert bij Wall House meerdere 
werken waaronder Sit! en L EVEN. 

L EVEN 
Met het werk L EVEN verbeeldt 
Studio 212 Fahrenheit de 
betrekkelijkheid van het leven. 
Studio 212 Fahrenheit zegt hier-
over: “Deze lichtsculptuur van 
ademend licht herinnert ons er 
constant aan dat we het beste 
uit onze tijd moeten halen. Als 
je je bewust bent van je ein-
digheid, ben je je ook bewust 
van de waarde van het leven. 
We zijn kwetsbaar. Het verschil 
tussen leven en dood is slechts 
een ademhaling.” 
 
SIT! 
De serie SIT! bestaat uit stoelen 
waarbij het ontwerp gebaseerd 
is op honden. De studie begon 
met het observeren van de 
verschillende hondenrassen en 
houdingen. Vanuit hier ontstond 
het design. Zo krijgt iedere 
stoel een eigen kleur, formaat 

en bewegingsbeeld. Elke stoel 
is terug te herleidden naar een 
hondenras. 
 
Studio 212 Fahrenheit
Studio 212 Fahrenheit is opge-
richt door Albert Buring en Paul 
Mulder. In de loop der jaren 
ontwikkelt hun stijl zich van gra-
fisch naar ruimtelijk ontwerp. In 
hun werk balanceren zij op het 
snijvlak van design en kunst. 

Feestelijke opening 
Bij de opening van de tentoon-
stelling Studio 212 Fahrenheit 
zijn er feestelijkheden in en 
om het Wall House. Theresa 
Wolthuis van Toffe koffie is er 
weer met haar Piaggio Ape 
en er pendelt een fietstaxi op 
en neer tussen Wall House en 
bushalte(s). Om 12:00 uur zal 
de expositie officieel worden 
geopend door Andreas Blühm, 
directeur van het Groninger 
Museum.
 
Toegang gratis 
Het gebouw en de expositie 
zijn van 2 april t/m 30 oktober 
2022 elke zaterdag en zondag 
geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 

Wall House #2 bevindt zich 
aan de A.J. Lutulistraat 17 
in Groningen.
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Vrijwilligers 
aan de slag 
bij NL Doet 
2022
Zaterdag 12 maart werd NL 
Doet georganiseerd door de 4 
kerken in Corpus den Hoorn, 
door Cosis en WIJ Corpus 
den Hoorn. Medewerkers van 
de gemeente waren aanwezig 
en van de woningcorporaties 
Nijestee, Patrimonium en de 
Huismeesters. De fotoclub van 
de locatie Noorderbrug van ’s 
Heeren Loo hebben de foto’s 
gemaakt die u hiernaast ziet. 
In totaal deden 75 vrijwilligers 
mee.

Er kon worden gekozen uit 
klussen rondom huis, zwerf-
vuilklussen en plantjes in de 
grond zetten. De dagbesteding 
van het Heymanscentrum is 
heel blij, dat de beweegtuin en 
het terras weer schoon zijn en 
de plantenbakken gevuld.  Op 
meerdere plekken in de wijken 
is zwerfvuil opgehaald. De mi-
lieustewards van de gemeente 
hebben 5 containers grofvuil 
afgevoerd. Na afloop konden 
alle vrijwilligers als dank voor 
het harde werken een lunch-
pakketje ophalen en was er een 
poffertjesfestijn.

Sporten voor dat ontspannen 
gevoel en het plezier
Petra de Groot is een van de 
trainers van Open Gym Zuid. 
Tot eind mei geeft zij iedere 
woensdag van 16.00-17.00 de 
les ‘Fitnesscircuit’ op de sport-
plek Bewegen & Meer aan het 
Hoornsemeer. ‘Dit is je kans. 
Ik roep iedereen op om mee te 
doen.’

‘Ik vind het heerlijk om mensen 
die nog nooit hebben gesport 
aan het bewegen te krijgen. 
Om ze te laten voelen: ‘Dit is 
echt leuk’. Natuurlijk snap ik 
dat je na een dag werken geen 
zin hebt om te sporten. Omdat 
je te moe bent, of liever op de 
bank zit. Ook ik heb dat wel 
eens. Ga ik dan toch naar de 
sportschool toe, dan voel ik me 
daarna helemaal relaxed. Dat 
heerlijke ontspannen gevoel na 
afloop, dat wil ik anderen ook 
meegeven.’ 

‘Je hoeft niet bang te zijn dat je 
je tijdens mijn les helemaal in 
het zweet moet werken. Ik bied 
mijn les zo laagdrempelig aan 
dat het net geen moeite kost. 
Iedere keer gaan we daarbij 
een stapje verder. Natuurlijk 
sluit ik daarbij aan op wat ie-
mand kan en wat zijn of haar 
persoonlijke behoefte is. Mijn 
doel is deelnemers zo goed 
mogelijk te leren hoe ze zelf 
aan de slag kunnen gaan. Aan 
het einde van de twaalf weken 

Open Gym hebben ze mij daar 
dan niet meer voor nodig.’

‘Ik vind het belangrijk om tijdens 
mijn les verbindingen te maken. 
Dat doe ik door de deelnemers 
met elkaar te laten sporten in 
plaats van om en om. Of door 
bijvoorbeeld duo-oefeningen te 
laten doen. Contact maken is 
minstens een even belangrijk 
onderdeel van mijn les als het 
bewegen zelf.’
 
‘Toen ik van Open Gym hoorde, 
besloot ik meteen mee te doen. 
Dit concept van op een leuke 
en eenvoudige manier met 
elkaar sporten past helemaal 
bij mij. Het aanbod is zo leuk! 
Probeer het gewoon een keer. 
Het is gratis en echt een unieke 
mogelijkheid.’

Wil je meedoen aan de les van 
Petra de Groot? Meld je dan aan 
via www.opengymgroningen.nl 
Meedoen is gratis en vrijblijvend. 
Je zit dus nergens aan vast! 
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BSLIM Programma
Corpus den Hoorn & De Wijert-Noord

Programma MAART en APRIL
Dinsdag

Woensdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sportinstuif                               

2 MAART en 6 APRIL
50 Cent Zwemmen 

9,16,23,30 MAART: Unihockey
13,20,27 APRIL: Basketbal

Sporthal De Wiardt
 
 15:30-16:00 Groep 1-2

16:00-16:45 Groep 3-8

Helperbad
 

13:30-15:30 voor 8-18 jaar
(Met zwemdiploma)

 

Sporthal De Brug
 
 

Sporthal De Wiardt
 
 14:30-15:30 voor 8-15 jaar

Opgeven bij Buursportcoach Tim 

15:30-17:00 voor 10-17 jaar
Zaalschoenen verplicht!

 

APRIL: 12+ Fitness

De activiteiten vinden elke week plaats m.u.v. de
schoolvakanties!

Kijk voor meer informatie op www.bslim.nl en stel gerust
vragen aan Buurtsportcoach

 Tim van Dam: 06-83092268 / t.vandam@hvdsg.nl
of Brede vakdocent Jorien Anninga: J.anninga@vcog.nl

@Bslim050

Sportplek Hoornsemeer

Zaalvoetbal

15:30-16:30 voor 12-16 jaar
Opgeven bij Buursportcoach Tim 

Activiteiten voor de jeugd 
WIJ 
voorjaar 
2022

WIJ-Entree Zuid dicht op 5 en 6 april 
telefonisch wel bereikbaar

\

Beeldend Bezig! In het Hoornse Meer. 
Hartelijk welkom voor wie beeldend bezig wil zijn.

Aanmelden via tekenenbijmariska@gmail.
com.

Voor Volwassenen.
“Mandala tekenen”. Elke laatste zondag van de 
maand, 14.00-16.00 uur. Kosten 20 euro of met 

Stadjerspas korting.

Voor Jeugd is er nog plek! 
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, vrijdagmiddag 

van 16.00-17.00 uur.
Voor jongeren van 11 t/m 16 jaar, zaterdagoch-

tend 
van 10.30-12.00 uur om de week.

Volg eerst een proefles, 5 euro per les.

Individuele therapeutische coaching 
voor kinderen, jongeren en volwassenen  

met behulp van de Tekentaal.  
Ook online mogelijk, mits u zelf materiaal heeft.

Meer informatie: 
Website Beeldend bezig! 

WIJ-Entree Zuid is de inloop 
voor inwoners uit de werk-
gebieden Rivierenbuurt, de 
Wijert, Corpus den Hoorn en 
Haren is tot 7 april te vinden 
aan de andere kant van het 
Menno Lutterhuis, aan de Be-
zettingslaan 60-1. In verband 
met een verbouwing is deze 
tijdelijke WIJ-Entree Zuid op 
dinsdag 5 en woensdag 6 april 
gesloten. De WIJ-medewerkers 
zijn op die dagen wel telefo-
nisch bereikbaar via nummer 
050 -3679120. WIJ Groningen 
dankt u voor uw begrip!

Vanaf donderdag 7 april is 
de entree vanaf 09:00 uur 
weer toegankelijk op de oude, 
vertrouwde locatie aan de 

Paterswoldseweg 267, naast 
restaurant Mennoos Kookerij. 
Daar komt u dan terecht in een 
huiselijkere en sfeervollere en-
tree dan voorheen.

In de loop van mei is er een 
open dag waarop u van harte 
welkom bent in de verbouwde 
WIJ-Entree. 
Datum en tijdstip worden later 
bekendgemaakt. 

De voorjaarsvakantie is voor-
bij en het jeugdwerk van WIJ 
Corpus den Hoorn is alweer 
had bezig met het maken van 
een activiteitenaanbod voor de 
meivakantie. 

Er is een initiatief voor 18 april 
om te gaan laser gamen. Ook 
de spelbus is iedere woensdag-
middag van 14.00- 16.30 en op 
het plein bij de Semmelstee. 
4-12-jarigen kunnen zonder 
opgave komen spelen. 

Voor het actuele jeugd- 
activiteitenaanbod kijk op  
www.check050.nl 
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Hard aan het werk 
voor een betere 
waterkwaliteit 
Het waterschap Noorderzijlvest, het Meer-
schap Paterswolde, de provincie Groningen en 
uitvoeringsorganisatie Prolander werken in en rond 
het Paterswoldsemeer aan het verbeteren van 
de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan 
het ontwikkelen van nieuwe natuur.  Aan de zuidoost-
kant van het meer gaat het om het aanleggen aan 
Ecologische Verbinding Zones. 

In de workshops van Senior-
Web Groningen op donderdag-
middagen in buurtcentrum De 
Semmelstee komen diverse 
specifieke onderwerpen op 
computergebied aan bod. 
Wekelijks staat een ander the-
ma centraal.  In de afgelopen 
maanden betrof het onder an-
dere beeldbellen, fotobeheer en 
werken met Windows X. 

Aan de workshops kunnen 
maximaal 6 en minimaal 4 per-
sonen aanwezig zijn. Tot nu toe 
zijn deze workshops zeer suc-
cesvol en leveren duidelijk hulp/
ondersteuning bij het oplossen 

Bestuur BSV Corpus den Hoorn zoekt secretaris 

De Buurt- en Speeltuinvereniging Corpus den Hoorn bestaat 
sinds 1960 en is vanaf 2015 gehuisvest in het prachtige 
gebouw van buurtcentrum De Semmelstee aan de Semmel-
weisstraat 182. De Semmelstee is het buurtcentrum van de 
wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en 
Piccardthof. In de Semmelstee worden allerhande activiteiten 
door en voor wijkbewoners georganiseerd. Het is dé ontmoe-
tingsplek geworden voor veel wijkbewoners en vele anderen 
buiten Corpus den Hoorn. 

Wie zoeken we?
Ter versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar een se-
cretaris, iemand met affiniteit voor het buurt- en speeltuinwerk 
die deze functie wil vervullen.
Samen met de voorzitter en de penningmeester vorm je het 
dagelijks bestuur. Als lid van het algemeen bestuur zorg je er-
voor een bloeiend buurtcentrum nog levendiger te maken.

Wat moet je kunnen?
Op de eerste plaats moet je het fijn vinden in een team te 
werken. Je moet er daarnaast lol in hebben eraan mee te wer-
ken, dat het bestuur goed kan ‘draaien’. Het houdt vooral in de 
agenda te verzorgen en verslagen te maken van de vergade-
ringen. Af en toe een persbericht schrijven hoort erbij en ook 
bijhouden van de ledenadministratie. Heb je nog niet al te veel 
ervaring op dit vlak: je krijgt alle ondersteuning!

Hoeveel tijd kost het?
Als algemeen bestuur vergaderen we 1 x per maand. Tus-
sendoor vergadert het Dagelijks Bestuur een paar keer in de 
maand. Je moet rekenen op gemiddeld ongeveer 2 of 3 uur in 
de week.

Heb je belangstelling voor deze functie? 
Reacties op deze vacature kun je sturen aan: info@semmelst-
ee.nl. Voor verdere informatie kun je bellen naar de Semmelst-
ee: 050-5267217. Zie ook: www.semmelstee.nl 

van digitale problemen. Kijk op 
de site voor de komende the-
ma’s en hoe laat op donderdag-
middag de workshops zijn. 

Stichting SeniorWeb Groningen 
biedt vanaf 1 februari naast de 
workshops ook de volgende 
activiteiten aan: “Hulp op af-
stand” (telefoon, Quick Assist, 
Zoom, Teams of Facetime) en 
“Les aan Huis”.

Activiteiten van 
SeniorWeb

Een betere afwatering
De afgelopen maanden was het 
waterschap onder meer druk 
bezig rondom de Meerschaps-

boerderij, vlakbij het Wall 
House. De werkzaamheden 
maken onderdeel uit van de 
Kaderrichtlijn Watermaatrege-
len. Er is vooral gewerkt aan 
het verhogen van de afvoerca-
paciteit van het Paterswoldse-
meer richting Piccardthofplas. 
Behalve om een betere afwa-
tering gaat het om een betere 
‘vispasseerbaarheid’ van het 
Paterswoldsemeer naar de Pic-
cardthofplas. 
 
Natuurvriendelijke oevers
Langs het Winterpad en achter 
de Meerschapsboerderij is 
een natuurvriendelijke oever 
aangelegd, waardoor planten De “Computerclub” (1 op 1 les) 

start vermoedelijk weer in sep-
tember 2022.  
Neem contact op met de 
cursuscoördinator (info@
seniorwebgroningen.nl) voor 
verdere informatie.  Vermeld de 
aard van het probleem en het 
telefoonnummer waarop men 
bereikbaar is. Dit email adres is 
ook te gebruiken voor het aan-
brengen van onderwerpen voor 
een eventuele workshop.  
Er wordt contact met u 
opgenomen door de cursus-
coördinator of één van de 
docent-vrijwilligers. 

Kijk ook op onze website 
www.seniorwebgroningen.nl 
voor actuele informatie.

en (water)dieren een betere 
leefomgeving krijgen en de wa-
terkwaliteit verbetert. 
De stuw die naast de Meer-
schapsboerderij ligt is verbreed 
en de nabijgelegen duiker on-
der het 
fietspad is verbreed. Hierdoor 
is de afvoercapaciteit van het 
Paterswoldsemeer vergroot.

Vispassage en ijsvogel-
wand
Naast de stuw is een vispas-
sage aangelegd, zodat vissen 
weer kunnen optrekken vanuit 
de Piccardthofplas naar het 
Paterswoldsemeer. Voor de 
aanwezige ijsvogels is in  
samenwerking met Natuur-
monumenten een ijsvogelwand 
aangelegd.
Meer info over alle werkzaam-
heden rondom het meer: 
Meer in Balans: 
Werkzaamheden Paterswoldse-
meer - Meerschap Paterswolde 
(meerschap-paterswolde.nl)
 

Foto: Aanbrengen van de 
beschoeiing bij het Winterpad

Foto: Aanleg natuur-
vriendelijke oevers
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Wij scholen met de Bijbel!

Op zoek naar een fijne 
school voor uw kind?

• Een kleinschalige basisschool

• Optimale aandacht voor ieder kind

• Een fijne gemoedelijke sfeer

Past dit bij u en uw kind?
Bel gerust voor een 
vrijblijvende kennismaking!

050 52 50 448
Rode Kruislaan 78 - Groningen
www.triangelgroningen.nl

Wie was 
Semmelweis?
In het Zuidwesten van Corpus 
den Hoorn vinden we de 
Semmelweisstraat. Aan deze 
straat is ook ons buurtcentrum, 
de Semmelstee, gevestigd. 
Ignác Fülöp (of: Ignaz Philip) 
Semmelweis (Boeda, 1 juli 
1818 – Wenen, 13 augustus 
1865) was een Hongaarse arts 
in het Keizerrijk Oostenrijk. 
Semmelweis kwam in 1844 
werken bij het Allgemeines 
Krankenhaus in Wenen. Vooral 
de toestand in de kraamafdeling 
had daarbij zijn aandacht. 
Kraamvrouwenkoorts was in 
die tijd een veelvoorkomende 
ziekte waaraan tot wel 25% 

Wie wil er een wijkschouw?
Schouwen betekent letterlijk: ‘kijken of alles in orde is’.  Een wijkschouw is bedoeld 
om te kijken of alles in een wijk nog wel in orde is. Vroeger gebeurde het in bijna 
alle stadswijken, tegenwoordig niet of nauwelijks meer. Wij vragen ons af het af of 
bewoners er nog behoefte hebben aan een wijkschouw. 

Hoe netjes is de wijk?
Wie door onze Hoornse wijken 
loopt en zijn ogen de kost geeft, 
zal zien dat de openbare ruimte 
meestal behoorlijk op orde is. 
De meeste tegels liggen recht 
en bijna alle lantaarnpalen 
geven licht wanneer het moet. 
Veel perken en perkjes worden 
met regelmaat onderhouden 
en het gras wordt gemaaid 
waar dat nodig is. Veel 
van dit onderhoudswerk 
wordt georganiseerd vanuit 
de Wijkpost Zuid van de 
gemeente, maar regelmatig 
zorgen wijkbewoners er 
ook zelf voor dat de directe 
omgeving er verzorgd uitziet. 
En dan zijner natuurlijk nog 
acties als NL Doet waardoor de 
wijk opgeruimder en fleuriger 
wordt. Op sommige plaatsen 
is het echter toch nog minder 
netjes of is het minder rustig. 
Daar hebben bewoners last 
van bijvoorbeeld jongeren met 
harde muziek draaien of divers 
afval. Soms is de verlichting 
minder goed en kan dat de 
reden zijn ’s avonds die plekken 
liever te mijden.

Melden bij de gemeente
De gemeente roept de 
inwoners met grote regelmaat 
op te melden wanneer er 
niets niet klopt, er overlast is 
of een gevaarlijke situatie is 
doordat de straatverlichting 
het niet doet. Men kan dit op 
meerdere manieren melden, 

zowel telefonisch als digitaal. 
Op de site van de gemeente 
Groningen worden alle 
mogelijkheden van melden 
opgesomd onder ‘Melding 
openbare ruimte’. Er staat een 
groot aantal onderwerpen 
waarover u een melding kunt 
doen. Er is ook een app “Slim 
melden” beschikbaar. U kunt 
dan op een kaart inzoomen 
op de exacte locatie waar 
zich voordoet waarover u een 
melding wilt doen. 

Wat is de meerwaarde 
van een wijkschouw?
Bij meldingen door individuele 
bewoners van problemen in ‘de 
openbare ruimte’ zal het vaak 
gaan om meldingen op een 
bepaalde plaats in de wijk. De 
bewoner meldt het probleem 
en krijgt een bevestiging van 
de melding. Regelmatig zal ook 
contact worden opgenomen 
over de melding en over de 
verdere afhandeling. Bij een 
wijkschouw wordt er door 
een groep wijkbewoners door 
de wijk gewandeld, samen 
met vertegenwoordigers 
van de gemeente en andere 
organisaties in de wijk die een 
rol spelen bij de veiligheid in 
de openbare ruimte. Daarbij 
is te denken aan buurt- en 
opbouwwerkers, jeugdwerkers 
en woningbouwverenigingen. 
Ieder kijkt vanuit haar/zijn eigen 
perspectief naar veiligheid en 
ordelijkheid. Samen schouwen 

heeft als bijkomend voordeel 
dat men elkaar beter leert 
kennen en men elkaar zonodig 
makkelijker ‘weet te vinden’ bij 
het samen zoeken en realiseren 
van oplossingen. 

Laat weten of u een wijk-
schouw wilt
De heer Henk Kosmeijer, 
gebiedsmanager van de 
gemeente voor Groningen-
Zuid, heeft ons verzekerd een 
wijkschouw te organiseren 
wanneer daaraan in Corpus 
den Hoorn en/of Hoornse 
Meer behoefte aan is. Wilt u 
een wijkschouw en mogelijk 
zelf meedoen: geef dit aan 
ons door op: redactie @ 
dezuidwesterkrant.nl

Foto Roelof Sietsema

van de kraamvrouwen in 
ziekenhuizen overleed. 
Aanvankelijk werd gedacht 
aan oorzaken als te veel 
patiënten opnemen, verkeerd 
dieet, slechte ventilatie, vuil 
linnengoed en zelfs aan door 
priesters gebruikte wierook.
Semmelweis ontdekte, dat 
vreemd genoeg de sterfte bij 
ziekenhuisbevallingen met 
een vroedvrouw veel lager 
was dan bij bevallingen in het 
ziekenhuis onder leiding van 
een arts. Hij stelde vast, dat 
de vroedvrouwen wel grondig 
hun handen wasten, terwijl 
de artsen in het ziekenhuis 
het niet zo nauw namen met 
de hygiëne. Hij verlangde 
daarom van de geneesheren, 

dat ze voortaan hun handen in 
bleekwater moesten wassen 
voordat er onderzoek op de 
kraamzaal gedaan zou worden. 
Halverwege 1847 daalde 
daardoor de sterfte in zijn 
ziekenhuis van 10% naar 1-2%!
Semmelweis was met deze 
ontdekking en het eisen van 

hygiëne de grondlegger van 
de antiseptische behandeling, 
de wondbehandeling waarbij 
alle bacteriën effectief worden 
bestreden. Semmelweis 
schreef over zijn ontdekking en 
beschuldigde in zijn publicaties 
artsen van het overbrengen van 
ziektekiemen. Dat viel niet goed 
bij zijn collega’s, die ook jaloers 
waren op zijn succes. 
Mede omdat Semmelweis 
niet precies kon aangeven 
hoe die overdracht verliep 
werd hij ontslagen en keerde 
terug naar zijn geboorteland 
Hongarije. Hij kreeg de leiding 
op de afdeling Verloskunde van 
een ziekenhuis in Pest. Daar 
wist hij door zijn werkwijze 
het sterftecijfer als gevolg van 
kraamvrouwenkoorts beneden 
de 1 procent te krijgen. Pas na 
de ontdekking van de bacterie 

Koningsdag Hoornse Meer woensdag 27 april

door Louis Pasteur kreeg de 
methode van Semmelweis 
de nodige theoretische 
onderbouwing. Semmelweis 
kwam daardoor later bekend 
te staan als een van de 
grondleggers van het moderne 
desinfectieproces. Hij ontving 
rond 1900 postuum de eer die 
hem toekwam.

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat er ’s 
morgens een vrijmarkt op het S. Allendeplein in het 
Hoornse Meer werd gehouden. We hopen van harte 
dat het dit jaar wel gaat lukken. Het is een feestje om 
al die kinderen en hun ouders bezig te zien.
Vanaf 07.30 uur kunt u een plekje zoeken om de 
spulletjes te verkopen, rond 13.00 uur is de markt af-
gelopen. Het is een gezellige grote vrijmarkt, waar altijd 
wel iets leuks te vinden is voor uzelf, of voor een kind 
of kleinkind. Voor de prijs hoeft u het meestal niet te 
laten.  We hopen natuurlijk op mooi weer en dat er veel 
verkocht wordt door alle grote en kleine deelnemers. 
Vriendelijk verzoek van de organisatie om de niet 
verkochte spullen weer mee naar huis te nemen en 
géén afval achter te laten. 
Kinderen die muziek willen maken zijn van harte welkom. 
Dat voegt iets feestelijks toe aan deze mooie dag.

Beeldpuzzel 2
door Alex Vos
Oplossing pag. 3 onder colofon

Foto: Aanbrengen van de 
beschoeiing bij het Winterpad

Foto: Aanleg natuur-
vriendelijke oevers
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Volwassenen- en 
jeugdfonds Sport 
& Cultuur 
Sinds 1 januari 2022 bestaat 
het Volwassenenfonds Sport 
& Cultuur in de gemeente 
Groningen. Inmiddels heeft het 
Volwassenenfonds Groningen 
al bijna 300 aanvragen be-
handeld voor inwoners uit de 
gemeente Groningen die willen 
deelnemen aan een sport of 
een cultuuractiviteit. Een aan-
vraag kan worden ingediend 
als: je een Stadjerspas hebt, 18 
jaar of ouder bent én inkomen 
op of rond het bijstandsniveau 
hebt en daardoor geen geld 
overhoudt om te sporten of een 
cultuuractiviteit te doen. 

Denk jij dat je in aanmerking 
komt voor het Volwassenen-
fonds Sport & Cultuur én heb jij 
een sport- of cultuuractiviteit in 
gedachten? Kom dan langs of 
bel naar het WIJ-team om sa-
men een aanvraag in te dienen 
bij het Volwassenenfonds Sport 

& Cultuur. De aanvraag dient 
gedaan te worden door een 
intermediair van het WIJ-team. 

Misschien zou je graag een 
aanvraag willen doen voor een 
kind onder de 18 jaar en is er 
in het gezin niet het geld om dit 
te betalen. Neem dan gerust 
contact met ons op om samen 
te kijken naar de mogelijkhe-
den voor een aanvraag bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Ook voor kinderen is het be-
langrijk om te kunnen sporten 
of cultuuractiviteiten te kunnen 
doen! 

Kijk voor meer informatie ook 
op de website van het Volwas-
senenfonds Sport & Cultuur en 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Windstille wolken 
weerspiegeling
Vanaf de ‘nieuwe’ (2018) steiger 
aan de Piccardthofplas is het 
fijn om mijmerend naar de 
zonsondergang te kijken. Ook 
op andere tijden van de dag 
zie ik vaak prachtige luchten 
in de plas weerspiegeld. Deze 
foto maakte ik bij windstil weer, 
dan is het onderscheid tussen 
werkelijkheid en weerspiegeling 
niet te zien, of er moet even 
een meerkoetje doorheen 
zwemmen!

De steiger ligt in de bocht van 
de Schweitzerlaan en is onder-
deel van de groene verbinding 
tussen het Martiniziekenhuis en 
Piccardthof. Regelmatig, zeker 
in de zomer, doen bezoekers 
de grote picknicktafel eer aan.

Joukje Pees
www.joukjepees.nl
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OPEN GYM GRONINGEN
www.opengymgroningen.nl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Gratis sporten in jouw stad. Diverse sportlessen voor beginners die samenmet
buurtbewoners willen bewegen!

Kijk voor mee informatie op www.opengymgroningen.nl
Meedoen? Aanmelden voor de lessen kan ook via de website.

Locaties

Medemogelijk gemaakt door

Aanmelden &meer informatie

GRATIS

15:00-16:00
Bootcamp 

Parkeerplaats ter hoogte
van Helperpark 366

18:00-19:00
Bewegen met plezier 

FysioVogelzang
Vechtstraat 69

16:00-17:00
Fitnesscircuit

Sportplek Bewegen & 
Meer Hoornsemeer: 

Aldo Morostraat

13:00-14:00
Bewegen & ontspannen

Sportplek Bewegen & 
Meer Hoornsemeer: 

Aldo Morostraat

9:30-10:30
Powerwalking
Sporthal de Wiardt, 

Vondellaan 75

16:00-17:00
Bootcamp start-up

Hendrik de Vries 
Plantsoen, De Wijert

13:00-14:00
Freerunning

Hendrik de Vries 
Plantsoen, De Wijert

Rustdag

Parkeerplaats ter hoogte van Helperpark 366, FysioVogelzang
Vechtstraat 69, Sportplek Bewegen & Meer Hoornsemeer: Aldo Morostraat, 
Sporthal de Wiardt, Vondellaan 75, Hendrik de Vries Plantsoen, De Wijert.

Gratis sporten 
en bewegen met 
Open Gym Zuid

Trainingen in de buiten-
lucht voor jong én oud

Sporten is leuk en gezond. Om 
dat te laten zien  is er nu Open 
Gym Zuid. Gratis sportlessen 
onder professionele begelei-
ding. Voor jong en oud! 

Gratis en vrijblijvend 
Tot half mei 2022 zijn er meer-
dere keren per week sportac-
tiviteiten bij de beweegplekken 
in Groningen-Zuid. Kies bijvoor-
beeld uit ‘bewegen met plezier’, 
freerunning, bootcamp, power-
walking en fitnesscircuit. Zo 
kun je op een leuke en veilige 
manier sporten. 

Meedoen 
Meedoen is gratis en je zit 
nergens aan vast. Ga voor het 
rooster en aanmelden naar:
www.opengymgroningen.nl

Vragen en meer informatie 
Wil je nog meer weten? Bij-
voorbeeld over wie er mee 
doen, de trainers of hoe een les 
eruitziet? Neem dan contact op 
met Lilian Veldman (Gemeente 
Groningen).  
Bel: 06 12 44 80 78 of mail: 
lilian.veldman@groningen.nl

Schrijverscafé 

De Schrijfert 

in De Wijert  
Op donderdag 28 april start  
De Schrijfert in Forumbiblio-
theek De Wijert. De Schrijfert is 
een nieuw, informeel schrijver-
scafé voor iedereen die graag 
verhalen schrijft. Ben jij een 
amateurschrijver van fictie of 
non-fictie voor volwassenen of 
jeugd? Wil je graag opbouwen-
de feedback? En wil je anderen 
op weg helpen in hun schrijfpro-
ces? Meld je dan aan en stuur 
een berichtje naar  
e.torenbeek@gmail.com  
(vanaf 18 jaar).

Wat:  
Schrijverscafé De Schrijfert 
Locatie:  
Forumbibliotheek De Wijert 
Datum en tijd:  
Vanaf donderdag 28 april  
vierwekelijks | 15.30-17.00 uur.

“Schrijven is zitten blijven totdat  het er staat”

OPEN DAG  BIOTOOP
22 MEI               2022

Bewaar de dag! en kijk tegen die tijd voor
hoe en wat precies op www.biotoop.org
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Oproep: Uitkijkers gevraagd voor De Zuidwester

Graag ontmoeten we lezers die het interessant vinden om 
nauwer betrokken te worden bij onze buurtkrant.
Hebt U suggesties voor artikelen in een volgende editie? 
Kent u wijkbewoners die een plaats in de krant 
verdienen? Wij hebben deze lezers met wie we graag in 
contact komen ‘Uitkijkers’ genoemd. 
Laat het ons weten op redactie@dezuidwesterkrant.nl

12
Vissenhotels 
in Wall House 
Bij de start van dit schooljaar 
daagde het waterschap Noor-
derzijlvest leerlingen van RSG 
De Borgen uit Leek en van het 
Praedinius Gymnasium en het 
Stadslyceum uit Groningen uit 
met de opdracht: Ontwerp een 
vissenhotel en maak het hotel 
ook boven water ‘zichtbaar’. De 
maquettes waren onlangs te 
bezichtigen in Wall House2#.

Er zijn te weinig schuil- en paai-
plekken voor vissen en kleine 
waterbeestjes in het  
Paterswoldsemeer. Het wa-
terschap Noordzijlvest heeft 
daarom bedacht kunstmatige 
constructies aan te leggen, vis-
senhotels genaamd. De hotels 
komen onder of nabij de stei-
gers aan de oostzijde van het 
Paterswoldsemeer te liggen. In 
totaal zullen er 10 vissenhotels 
worden gerealiseerd.

Ruim 200 tweedejaars Techna-
sium-leerlingen van bovenge-
noemde scholen zijn gedurende 
een periode van een half jaar 
aan de slag geweest met de 
opdracht. Van 7 tot en met 10 
maart werden de maquettes 
die de leerlingen ontwierpen 
geëxposeerd in Wall House en 
waren op de website van het 

waterschap te bekijken. 
Het publiek kon op drie meest 
aansprekende ontwerpen 
stemmen.
Het vissenhotel van leerlingen 
van RSG De Borgen was favo-
riet bij de bezoekers. Het ont-
werp bestaat uit verschillende 
dichtgemaakte ruimtes, die met 
elkaar in verbinding staan. Er 
zijn ruimtes voor grote en kleine 
vissen. Alle materialen zijn van 
hout en hebben allerlei gaatjes 
als toegang. In de open ruimtes 
staan waterplanten waar de 
vissen zich kunnen verschuilen. 
In de steiger staat de tekst: ‘Let 
op. Er is een vissenhotel ge-
bouwd onder deze steiger’.

Het vissenhotel van leerlingen 
van het Stadslyceum bleek 
favoriet bij de vakjury. Met 
gerecycled plastic en gebruikt 

beton is een soort koraalrif na-
gebootst en er zijn buizen met 
gaatjes. Het hotel komt onder 
een steiger te hangen. Er ko-
men kijkramen van autoglas in 
de steiger, waar mensen door-
heen kunnen kijken. Het glas is 
gedempt, zodat de vissen niet 
schrikken. 

De twee winnende groepjes 
leerlingen kregen een kanopo-
lo-clinic volgen bij Kanovereni-
ging Groningen. Daarnaast laat 
het waterschap hun ontwerpen 
vertalen naar een echt ontwerp. 
Op onderdelen zullen er waar-
schijnlijk aanpassingen nodig 
zijn qua constructie, materialen 
en duurzaamheid.  Uiteindelijk 
echter zullen de leerlingen hun 
eigen ontwerpen herkennen, 
als ze in het Paterswoldsemeer 
liggen.

Samen een koor beginnen
Twee bewoners van Corpus 
den Hoorn hebben het plan op-
gevat een koor op te gaan rich-
ten. Wat is er fijner dan samen 
zingen? Nog leuker is het om 
te zingen met andere bewoners 
uit de Hoornse Wijken!
Het idee is nog pril en het staat 
ook nog niet vast wat voor koor 
het precies zal worden. Wel is 
duidelijk, dat het een gemengd 
koor zal zijn, dus mannen en 
vrouwen. Ook het repertoire zal 
gemengd zijn: van ‘evergreens’ 

tot Nederlandstalig en wat de 
leden verder maar wensen. 
De voorkeur gaat uit naar 
instrumentale begeleiding van 
een piano en/of accordeon. 

Lijkt het je wat om mee te den-
ken over wat mogelijk is: neem 
contact op met Ina Heerema: 
ina_heerema@hotmail.com

Wat wensen 
de bewoners 
voor hun wijk?
De afgelopen tijd zijn mede-
werkers van WIJ Corpus den 
Hoorn en van Zuid Vooruit in 
gesprek gegaan met bewoners 
over wensen, behoeften, kan-
sen en initiatieven in hun wijk. 
Wijkbewoners op het Overwin-
ningsplein kwamen daar een 
‘wensboom’ tegen. Ze mochten 
op kaartjes hun wensen voor de 
wijk schrijven, waarna deze in 
de wensboom werden gehan-
gen. De wensboom was te leen 
gegeven door een bewoner 
uit de Pasteurelaan. Ook in 
De Semmelstee was er op 16 
maart een inloopavond voor 
wijkbewoners om van zich te 
laten horen.

Er kwam tijdens deze inventa-
risatie een aantal voor de hand 
liggende wensen uit, zoals 
tegengaan van zwerfafval en 
meer aandacht voor mensen 
die het moeilijk hebben. Ge-
richte aandacht voor ouderen 
zijn die zich eenzaam voelen 
was een van de wensen of 
voor wijkbewoners die om een 
of andere reden in financiële 
problemen zijn geraakt. Ook 
kwam de wens naar voren om 
meer aandacht te besteden 
aan gevoelens van onveilig-
heid zoals die door sommige 
wijkbewoners worden ervaren. 
Zo gaf een tienermeisje aan 
zich niet prettig te voelen nu 
steeds meer leeftijdsgenoten 
met messen blijken rond te 
lopen en deze af en toe ook 
gebruiken. Op de inloopavond 
in De Semmelstee hadden 
twee wijkbewoners een heel 

mooie wens: graag een koor 
om samen te zingen!

Er bleken voldoende wensen 
voor de medewerkers van WIJ 
en van Zuid Vooruit om mee 
aan de slag te gaan in de wijk 
en om onder de aandacht van 
de gemeente te brengen. Hoop-
gevend was te ervaren hoe 
steeds meer buurtbewoners 
de verbinding willen zoeken en 
daarin ook slagen. Overduidelijk 
werd dit ook dit jaar weer bij de 
actie NL Doet op 12 maart. Veel 
vrijwilligers kwamen in actie 
en toonden ook nu weer aan, 
dat wijkbewoners vooral graag 
samenkomen wanneer daarbij 
een activiteit centraal staat. 

Heeft u ideeën voor verbinding 
in de wijk? Of zoekt u juist 
naar inspiratie? Laat het weten 
op wijcorpusdenhoorn @ wij.
groningen.nl

Foto: Winnaars publieks- en vakjuryprijs
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Atelier Joukje Pees - cursussen en workshops

 Schetsen in het landschap

Met een schetsboek en tekenmaterialen gaan we naar fraaie 
locaties rondom Groningen Zuid. Per keer komt een ander beeld-
element aan bod zoals perspectief, compositie, licht/donker.

Aanvang cursus: vanaf half mei 8 avonden
Welke avonden wordt in overleg met de deelnemers afgesproken
Hoe laat: van 19.00 tot 21.00 uur. 

Meer info, kosten en aanmelding vindt u op joukjepees.nl onder 
lessen en workshops Hier vindt u ook informatie over privé-, duo-
en triolessen en diverse workshops in mijn atelier of op locatie. 

Wilt u op de hoogte blijven van mijn nieuwe werk, exposities en 
workshops? Meldt u zich dan aan voor mijn nieuwsbrief. 
Dat kan via mijn site www.joukjepees.nl

   Nationale 
   Tuinvogeltelling 
   postcode 9728
De Nationale Tuinvogeltelling 
wordt sinds 2001 georganiseerd 
door Vogelbescherming Neder-
land en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. Op de laatste drie 
dagen van januari 2022 telden 
in heel Nederland meer dan 
170.000 mensen in totaal 
2.402.212 vogels. Ze telden 
deze in hun tuin of op hun 

Natuur-/vogelwandeling 
in Hoornse Meer en Hoornse Park
Op zaterdag 23 april willen we 
graag een natuur-/vogelwan-
deling organiseren in de wijk 
Hoornsemeer e.o. We starten 
om half 11 bij de Albert Heijn in 
het Hoornse Meer en de tocht  
duurt tot ongeveer 12.00 uur.

We lopen  richting Hoornseplas, 
via de Veenweg naar de wijk 
Hoornse Park en weer terug 
naar de AH. 

We raden aan om een verre-
kijker mee te nemen. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Voor opgave en meer infor-
matie is Harry te bereiken op: 
hharrywesterhuis@gmail.com;  
0624207387.

Met vriendelijke groeten,
Ingeborg Luiken
Harry Westerhuis

 
  

  
    
 

  Pasen    

 

Paasklaverjassen/sjoelen & Tombola 

Op   zaterdag 9 april AANVANG 20.00 UUR 
buurtcentrum De Semmelstee   

  Semmelweisstraat 182 
 

Opgave tot en met 5 april bij de beheerder, of 

Bé Kloosterhuis Tel: 0613513502   

 Inleg: 6,-- euro p.p. ----- altijd prijs

  

balkon. Vliegende vogels moch-
ten niet worden meegerekend! 

In de Zuidwestelijke wijken van 
Groningen, met als grootste 
wijken Corpus den Hoorn en 
Hoornse Meer, gaven 103 deel-
nemers het door hen getelde 
aantal vogels door: 1757. 

www.vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling

1 Huismus: 319
2 Koolmees: 238
3 Merel: 219
4 Vink: 187
5 Pimpelmees: 121
6 Keep: 112
7 Roodborst: 69
8 Ekster: 59
9 Stadsduif: 57
10 Zwarte kraai: 50

Beeldpuzzel 3
door Alex Vos
Oplossing pag. 3 onder colofon
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AGENDA ACTIVITEITEN 
BREINBIEB FORUM  
GRONINGEN APRIL 2022

Damsimultaan tegen wereld-
kampioen Roel Boomstra
Dammen is goed voor het 
brein! Om het brein te stimule-
ren en gezond te houden biedt 
Forum Groningen damoch-
tenden aan in samenwerking 
met Stichting Fitter Brein. De 
eerste damclinic vindt plaats op 
donderdag 7 april in Forumbi-
bliotheek de Wijert. Deze wordt 
gegeven door niemand minder 
dan wereldkampioen dammen 
Roel Boomstra. Van Eric Scher-
der zal een boeiende voorlich-
tingsfilm over het brein worden 
vertoond. Bezoekers kunnen 
daarna een partijtje dammen 
met Roel of met elkaar. Fitter 
Brein zal de spelregels uitleg-
gen en neemt de deelnemers 
mee in de wondere wereld van 
het dammen. Vervolgens is er 
iedere eerste donderdag van 
de maand een damochtend met 
uitzondering van de schoolva-
kanties.  

Forumbibliotheek De Wijert, Van 
Lenneplaan 10 Groningen
7 april | 10.30 – 11.30 uur | gratis

De toegang tot deze ochtend is 
gratis. Iedereen is welkom maar 
mensen met geheugenproble-
men en mantelzorgers zijn spe-
ciaal uitgenodigd.  Opgave is 
mogelijk door een mail te sturen 
naar m.hopma@forum.nl.

BreinBieb  Spelochtenden
Het spelen van spellen is goed 
voor het fit houden van het 
geheugen. Daarnaast is het 
ook nog eens gezellig!  On-
der begeleiding kan men met 
elkaar spellen spelen uit de 
BreinBieb-collectie. Dit kunnen 
quizzen zijn, maar ook memo-
ryspellen of puzzels. 

Forumbibliotheek De Wijert, Van 
Lenneplaan 10 Groningen
17 maart & 21 april | 10.30 – 11.30 
uur | gratis
 
De toegang tot deze ochtend is 
gratis. Iedereen is deze ochtend 
welkom maar in het bijzonder 
uitgenodigd zijn mensen met 
geheugenproblemen en man-
telzorgers.  Er is plaats voor 
maximaal 8 mensen. Opgave is 
mogelijk door een mail te sturen 
naar m.hopma@forum.nl.
Meer informatie is te vinden op 
www.forum.nl/breinbieb

Beleef de lente in de 
Buurtboomgaard
De boomgaard heeft de winter 
en de heftige stormen goed 
doorstaan. Op naar het voorjaar 
en een nieuw seizoen! Wij zijn 
er klaar voor om weer aan de 
slag te gaan. Met hopelijk dit 
jaar opnieuw een fantastische 
oogst aan bessen, bramen, 
appels en peren. 

Veel buurtbewoners hebben 
in de Kersttijd nog een verras-
singstas met jams gekocht.  
We hopen  dat jullie ervan 
genoten hebben. 

Wist je trouwens dat de boom-
gaard al 10 jaar bestaat? Met 
dank aan al het werk van alle 
vrijwilligers en de gemeente!

Heb je zin om met ons mee 
te doen? Of wil je eerst eens 
komen kijken? We werken 
regelmatig op een zaterdag-
middag.  Je vindt de boom-
gaard aan de Den Uylstraat, 
vlakbij de Onlandse Dijk. Mail 
naar buurtboomgaardinhoorn-
semeer@gmail.com voor meer 
informatie. 

Sportpark Coendersborg: de ontmoetingsplek voor 
jong en oud voor meer leefplezier en plezierig bewegen! 
Zou u graag af en toe andere 
(nieuwe) wijkbewoners ont-
moeten, samen koffiedrinken of 
allerlei andere vormen van be-
wegen ontdekken? Vanaf dins-
dag 5 april kan dit allemaal op 
Sportpark Coendersborg! Elke 
dinsdagochtend van 10-13 uur 
staan de deuren voor u open 
en wordt u hartelijk ontvangen 
door ons als gastheren.  

Opening 5 april
Op 5 april vanaf 10 uur is de 
feestelijke opening waar we u 
van harte voor uitnodigen. Na-
tuurlijk verwelkomen we u met 
koffie en thee. Maar er is nog 
veel meer. U kunt dan ook mee-
doen met bijvoorbeeld unicurl. 
Het lijkt op curlen maar dan op 

een korte baan op vaste grond. 
Of wat dacht u van boccia? Dat 
is een soort jeu de boules maar 
dan met zachte ballen. Daar 
kun je zelfs aan meedoen van-
uit een (rol)stoel. 

Natuurlijk kunt u ook gewoon 
kijken hoe anderen het doen 

en daarvan genieten. Of kijken 
naar de senioren heren die een 
potje walking voetbal spelen 
of een praatje maken met de 
dames (50+), die dan gesport 
hebben. Misschien is het iets 
voor u. Kortom genoeg te zien 
en te beleven en een mooie 
kans om (nieuwe) wijkbewoners 
te ontmoeten. De entree en 1e 
kop koffie of thee is gratis

Hoe kom ik er?
Het adres is Kooiweg 1. 
Volg vanaf de Helperzoom de 
borden met “Ontmoetingsplek 
Sportpark”. Als u vervoer nodig 
heeft is er tegenwoordig een 
heel gemakkelijke oplossing: 
de Buurtvlinder. Dat is een auto 
met chauffeur waar u, als buurt-
bewoner gebruik van kunt ma-
ken.  De prijs van een enkele rit 
is € 1,-. U kunt de Buurtvlinder 
een dag tevoren bestellen via 
telefoonnummer: 050 2043510 
of 06 24496515.

We hopen u te ontmoeten op 
dinsdag 5 april of op de dinsda-
gen daarna. 

Uw gastheren: Danny ten 
Hoove en Karim Azady 

OPEN DAG  
BIOTOOP
22/5/2022

Bewaar de dag! 
en kijk tegen die tijd voor
hoe en wat precies op 

www.biotoop.org



                 De Zuidwester                 Maart 2022 3     15

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

Mijmerwandeling

Een initiatief in Groningen Zuid 
voor wandelliefhebbers. We 
wandelen een mooie route in 
en rond de wijk. Oog hebben 
voor de natuur, ruimte om stil te 
zijn en om elkaar te ontmoeten, 
rust vinden en inspiratie delen. 
Tijdens de wandeling klinken 
een aantal gedichten of uit-
spraken die willen inspireren.
Na de wandeling is er voor wie 
wil koffie en thee  en iets lek-
kers (biologisch). 
De wandeling duurt 
ongeveer een uur.

Datum: 20 april 2022, 18 mei 
2022, 15 juni 2022 (iedere 
derde woensdagavond van de 
maand, in weer en wind….) 
Tijdstip: 19.30 uur
Verzamelen: voor de ingang 
van de Immanuelkerk 
Organisatie:
Ina de Vries en Anita Akkerman
Voor meer info: acakkerman1@
gmail.com, tel.: 06 17067504

Dageraad wandeling Pasen

Een wandeling op eerste Paasdag. 

We starten om 06.00 u en lopen het licht tegemoet! 

We vieren de Opstanding, 

dat het Licht sterker is dan alle 

duisternis in de wereld.

Licht dat terugkomt,

hoop die niet sterven wil,

vrede die bij ons blijft...

Datum: zondag 17 april 2022

Tijd: 06.00 u

Plaats: we starten bij de Immanuelkerk (Overwinningsplein1)

Na afloop is er voor wie wil een paasontbijt voor een kleine bijdrage.

Voor meer info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.
com

Open plein

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

Stiltehoek Immanuelkerk

Hier is een plek voor

wie stil wil zijn.

Hier mag je zijn

met alles wat in je leeft.

Sta even stil…

Ook is er iedere woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 u 
koffie in de kerk. 
Aansluitend om 12.00 u is er 
pleinsoep. Een lekker verse kop 
soep wordt geserveerd voor €1. 
Welkom!

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

Ruilwinkel ’t Ruilertje: 
iedere vrijdagmiddag 
open!

Iedere vrijdagmiddag van 13:30 
tot 15:30 uur, uitgezonderd 
schoolvakanties (en vrijdag 8 
april) , opent ruilwinkel ’t Ruiler-
tje haar deuren in de Immanuel-
kerk ( Overwinningsplein 1). Er 
kan kleding en speelgoed ge-
ruild worden en voor een klein 
prijsje gekocht. En de koffie en 
thee staat klaar!

Naast het ruilen en kopen 
van kleding en speelgoed bij 
’t Ruilertje bieden we vanaf 
september een nieuwe moge-
lijkheid: het aanbieden van cre-
atieve producten en kunst van 
mensen uit Groningen-Zuid. 
Graag geven we mensen uit 
Groningen-Zuid op deze manier 
de gelegenheid om hun crea-
tieve producten (bijvoorbeeld 
zelfgemaakte ansichtkaarten, 
breiwerk of sieraden) onder de 
aandacht te brengen. Mocht 
u daarvoor voelen, dan kunt 
u contact opnemen met de 
coördinator van ’t Ruilertje 
Hans Smits, zie hieronder. Hij 
reserveert dan een tafel voor u. 
Welkom! 
Daarnaast zijn ook nieuwe 
vrijwilligers welkom! Om mee 
te helpen opbouwen, koffie en 
thee te schenken, de winkel te 
runnen. Voor meer informatie: 
Hans Smits, hanssmits46@
gmail.com

namens het team ’t Ruilertje, 
Hans Smits

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:  15 mei 2022

Wat: knutselen, bijbelverhaal, 
liedjes en soep & broodjes
Bijdrage: 1 euro per persoon
Voor meer informatie over klie-
derkerk: Jan Willem Nieboer, 
nieboer@goliath.nl

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 op-
frissen.  Je maakt in deze cur-
sus 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 kun-
nen 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: 
woensdag 20 april om 13.00 u, 
Immanuelkerk  
(Overwinningsplen 1)

Info en opgave: ds. Anita Akker-
man, 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 vol-
doende aanmeldingen starten 
we op een ander moment 

Kosten: vrijwillige bijdrage
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Zijn er problemen met de riolering van 

jouw woning? Is er een verstopping in de  

keuken, badkamer of toilet? Is de dakgoot 

verstopt? Neem dan rechtstreeks contact 

op met Van der Velden Rioleringsbeheer via  

(050) 317 11 00 voor het maken van een  

afspraak.

www.nijestee.nl/onderhoud-reparatie

Problemen met de riolering?


