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Ogen en oren open
houden is het devies
De redactie had een ‘afscheidsinterview’ met Henk Cools, sinds vele
jaren werkzaam in de redactie van De Zuidwester. De heer Cools verlaat
nu de redactie, evenals Alexandra Cools.
Henk Cools geeft aan het begin van het interview aan, dat hij zijn werk
voor de redactie steeds heeft ervaren als zeer nauw verbonden met zijn
werk voor de Wijkraad Corpus den Hoorn. Hij legt nu zijn functie in de
wijkraad neer en verlaat de redactie.
Vanaf ongeveer 1990 zit hij in de Wijkraad Corpus den Hoorn. De
wijkraad had rond de eeuwwisseling een heel ander karakter dan nu. In
die tijd bestond een belangrijk deel van de activiteiten uit overleg met
gemeente en woningbouwcoöperaties over het woningbouwbeleid. De
wijkraad had een belangrijk aandeel in de discussie over de veranderingen wat betreft het ‘grijs’ (aanleg wegen, inrichting openbare ruimte)
en ‘groen’ (aanleg groen / groenvoorziening). Corpus den Hoorn was
een wijk met merendeels woningen die eind jaren 50 en begin jaren 60
waren gebouwd. Na een halve eeuw was de wijk aan vernieuwing toe.
Gemeente, woningbouwcoöperaties en organisaties van bewoners gingen hierover met elkaar in gesprek. Het waren de tijden van het Lokaal
Akkoord en later het Nieuw lokaal Akkoord. De leefbaarheid in de wijken was de kern van waarover het ging.
Henk heeft in de loop van de jaren de wijk zien veranderen. In de zeventiger en tachtiger jaren was de wijk Corpus den Hoorn zeer kinderrijk,
was er altijd ‘leven op straat’. Er was minder autoverkeer, er waren veel
meer wijkgebonden verenigingen dan nu. Het was een andere tijd geeft
Henk aan, zonder sentimenteel te willen worden of te zeggen dat vroeger
alles beter was. Grote delen van de wijk zijn opgeknapt, veel nieuwe
woningen zijn gebouwd. Het Overwinningsplein is zeer stevig aangepakt. De wijkraad heeft een behoorlijk aandeel gehad in de besluitvorming over hoe het plein er uit zou moeten gaan zien. Met succes, want
niet voor niets is in 2015 en 2017 het plein tot mooiste winkelgebied van
Groningen uitgeroepen. Al is de functie van de wijkraad in de loop van
de jaren anders geworden, de betrokkenheid op wat er speelt in Corpus
den Hoorn blijft. Henk blijft bij het wel en wee van de wijk betrokken,
onder andere vanuit zijn functie in Huurdersbelang Groningen-Zuid.
Vanuit de Wijkraad Corpus den Hoorn was Henk al heel lang betrokken
bij de inhoud van De Zuidwester. Veel informatie voor de krant kwam
vanuit de wijkraad en was vooral gericht op bewonersacties. Zo is in
de krant van maart 2007 te lezen over een bewonersdag waarop aan 4
indieners van ideeën voor wijkverbetering een ballonvaart als prijs werd
uitgereikt. Ook nu is er aandacht voor wat er in de wijk gebeurt, maar
vaak wat meer ‘op een afstand’. Dat heeft zeker ook te maken met de
veel grotere rol van de sociale media.
In overleg tussen de Wijkraad Corpus den Hoorn, de Stichting Meer
Hoornse Meer en de gemeente is in 2009 besloten, dat de Zuidwester
ook in het Hoornse Meer wordt bezorgd. De oplage van 2600 kranten
kwam daarmee op 4500. Het vinden van redactieleden is en was niet
altijd gemakkelijk. In 2006 is er zelfs geen krant uitgegeven bij gebrek
aan redactieleden. Het is allemaal goed gekomen. Henk benadrukt meerdere keren tijdens het gesprek, dat De Zuidwester een krant is die door
velen wordt gelezen. De wijkbewoners staan weliswaar niet in de rij om
nieuws aan te leveren, maar dat was vroeger niet anders.
Henk was niet de enige van de familie Cools die zich jaren in heeft
gezet, ook zijn dochter Alexandra deed dat. Zij heeft vele jaren de
administratie en acquisitie op zich genomen. Met de adverteerders en
allerlei instanties die regelmatig kopij aanleverden voor De Zuidwester
had Alexandra contact. Zij deed haar redactiewerk net als haar vader met
grote inzet en toewijding. De huidige redactie is ook haar daarvoor zeer
dankbaar.
Henk Cools hoeft geen afscheidscadeau: hij deed het redactiewerk geheel vrijwillig en met plezier. Zoiets ‘doe je gewoon’ voor je medemens
en de maatschappij. Hij heeft wel een bijzondere wens bij zijn afscheid:
hij wil graag op zo kort mogelijke termijn een AED in Corpus den
Hoorn die dag en nacht te gebruiken is. Hij hoopt, dat door bundeling
van krachten er op zo kort mogelijk termijn zo’n levensreddend apparaat
in ‘de openbare ruimte’ zal komen. Zie hiervoor het artikel / de oproep
elders in deze krant.
Wanneer we Henk aan het einde van het interview vragen naar de ‘gouden tip’ voor de nieuwe redactie geeft hij zonder enige aarzeling twee
adviezen: ‘Onderhoud je netwerk’ en ‘Houd oren en ogen open’. Wij
zullen dat zeker doen en houden de vertrekkende redactieleden graag in
ons netwerk.

Foto: Mike Weening
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Ouderenservice Sjaak Otten stelt U centraal!
Ouderenservice Sjaak Otten kent 4
waardevolle kernwaarden als leidraad:
- Aandacht als basis.
- Wederzijds respect, ongeacht
rang en stand, kleur, geaardheid
of levensovertuiging.
- Betrouwbaar en integer: vertrouwelijke gesprekken en persoonlijke situaties blijven
‘onder ons’.
- Transparant werken: “Eerlijk
duurt het langst”.
Vanwege de structuur van de onderneming is het niet mogelijk gebruik
te maken van PGB’s. Sjaak is niet
bevoegd voor het uitvoeren van verpleegkundige handelingen.
Uurtarief: 32,- (exclusief btw). De
minimaal in te huren tijd is 2 uur.
Kilometervergoeding: 0,30 cent per
km (exclusief btw).
Tijd voor het starten van een eigentijdse onderneming: Ouderenservice
Sjaak Otten. Aan het roer van dit
eenmansbedrijfje staat Sjaak Otten,
49 jaar, uit Groningen. Ouderenservice Sjaak Otten is een particulier
initiatief en hij neemt veel ervaring
met zich mee. Al meer dan 15 jaar
ondersteunt hij ouderen van alle
leeftijden bij het zichzelf kunnen
redden en samen invulling geven
aan mooie wensen. Gastvrijheid is
zijn visitekaartje. Hij stelt de klant
op een integere en inhoudelijke
manier centraal. Met open vizier
en zonder betutteling treedt Sjaak
Otten u tegemoet. Hij praat gemakkelijk over allerlei onderwerpen en
is goed op de hoogte van het hier en
nu. Met gevoel voor humor en relativering gaat hij door het leven.
Sjaak Ottens heeft twee diensten:
- Met Sjaak op pad, voor een innemend uitje naar uw voorkeur.
- Sjaak ondersteunt, voor een extra impuls in uw leven.

Hiermee wil hij zijn klanten graag
inspireren, ondersteunen en desgewenst hun leven wat meer kleur geven. Sjaak zet graag een stap extra.
Sjaak is opgegroeid op een agrarisch
bedrijf in de buurt van Hoogeveen.
De studie Tropische Landbouwschool in Deventer was een bijzondere keuze. De studie bracht hem
nieuwe ervaringen en ook op het gebied van werk was er veel te leren.
Hij deed dat in de Dominicaanse
Republiek op een bananenplantage
en in andere projecten in Malawi,
Mozambique en op de Filipijnen.
Werken in de tropen bleek toch niet
blijvend. Via de opleiding agrarische bedrijfskunde belandde hij in
het bedrijfsleven als consultant. In
de loop van de jaren werd het voor
Sjaak steeds duidelijker wat hij echt
wilde: mensen ondersteunen. Na
een jaar de hectiek van de verslavingszorg te hebben ervaren, werkt
hij vanaf 2003 als ondersteuner voor
verschillende ouderen.

Neem contact op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.
06-282 09 418 – (voor bellen, sms
en WhatsApp)
ouderenservicesjaakotten@ziggo.nl
www.ouderenservicesjaakotten.nl

Maak kennis met Walking Football
Walking Football is voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Er mag dus tijdens
het spel niet wordt gerend. Er mogen ook geen slidings
gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte
komen.

Er is een sponsor bereid gevonden om dit initiatief moreel en financieel te ondersteunen: Watersportbedrijf
Teuntje de Slak (zeer toepasselijk voor Walking Football), gevestigd aan het Hoornse meer. Eigenaar is Jeen
Wobbes. Zie voor meer info: teuntjedeslak.nl

Voetbalvereniging Amicitia VMC begint vanaf 6
november met wekelijkse trainingen/wedstrijdjes op
sportpark Coendersborg. Er zal een eigen team worden
gevormd van 60-plussers en wekelijks wordt een gastteam uitgenodigd. De trainingen/wedstrijden zijn steeds
op dinsdagen vanaf 10.30 uur (aanwezig vanaf 10.00).

Walking Football wordt gecoördineerd door Luuk
Mur (l.mur@outlook.com) en Wim van Sichem
(w.vansichem@ziggo.nl).
Voor meer informatie kun je bij hen terecht. Belangstellenden kunnen altijd eerst een balletje meespelen en
zien of het wat voor hen is.

De discussie over de
supermarkt in Ter Borch
Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s
Direct klaar!
Geschikt voor o.a.
identiteitsbewijs,
paspoort, rijbewijs.
Ook voor visum
USA en India
Horlogebatterij leeg?
Laat hem voordelig
bij ons vervangen

Voor alle A-merken
inktcartridges vanaf

€ 6,99
Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen
niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze
nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

Wel of geen supermarkt in Ter Borch? Dat is al jarenlang de vraag en zal het ook nog wel
even blijven.
De gemeente heeft een aantal zaken rond de komst van een supermarkt in Ter Borch op een
rij gezet en als document op haar site geplaatst. Wij hebben daarvan gebruik gemaakt bij het
maken van onderstaand overzicht van de discussie.
Bij het opstellen van de ontwikkelingsplannen voor Ter Borch in 2002 is geen rekening
gehouden met een supermarkt. Op dat moment was er onvoldoende ruimte in de markt voor
een supermarkt. De locatie waar nu eventueel de supermarkt komt moest een ‘parkachtige
uitstraling’ krijgen. Daarbij werd gedacht aan appartementen. Door de crisis op de woningmarkt bleek echter weinig animo voor appartementen. Een supermarkt bleek in de loop van
de jaren een aantrekkelijk alternatief. In 2013 stemde gemeenteraad daarom voor de komst
van een supermarkt. Winkels in Eelde-Paterswolde en de zuidelijke stadswijken van Groningen zouden niet in hun voortbestaan worden bedreigd.
De gemeente heeft uitgerekend hoe ver het is vanuit de diverse deelgebieden van de wijk
Ter Borch naar bestaande supermarkten in de omgeving: de winkels van Albert Heijn in
Paterswolde en het Hoornse Meer en naar de Jumbo aan het Overwinningsplein. Met de auto
zouden die ritjes 8 – 10 minuten duren.
Met de fiets naar Paterswolde zou zo’n 20 minutenkosten, naar de andere supermarkten rond
de 10 minuten. Zijn die reisafstanden een voldoende argument voor een supermarkt in Ter
Borch? Daar wordt zeer verschillend over gedacht. In de discussie speelt ook het autoverkeer een belangrijke rol.
De verwachting is, dat de verkeersveiligheid op de Borchsingel verder onder druk zal komen
staan. Deze hoofdweg door de wijk trekt nu al veel extra auto’s aan, is steeds meer deel
doorgangsroute voor het verkeer van en naar de A-7.
Al een aantal jaren laten tegenstanders van de komst van een supermarkt van zich horen via
de actiegroep StopTynaarlo. De tegenstanders zijn deels ‘bewoners van het eerste uur’, toen
er nog geen sprake was van een supermarkt.
De gemeente noemt ook wijkbewoners die later een huis kochten, in de verwachting, dat de
wijk een supermarkt zal krijgen. De gemeente ziet bezwaren aan het eventueel peilen van de
mening over de komst van een supermarkt door middel van een enquête. Vraag je de mening
over een grote supermarkt, of misschien ook over een kleinere? Moet je ook bewoners van
omliggende wijken om hun mening vragen? Wat doe je als de ene helft voor is en de andere
helft tegen?
De reacties op het huidige bestemmingsplan worden momenteel door het College van B&W
bestudeerd en zullen naar verwachting eind dit jaar met een advies van B&W naar de gemeenteraad worden gestuurd. Daar moet beslist worden over al dan niet een supermarkt in
Ter Borch en, zo ja, hoe groot dan?
Intussen heeft StopTynaarlo onlangs een brief aan de gemeente gestuurd, waarin een opening wordt geboden voor in elk geval een constructief gesprek. Het zou een procedure bij de
Raad van State kunnen voorkomen. Daarbij geldt vanuit StopTynaarlo echter wel, dat “het
huidige plan van tafel gaat’’. Een plan met appartementen en op de begane grond kleinere
winkels zou bespreekbaar zijn.
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Kom samen met Henk
in actie voor een AED!

Voorplein Martini Ziekenhuis
feestelijk in gebruik genomen
Vanaf september 2017 is er gewerkt
aan een grootscheepse herinrichting
van het voorplein van het Martini
Ziekenhuis. Wij schetsten de plannen twee jaar geleden in deze krant.
Het plan was om in het voorjaar van
2018 het nieuwe plein te kunnen presenteren, maar het werd iets later.
Het was echter de moeite van het
wachten zeker waard! Op maandag
29 oktober werd het plein feestelijk
geopend door bestuursvoorzitter

Colofon
De zuidwester is een uitgave van
de Wijkraad Corpus den Hoorn.
De Wijkraad Corpus den Hoorn
wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners.
Uitgave: 4e editie 2018
Verschijning 4x per jaar
Redactie:
Annika van Dijk, Golbang Khorasani, Matthé Snijders (Wijkraad), Klaasje Vonk.
Vormgeving: Jan Hoving
Druk:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Oplage: 4.500

Hans Feenstra. Hij gaf aan zeer blij
te zijn met de manier waarop het
plein is ingericht. Bij de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe
plein heeft de Cliëntenraad van het
Martini Ziekenhuis een belangrijke
inbreng gehad. De nieuwe fietsenstalling is al een aantal maanden
in gebruik en er is veel minder
autoverkeer. Door veel minder auto’s op het plein is de toegang voor
voetgangers en fietsers veel veiliger
geworden. Door de vloeiende lijnen
vallen de eenheid en de rust op.
Daarbij speelt de aanleg van vakken met zeer gevarieerde bloemen
en planten een belangrijke rol.
Voor de opening was er ‘flink uitgepakt’ qua groenvoorziening: veel
planten stonden stralend in bloei.
Hans Feenstra benadrukte in zijn
openingswoord het streven om in
alle jaargetijden een plein te hebben waar van alles groeit en bloeit.
Passend in de behoefte om het plein
een warme uitstraling te geven is de
prachtig vormgegeven fontein, met
daarin verwerkt het symbool yingyang. Het plein is net als het ziekenhuis zelf intussen ook een rookvrij
plein geworden. Zie voor een goede
indruk van het nieuwe plein de foto
hiernaast en beelden van de opening op www.oogtv.nl

Redactieadres:
Postbus 8043
9702 KA Groningen
Bezoek op afspraak
Telefoon: 050-5268061;
06-25504536
e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl
Website:
www.corpusdenhoorn.nl
(Wijkraad Corpus Den Hoorn)
Copyright:
Wijkraad Corpus den Hoorn
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.
Kopij:
Bijdragen aanleveren in Word of
in de bijlage van de email, liever
geen PDF! Foto’s los meeleveren
als bijlagen.
Inleveren kopij en advertenties
voor de krant van 29 maart uiterlijk 11 maart 2019.
De redactie houdt zich het recht
voor om ingezonden artikelen te
weigeren of aan te passen. Voor
fouten in telefonisch opgegeven
informatie, alsmede voor fouten
ontstaan door onduidelijk schrift,
aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.
ALLE
INGEZONDEN
EN
GEPLAATSTE FOTO’S ZIJN
GEPLAATST ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE INZENDERS.

Henk Cools was jaren lid van de Wijkraad Corpus
den Hoorn en van de redactie van De Zuidwester. Met
beide functies stopt hij. Geen reden voor een feestje
of een cadeau vindt hij. Wel tijd om ter gelegenheid
van het afscheid actie te ondernemen voor iets dat de
wijkbewoners ten goede komt: een AED. Een AED is de
afkorting van ‘automatische externe defibrillator’. Dat
is een draagbaar apparaat dat wordt ingezet om bij een
hartstilstand het hartritme te herstellen. Per jaar krijgen
ongeveer 17.000 mensen een hartstilstand buiten het
ziekenhuis. Wanneer binnen 6 minuten het hart gereanimeerd wordt, is de overlevingskans het grootst. Het
gebruik van een AED is daarbij in veel gevallen van
levensbelang.
Er zijn in Corpus den Hoorn volgens onze informatie 9
AED’s. In de wijk Hoornse Meer zijn er volgens onze
informatie 3. Velen van u weten vermoedelijk niet waar
een AED hangt. Wilt u zien waar in onze wijken een
AED is, kijk dan op www.aed.rodekruis.nl. Van de 9
AED’s in Corpus den Hoorn zijn er 8 alleen overdag te
gebruiken. Alleen die in het Martini Ziekenhuis is ook ‘s
nachts te bereiken en dus te gebruiken. Het Martini Ziekenhuis ligt echter aan de rand van Corpus den Hoorn en
de afstand is vanuit Corpus den Hoorn in veel gevallen
te groot om binnen maximaal 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. Ook voor het Hoornse Meer zal de afstand
naar het Martini Ziekenhuis vaak te groot zijn.
Mede door de publiciteit vanuit de Hartstichting is er de
laatste tijd veel aandacht voor de bereikbaarheid van een
AED in wijken en buurten. In veel buurten in Nederland
voeren bewoners actie om een AED geplaatst te krijgen.
Zeewolde in Flevoland is koploper: in zeer korte tijd
werd het geld bij elkaar gebracht om 20 AED’s verspreid over de wijken te plaatsen. Wat in Zeewolde kan,
moet zeker in Groningen kunnen. Te beginnen in Corpus den Hoorn! Henk Cools wil graag initiatiefnemer
zijn om centraal in de wijk een AED te krijgen die 24/7
bereikbaar is. Een winkel aan het Overwinningsplein of
bij Mennoo’s Kookerij / WIJ Corpus den Hoorn zou
een goede plek zijn volgens Henk. De kosten van een
AED zijn ongeveer € 1600,-. De kosten van plaatsing
van het apparaat, garantie en onderhoud komen daar nog
overheen. In wezen is een AED duurder, maar de Hartstichting draagt bijna € 1000,- per apparaat bij. Zie voor
verdere informatie ook: www.hartstichting.nl.

Deze Kerst gaan we koken voor de
zesde keer koken voor mensen die
het minder hebben. In teams van
twee vrijwilligers koken we bij de
mensen thuis een gratis diervriendelijk drie-gangen diner! Na het
koken komen alle vrijwilligers samen om na te praten en zelf ook te
genieten van een drie-gangen diner.
Hierdoor creëren we een prachtige
Kerst voor mensen die ‘t minder
hebben, voor de vrijwilligers en
voor de dieren! Driedubbele winst
dus.
We zoeken nog vrijwilligers, donaties en gezinnen.
Wilt u helpen of meer informatie?
- kijk dan op www.facebook.com/
gewoonhelpen/
- of mail naar ahspan@gmail.com

De redactie van de Zuidwester roept de lezers op Henk
te ondersteunen in zijn actie. Het kan op diverse manieren. Een paar voorbeelden:
- Help mee aandacht te vragen voor het gebrek aan voldoende AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn.
- Help mee organisaties en bedrijven te benaderen om
de aanschaf van een AED te sponsoren.
- Begin zelf een actie om geld in te zamelen voor een
AED bij U in de buurt.
Voor verdere informatie
www.corpusdenhoorn.nl.

over

de

actie

zie:

U kunt ook contact opnemen met Henk Cools zelf: 0654320072 of h.cools@planet.nl

Het “Grote Groene Gebouw”
heeft veel te bieden
Wij waren bij de opening van het
TopsportZorgCentrum op zaterdag
13 oktober. De redactie kreeg een
paar weken later een rondleiding
van Steven Hamstra, manager van
de zogenaamde sportlaag van het
TsZC: Het Omnium.

Koken met
Kerst voor
mensen die het
minder hebben

Henk Cools neemt afscheid van de Wijkraad Corpus
den Hoorn. Matthé Snijders zal hem, in zijn functie
als hoofdredacteur van De Zuidwester, opvolgen. In
haar vergadering van 7 november j.l. heeft de Wijkraad
Corpus den Hoorn besloten als eerste een donatie te
doen voor een AED in Corpus den Hoorn. De donatie
bedraagt € 500,-. Het moet toch mogelijk zijn op korte
termijn een aantal bedrijven en organisaties te vinden dit
goede voorbeeld volgen en van harte doneren! Maar ook
acties en donaties van wijkbewoners zijn natuurlijk van
harte welkom.

Bijna twintig jaar geleden al werden de eerste plannen voor het
TopsportZorgCentrum
(TsZC)
gemaakt, zo stelde Hans Nijland
in zijn openingsspeech op 13
oktober. Heel lang al wilde FC
Groningen alle teams op 1 locatie.
Uiteindelijk viel de beslissing, dat
het opvallende gebouw aan het
begin van Corpus den Hoorn zou
komen te staan. Het gebouw aan
de rand van de A-7 is de thuisbasis is van FC Groningen en staat
direct naast de trainingsvelden op
het Sportpark Corpus den Hoorn.
Het ‘grote groene gebouw’ heeft
echter meer bewoners, verspreid
over de 4 lagen van het TZC. Nijland noemde het bij de opening een
multifunctioneel onderkomen voor
topsport, topzorg, topkennis en
top-ondernemen.
- Op de begane grond zijn de
kleedkamers van FC Groningen
en is er een trainingshal met de
meest moderne apparatuur. De
spelers van de diverse elftallen
van de FC maken er gebruik van,
maar de bedoeling is dat ook andere topsporters en talenten daar
terecht kunnen.
- Op de eerste verdieping zijn de
kantoren van FC Groningen en

is er het spelershome. Verder is
het restaurant 2Corpus. Je hebt
vanaf de eerste verdieping aan de
ene kant zicht op de trainingshal
en aan de andere kant kun je de
spelers van FC Groningen zien
trainen. Hoe sportief kan een
uitzicht zijn?
- Op de tweede verdieping is het
Omnium gehuisvest. Het begrip
Omnium wordt vaak gebruikt in
het wielrennen en staat voor een
wedstrijd waarbij de wielrenners
deelnemen aan verschillende
onderdelen. Het eindklassement
wordt opgemaakt op grond van
het totaal van de prestaties van
alle onderdelen. Bij het Omnium
in het Topsport Zorg Centrum
staat de veelzijdigheid ook centraal. Er werken 5 organisaties als
partners samen op het terrein van
sportfysiotherapie, blessurezorg
en sportgeneeskunde, sportpodologie, sportvoeding en prestatiepsychologie.
- De derde verdieping wordt ingenomen door werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord.
Op hun site wordt gesproken van
‘de meest vitale werkplek van
Noord-Nederland’.
Wij worden rondgeleid door Steven Hamstra. Hij doet dat zeer
enthousiast en bevlogen. Steven
is verbonden aan het Martini Ziekenhuis en van daaruit werkzaam
als projectleider / manager in
Het Omnium. Hij erkent dat het
gebouw er aan de buitenkant misschien wat gesloten uit ziet, maar

juist iedereen is er van harte welkom. De bedrijven in het Omnium
verlenen allemaal eerstelijnszorg
en ook begeleiding van sporters en
mensen die meer willen bewegen
dus fitter willen zijn. Heb je een
blessure die lastig overgaat? Wil
je erachter komen hoe dat komt
en wat je anders moet doen? Wil
je als team begeleiding bij hoe je
als team sterker wordt? Of wil je
werken aan je fitheid met behulp
van een goed programma en met
begeleiding? Voor een antwoord
op die en veel andere vragen kun je
terecht in het Omnium.
Al staat het TopsportZorgCentrum
aan de rand van Corpus den Hoorn,
het zou mooi zijn wanneer het voor
het gevoel van de wijkbewoners
midden in de wijk staat. Steven
Hamstra staat open voor aanvragen
van groepen of verenigingen om
een rondleiding door het gebouw te
krijgen. Wil je als sportclub uitleg
over wat de mensen van het Omnium voor je kunnen betekenen?
Neem contact op. Er worden ook
thema-avonden georganiseerd voor
diverse sporters. In overleg kan er
veel geregeld worden. Heb je wat
te vieren? Maak een afspraak om
dat te doen in het restaurant.
Zie voor verdere informatie en
voor contact: www.topsportzorgc
entrum.info; www.hetomnium.nl;
S.hamstra@hetomnium.nl.
Zie voor wat het restaurant te bieden heeft: www.2corpus.nl
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De dokter wordt kunstenaar
Annechien Koert was jarenlang
huisarts, waarvan de meeste jaren
in het Hoornse Meer. Zij werkte er
vanaf 1 oktober 2001 tot een jaar
geleden. Op de datum af 16 jaar later stopte ze, om meer tijd te krijgen
voor haar tweede passie: kunst. Het
resultaat daarvan was te bewonderen op vrijdag 9 november in het
Wall House.
Op 1 oktober 2017 nam Annechien

Koert afscheid van de Huisartsenpraktijk Hoornsemeer, waarin
ze samen met onder andere haar
echtgenoot 16 jaar als huisarts heeft
gewerkt. Het was geen makkelijke
beslissing te stoppen met het werk
dat ze zo veel jaren met grote inzet en liefde heeft gedaan. Jaren
waarin ze met veel patiënten uit het
Hoornse Meer, maar ook uit Corpus
den Hoorn en De Wijert, zo’n goede
band heeft opgebouwd. Annechien
Koert kent de wijk van binnen en
van buiten zou je kunnen zeggen.
Het afscheid viel dan ook niet mee,
niet voor haar en niet voor de patiënten. Maar ..… het was tijd voor
haar tweede passie: de kunst.
Het laatste jaar van de middelbare
school lokte haar de kunst. Het was
dubben geblazen: dokter worden of
kunstenaar. Zou het de opleiding industriële vormgeving in Eindhoven
worden of geneeskunde studeren in
Groningen? Het werd geneeskunde,
met als specialisatie huisartsgeneeskunde. Een workshop ‘Werken met
Was’ in 2008 was een eerste push
richting misschien de keuze voor
de kunst. Het materiaal voelde voor
haar meteen vertrouwd. Maar werk
en gezin maakten, dat ze pas een
aantal jaren later de stap naar de
Klassieke Academie afdeling Beeldhouwen in Groningen zette. Ze raak-

te geboeid door wat je vanuit het
werken met was moet en kunt doen
om te komen tot bronzen beelden.
Na een jaar besloot ze te stoppen
met de Klassieke Academie en ‘op
eigen houtje’ zich verder te ontwikkelen in de kunst. Dat alles terwijl
ze ook ‘gewoon’ nog huisarts was.
Bij het afscheid als huisarts vroegen
veel patiënten haar wat ze nu ging
doen. En ook in het afgelopen jaar
merkte haar man in de huisartsenpraktijk vaak, dat patiënten heel
nieuwsgierig zijn hoe haar kunst
eruit ziet. Tijd voor een presentatie
van haar werk dus. En wanneer
je dat doet, dan natuurlijk in het
Hoornse Meer. En dan meteen ook
maar op een mooie locatie: Het Wall
House.
Heel veel van haar patiënten waren daar op vrijdag 9 november.
De sfeer was warm en hartelijk.
Veel van de bezoekers waren nooit
eerder in het Wall House geweest,
terwijl ze er toch vaak niet meer
dan maximaal een kilometer vandaan wonen. Annechien kreeg veel
complimenten voor haar werk. Ze
maakt vooral figuratief werk. Het
was volgens veel van haar (voormalige) patiënten heel goed te zien,
dat ze een kunstenaar is die huisarts
was: de verhoudingen / de anatomie
van haar beelden kloppen altijd!

Annechien ontmoet Sergei Polunin.
Maar dat is het niet alleen: het is het
gevoel dat uit de beelden spreekt dat
het maakt tot kunst.
In het gesprek dat we met haar
hebben geeft Annechien aan, dat
de beelden die ze maakt voor haar
vooral leven uit moeten stralen.
Een beeld moet ‘bewegen’. Uit
alle beelden die in het Wall House
waren te zien spreekt dit, maar heel
uitgesproken uit het beeld dat op de
tentoonstellingsaffiche is afgebeeld:
‘Liberation’. Het is geïnspireerd
op de balletdanser Sergei Polunin.

Hij is een getalenteerd Oekraïense
balletdanser. Een aantal jaren is hij
gestopt met klassiek ballet, maar is
nu weer zeer gedreven bezig met de
danskunst. Onlangs danste hij nog in
de Stadsschouwburg in Groningen.
Voor Annechien Koert is hij een
inspiratie hoe je op een dynamische
en betrokken manier bezig kunt zijn
met kunst, dus met het leven. Zij
hadden zelfs het voorrecht en het
grote genoegen elkaar te ontmoeten!
Voor meer informatie en een indruk
van de kunst van Annechien Koert
zie: www.annchienkoert.nl.

GBS De Triangel zet zich in om zwerfafval tegen te gaan
Leerlingen van GBS De Triangel hebben op dinsdag 6 november zwerfvuil
aangepakt in het Stadspark. Tegelijkertijd waren leeftijdgenoten van het
Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire aan de slag met een Beach Clean
Up actie om aangespoeld afval op het strand op te ruimen. De kinderen
van De Triangel kregen ter voorbereiding op deze actie milieulessen van
de MilieuStewards van de gemeente Groningen. Na de opruimactie in het
Stadspark kregen de kinderen materialen overhandigd om mee aan de slag te
gaan. Daarnaast kregen alle deelnemers vanuit de actie Groningen Schoon
Dankzij Mij (GSDM) in het Stadspark een Dopper.

Vanuit de christelijke identiteit vindt de school het belangrijk, dat de leerlingen een stukje verantwoordelijkheid krijgen om zorg te dragen voor de
natuur. Op deze manier wordt invulling gegeven aan een stuk burgerschapsvorming. Doel is dat kinderen zich bewust worden van de schadelijke gevolgen van zwerfafval voor het milieu en zich realiseren zelf een bijdrage te
kunnen leveren aan het terugdringen van zwerfafval.
De school wil graag structureel een bijdrage aan leveren aan opruimen
van zwerfafval. De leerlingen van De Triangel laten het niet bij een eenmalige zwerfvuilactie Als eerste basisschool in de stad hebben zij een stuk
schoolomgeving geadopteerd om die vrij te houden van zwerfafval. Het
komende jaar zetten zij zich in de buurt hiervoor in. De afgelopen jaren nam
De Triangel ook al deel aan de Actie Lentekriebels. In het voorjaar gaan de
leerlingen weer de buurt in om zwerfafval op te ruimen.

De leerlingen van De Triangel hebber er zin in op te gaan ruimen!

Vrolijke mutsen met een verhaal
Lies Alberts woont al vele jaren in
de wijk Hoornse Meer, met heel
veel plezier. Ze geniet van het
prachtige uitzicht dat ze elke dag
heeft vanuit haar flat aan het Gandhiplein. Een paar jaar geleden was
er een periode dat haar leven er even
minder rooskleurig uit zag: ze bleek
borstkanker te hebben. Het overkomt veel vrouwen en Lies wil ook
zeker geen zielig verhaal ophangen.
Maar je leven staat een aantal maanden wel op zijn kop. Zoals bij veel
vrouwen hoort er dan vaak ook een
periode van kaal zijn bij. Het duurt
een flink aantal maanden voordat
je dan weer je eigen haar hebt en je
weer ‘van alles kunt’ met dat haar.
Natuurlijk zijn er pruiken, maar echt
lekker zitten die niet altijd.
Lies heeft altijd al van breien gehouden. Heel wat jaren is ze al in de
weer met breinaalden. Een rustige
hobby en tijd om je gedachten te
laten dwalen. Dat deed Lies ook in
de periode van herstel. En ….. een
idee werd geboren: ik ga mutsen
breien en het liefst hele vrolijke. In
veel opzichten is Lies een doorzetter, dus ook wanneer ze aan een
mutsenproject begint. Intussen heeft
ze er minimaal 200 gebreid!
Mutsen met een verhaal, zo staat

er in de kop van het artikel. Het
verhaal van Lies bij de mutsen is
een verhaal van betrokkenheid van
mensen op elkaar. In de tijd dat ze
ziek was, leefde ze mee met andere
vrouwen die dezelfde pech hadden.
Het was niet zozeer heel veel direct
contact met hen hebben, maar wel
een gevoel van met hen meeleven.
In zekere zin van solidair zijn ook.
Dat solidair zijn is de belangrijkste
gedachte achter het breien van de
mutsen. Lies heeft er allerlei gedachten bij. Wat zou het niet mooi

zijn wanneer een aantal meiden een
muts ging dragen uit solidariteit met
een zieke medeleerling. Kleinkinderen kunnen een muts dragen als
ze solidair willen zijn met oma. Op
dit moment ligt een 20-tal mutsen in
het informatiecentrum van de afdeling oncologie van het UMCG. Het
blijkt ‘een gat in de markt’ te zijn.
Het dragen van een muts die Lies
breit hoeft overigens helemaal niet
met ziekte te maken te hebben. De
mutsen kunnen bij allerlei gelegenheden in diverse situaties worden
gedragen. Lies heeft zelfs mutsen
met verlichting! kinderen kunnen
ze dragen tijdens de donkere wintermaanden, zodat ze extra zichtbaar
zijn in het verkeer.
Op de foto bij dit artikel draagt haar
dochter een muts die haar moeder
heeft gebreid en is er een tafel met
een deel van de ‘mutsenverzameling’. De prijzen van de mutsen variëren van 10 – 20 Euro. Wordt het
eindelijk weer eens winter, dan is er
een extra reden contact op te nemen
met Lies. Maar kou is op zich niet
nodig om ‘goed gemutst’ de straat
op te gaan. Hebt u zin in een muts
of om in elk geval de grote mutsenvoorraad te bekijken, neem dan
contact op met Lies: 050-5265780;
liesalberts@hotmail.com
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Sinterklaas komt
naar het Hoornse Meer
Alle kinderen opgelet: Sinterklaas komt op bezoek in de
wijk Hoornse Meer.
Op woensdag 28 november is er vanaf 13.30 uur een speciale dj die oude
en nieuwe Sinterklaasliedjes met jullie gaat zingen. De Pieten geven een
spetterende show. Ze dansen en springen er op los en delen pepernoten uit.
Rond 14.00 uur arriveert Sinterklaas per boot aan de Gasthuiskade (bij het
S. Allendeplein). Sint wordt begeleid door een boot van de Groninger Reddingsbrigade. Rond 15.15 uur vertrekken Sint en de Pieten weer.
Kom op 28 november en neem je vriendjes, vriendinnetjes en natuurlijk
papa, mama, opa of oma mee. Miss Bean verkoopt vanuit haar mobiele
espressobar vanaf 13.00 uur cappuccino’s en warme chocolademelk. We
maken er een geweldig feest van. Laat Sinterklaas maar zien en horen hoe
blij we zijn dat hij ons komt bezoeken! Bij de kassa van de Albert Heijn
in de wijk Hoornse Meer liggen van 12 november t/m 26 november kleurplaten voor de kinderen. Deze kunnen worden ingekleurd voor de Sint. Er
staat er een speciale bus bij de Albert Heijn om de kleurplaten in te doen.
Sinterklaas zoekt uit alle kleurplaten drie tekeningen die hij meeneemt naar
Spanje. De drie kleine kunstenaars krijgen van Sinterklaas een verrassing.

Samen werken bij Mennoo’s Kookerij
Ruim twee jaar ‘draait’ Mennoo’s
Kookerij intussen aan de laan van
de Vrijheid, naast Wij Corpus den
Hoorn. Tijd voor een gesprek met
Jos Bartelds over vooral hoe het is
om er te werken voor de werknemers die extra begeleiding nodig
hebben.

De feestelijke opening van Mennoo’s Kookerij was op 13 oktober
2016, intussen ruim twee jaar geleden. Het restaurant is een welkome
aanvulling gebleken op de horeca
in Corpus den Hoorn. Jos Bartelds
is vanaf januari 2018 werkzaam bij
Mennoo’s Kookerij. Hij is vooral
verantwoordelijk voor het beleid
en de feitelijke inzet van die werknemers die extra begeleiding nodig
hebben. Het ‘gewone’ personeel
van Mennoo’s Kookerij bestaat uit
3 koks, de chef-kok, 2 fulltimers en
4 parttimers in de bediening en Jos
voor ‘de grote lijnen’. Daarnaast zijn
er 14 personeelsleden die het, zoals
Jos het uitdrukt, zelfstandig niet redden op de arbeidsmarkt. Mennoo’s
Kookerij wil voor deze mensen een
fijne werkplek zijn, waar ze een vak
kunnen leren in een omgeving waar

iedereen ertoe doet.

Jos werkt vanuit De Omega Groep.
Dit is een zorgorganisatie met het
hoofdkantoor in Zwolle. Ook in
Zwolle werkt hij een deel van de
week in een restaurant vergelijkbaar
met Mennoo’s Kookerij. Hij heeft
zelf veel horecaervaring, onder andere als kok bij De oude Brandweer
en bij Betere Tijden in Groningen
opgedaan. Jos vertelt enthousiast
en gedreven over zijn werk en
staat volledig achter het motto van
de Omega Groep: “Het gaat om
wie je bent”. Werken of bezig zijn
geeft doel en richting aan je leven
en erkenning van wie je bent. De
14 medewerkers die in Mennoo’s
Kookerij extra begeleiding krijgen
beseffen dat elke dag volgens Jos.
Ze hebben allemaal een indicatie om
er te mogen werken. Het gaat om
een indicatie WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of WLZ (wet
langdurige zorg). Waarom ze die
indicatie hebben is niet belangrijk.
Het gaat om wat ze kunnen en wie
ze zijn. Met ieder van hen wordt
overlegd wat ze willen en wat ze
kunnen, wat hun capaciteiten zijn. Is

het vanwege hun handicap niet mogelijk in de keuken te werken, dan
misschien wel in de bediening. Opruim- en schoonmaakklussen zijn er
altijd. Ze worden zo veel mogelijk
als ‘gewoon personeel’ gezien, er
wordt niet onnodig aandacht besteed
aan hun handicap. De zorgcoördinator van de Omega Groep, Rianne
Dijkman, is regelmatig in Mennoo’s
Kookerij om ervoor te zorgen dat
iedereen de begeleiding krijgt die
hij/zij nodig heeft om zich optimaal
te kunnen ontplooien.
Samen een team vormen is belangrijk in Mennoo’s Kookerij. Het restaurant wil echter ook graag bij Corpus den Hoorn horen en bij de omliggende wijken. Jos Bartelds geeft
aan, dat dit aardig begint te lukken.
Vanzelfsprekend zijn er de buren,
het WIJ-team. Maar er is meer. Zo
komen de wijnen van Hein Post aan
het Overwinningsplein en is er samenwerking met Uitvaartzorg Boerhaavelaan. Mennoo’s Kookerij is
een ‘gewoon’ restaurant, maar tegelijk een restaurant dat samenwerken
en zorgen voor elkaar extra hoog in
het vaandel heeft staan.

De ALO-locatie: een stap
verder naar nieuwbouw
In vorige edities van De Zuidwester hebben we regelmatig aandacht
geschonken aan de plannen voor
nieuwbouw op de zogenaamde ALOlocatie aan de van Swietenlaan. Het
complex wordt ook wel aangeduid
als ‘Corpushuis’. Het college van
B&W heeft op 18 september j.l.
een voorstel naar de raad gestuurd
waarin staat dat het de bedoeling is
in het najaar van 2019 met de sloop
van het pand te beginnen. Het gaat
om asbestsanering en sloop van de
gebouwen.
De gemeente heeft meermaals
aangegeven het een aantrekkelijke
locatie te vinden voor woningbouw.
Zij willen de locatie “een sterk eigentijdse, hoogwaardige uitstraling
geven”. Het is ook de bedoeling
“aansluiting te zoeken bij de ‘health
and healing’ aspecten van de omgeving”. In het Meerjarenplan Wonen
2017-2020 wordt uitgelegd, dat het
een mooie locatie is voor een mix
van appartementen en woningen op
het sportveld. Bij de appartementen
wordt in het Meerjarenplan gedacht
aan combinatie van wonen en zorg.
De verwachting is, dat er ruimte zal
zijn voor minstens 300 woningen.
Er is zeker ook ruimte voor hoogbouw. Daarbij wordt gedacht aan
een maximale hoogte van 65 meter.
Nader onderzoek naar wat mogelijk
is moet nog plaatsvinden. Bij eerdere
bespreking van de plannen voor de

ALO-locatie in de raad is de voorkeur aangegeven voor minimaal 20%
woningen in de sociale huur en 20%
in de zogenaamde middenhuur. Wat
de koopwoningen betreft zouden er
ook woningen gebouwd moeten worden in het goedkope koopsegment.
Veel aandacht is er in het raadsvoorstel voor de verkeerssituatie bij uitvoering van de plannen. De uitrit van
de parkeergarage van het Ziekenhuis
zorgt nu al vaak voor een vrij drukke
rotonde aan Wichmanstraat. Moet er
een tweede uitgang van de parkeergarage komen? Hoe druk zal het
worden wanneer de ALO-locatie is
volgebouwd.? Wordt de Boerhaverotonde extra druk? Misschien wil
het Martini Ziekenhuis wel uitbreiden en/of andere bedrijven in de omgeving? Ook het verkeer van en naar
het Sportpark Corpus den Hoorn en
het Topsport Zorgcentrum moet op
een goede en veilige manier worden
afgewikkeld. Veel vragen nog te beantwoorden en heel veel verder nog
uit te werken.
De gemeente geeft aan vanaf afgelopen september in overleg te zijn met
‘de omgeving’ van de ALO-locatie
om de recente plannen te bespreken.
De wijkraad heeft onlangs een gesprek gehad. De verwachting is, dat
de ontwikkeling van de AlO-locatie
doorgaat en dat in de loop van 2020
gestart zal worden met de bouw van
de woningen.

Een prijs voor de jongens van AvHaal
In de vorige Zuidwester schreven we over de broers Bart en Erik Lesschen. Zij startten in april jl. hun bedrijf
AvHaal. Zij durfden er toen nog niet van te dromen, dat ze een half jaar later al in de prijzen zouden vallen. Maar
dat gebeurde wel. Op 7 november ontvingen zij uit handen van wethouder Roeland van der Schaaf de Groningse
Ondernemers Challenge 2018. Een belangrijk criterium om voor de prijs in aanmerking te komen was sociaal ondernemerschap. Samen met twee andere bedrijven werden zij door de vakjury als beste van de 3 van de 12 finalisten
gekozen. Aan de prijs is een bedrag van €5.000,- verbonden. Dolblij zijn Bart en Erik ermee. Hun oma was een
inspiratie voor hen om hun bedrijf te beginnen. Vanzelfsprekend mocht zij dan ook niet ontbreken toen de prijs in
ontvangst werd genomen. AvHaal dankt de lezers van De Zuidwester die op hen hebben gestemd van harte.
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Kerstmarkt Hoornse Meer
zaterdag 15 december
Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde
Kerstmarkt van 10.30 tot 16.30 uur op het S. Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en verwarmd.
Er staan ruim 20 kramen met een gevarieerd aanbod.
Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, make-up, sieraden, speelgoed, iconen, kerstdecoraties en nog veel
meer. Bij de kraam van de Albert Heijn van het Hoornse
Meer kunt u proeven hoe lekker het assortiment voor de
komende feestdagen is. Ook de buurtboomgaard is aanwezig met eigen gemaakte producten.
Wijkkoor Hoorngeschal verzorgt twee korte optredens
in de kerstsfeer.

M.A.S.H. (Medical Aid by Student Help), een groep van
9 studenten van de geneeskunde studievereniging MFV
Panacea uit Groningen verkoopt stroopwafels en warme
chocolademelk voor het goede doel. Zij zetten zich in
voor het Turiani ziekenhuis in Tanzania.
Bij de kraam van de Stichting Meer Hoornse Meer kunt
u een kop snert, een heerlijk broodje warme worst, een
kop koffie of een glaasje glühwein kopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly
Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526
5145.
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Zingen in een koor?
Hoorngeschal, het wijkkoor in Hoornsemeer/Corpus den Hoorn zoekt
nieuwe zangers. Het koor heeft ongeveer 25 leden en staat onder leiding van
Inge Roelands. Hoorngeschal zingt al vele jaren met plezier een gevarieerd
repertoire uit alle perioden van de muziekgeschiedenis. Voor het komende
seizoen staat een programma gepland rond het thema ‘zee en varen’. Hoorngeschal geeft elk jaar een concert in een Groninger kerkje en is tijdens de
Kerstmarkt op het S. Allendeplein te beluisteren. Wie van zingen houdt en
het leuk vindt meer mensen uit de wijken te leren kennen kan een paar keer
komen luisteren en vrijblijvend meedoen. De repetities zijn op woensdagavond om 20.00 uur in Best Western Hotel Groningen Plaza, Laan Corpus
den Hoorn 300 (was eerder Hampshire Hotel). Iedereen is welkom, sopranen zijn meer dan welkom!

* Bibliotheek Maartenshof
Voor iedereen, ook buiten Maartenshof, hebben we een bibliotheek.
Hiervoor kunt u strippenkaarten
kopen voor 10 boeken à € 1,50 of
25 boeken à € 3,--.
Openingstijden maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 uur en 14.0016.00 uur

Wees welkom in Maartenshof
Schaaksport 100-102
050-5354481
Wij hebben een vast activiteitenprogramma. Hiervan willen we er graag
een aantal extra belichten en een
paar bijzondere benoemen.
* Zondagmiddagconcerten
Zondag 9 december zingen Max
en Maxime van Duitse Schlager
tot Hollandse Smartlap.
Zondag 23 december is het
Kerst met Mieke Hoogeveen.
Entree bezoekers € 4,50
Zaal open vanaf 14.30 uur.
Aanvang concert 15.00 uur.

* Sjoelen
Een gezellige bezigheid met een
gezond competitie-element.
Samen rond de bak, plezier om
de mooie punten die gescoord
worden.
Meeleven met elkaar om die ene
brik die er nèt niet ingaat.
Elke dinsdagmiddag, van 15.00
tot 16.30 uur.
Vanaf 14.45 uur staan koffie/thee
voor u klaar.
Doet u mee?
* Weekmarkt op vrijdag
Houdt u van gezond fruit en verse
groente?
Of van lekkere ambachtelijke
koekjes van de warme bakker
voor het weekend?
Zoekt u een cadeautje, of iets
nieuws op kledinggebied?
Bezoek dan onze weekmarkt,
elke vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur.
* De Bloemenman
Op vrijdag van 13.30 tot 15.00
uur is de bloemenman aanwezig.
Voor een mooie bos bloemen, of
misschien een nieuwe plant?

* Kerstmarkt
Vrijdag 14 december is er een
gezellige Kerstmarkt
Er is onder andere een Rad van
Avontuur.
In een heel gezellige kerstsfeer.
Kom, geniet en doe mee!

* Vrijwilligerswerk
Zit u erover te denken om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Wij zoeken regelmatig vrijwilligers voor ondersteuning bij
activiteiten.
Neem vrijblijvend contact op
met onze vrijwilligerscoördinator
Marjan Haan.
marjan.haan@zorggroepgroninge
n.nl

* Bingo
De Bingo-avonden van november en december worden samen gehouden op vrijdag 30 november. Het is
dan Sinterklaas-Bingo en alles is ingepakt. U kunt vrij
langskomen. Een boekje kost € 10,-.
* Kerstreisje
Op zaterdag 15 december is het kerstreisje. Dit keer
gaan we naar het Dickensfestival in Deventer. Aanmelden vóór 3 december.
Aanmelden en betalen (€ 20,-) bij Petra: 06-15901400

* Kerstbingo met Kerstdiner
Op vrijdag 21 december is het weer Kerst-Bingo en
diner met muziek, voor alleenstaanden/gaanden. Van
14.00 – 19.00 uur.
Aanmelden tot 10 december. Vol=Vol.
Aanmelden bij Petra: 06-15901400.
* Kerst-klaverjassen en Kerst-sjoelen
Op zaterdag 22 december is er weer kerst-klaverjas en
kerst-sjoelen.
Inleg € 6,- Aanmelden vóór 15 december bij Bé: 0613513502
Voor alle andere activiteiten: www.semmelstee.nl
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NLdoet 2019!
Vrijwilligers vormen het hart van de samenleving. Om hun tomeloze en bijzondere inzet in het
spotlights te zetten, organiseert het Oranje Fonds – het fonds van Koning Willem Alexander en
Koningin Maxima - op 15 en 16 maart 2019 weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zij nodigen iedereen uit om op deze dagen mee te helpen als vrijwilliger. Maar om dit
te kunnen realiseren, zijn er natuurlijk activiteiten en klussen nodig. Buurten in de wijk kunnen
zelfstandig bij het Oranje Fonds klussen aangeven. Ook de werkgroep Groningen Zuid draait,
bestaande uit accommodaties uit het werkgebied van WIJ Corpus den Hoorn en WIJ de Wijert,
zoals de kerken, Noorderbrug, Heymanscentrum, Maartenshof, etc. gaan vanaf januari activiteiten en vrijwilligers verzamelen.
We gaan op zaterdagmiddag 16 maart starten met NLdoet! op het Overwinningsplein. Daar kunt
u zich inschrijven voor een klus en vandaar uit gaan we de wijken in. We sluiten af, nadat we de
handen uit de mouwen hebben gestoken, bij WIJ Corpus den Hoorn.
Interesse? Meer weten? Petra.mens@wij.groningen.nl, 06-25634048

Wie doet de boodschappen?
Wij zijn op zoek naar buurtgenoten die (af en toe) boodschappen willen doen voor een ander.
Met grote regelmaat ontmoeten wij mensen die niet meer zelf hun boodschappen kunnen doen,
vanwege gezondheidsklachten of hun hoge leeftijd. Bent u bereid om boodschappen mee te nemen voor een ander? U maakt iemand dolgelukkig met uw hulp.
U mag zelf aangeven hoe vaak u beschikbaar bent: alleen af en toe of juist volgens een vast
ritme, bijvoorbeeld iedere twee weken. Na een kennismakingsgesprek doen wij ons best om u te
koppelen aan een buurtgenoot die past bij uw wensen.
Neem voor meer informatie contact op met Simone Knaapen van WIJ Corpus den Hoorn op
telefoonnummer 06 – 216 72 719 of simone.knaapen@wij.groningen.nl

Uitnodiging voor elk kind met een kapotte
kinderfiets!!!
Je kinderfiets samen met het kind en een
fietsenmaker fietsklaar en veilig maken.
Waar:
Jeugdruimte Semmelweis.
Wanneer:
Donderdag 20 december
van 14:30 tot 16:00 uur
Wat kost dat? Niks, noppes, nada. Alle reparaties en
materialen zijn gratis!
Wat:

Bij de reparaties kan je denken aan: verlichting, zadels, bel,
binnen/buitenbanden en overige kleine reparaties. Zodat jij
weer veilig op weg kan.
De fietsklus komt in 2019 weer in Corpus!

Kerstdiner 2018
Op tweede kerstdag organiseren we bij WIJ Corpus den Hoorn
een kerstdiner voor mensen die zich om wat voor reden dan ook
alleen voelen tijdens de feestdagen.
We kunnen hiervoor alle hulp gebruiken! Denk daarbij aan sponsoring, maar ook vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen
met koken en/of serveren. Of die een leuke activiteit, optreden
noem maar op kunnen aanbieden tijdens deze avond.
Kun en wil je ons helpen? Geef je dan op bij Samantha Addens.
Samantha.Addens@wij.groningen.nl of bel: 06-52868022

Confiance
á la carte
Woont u al een tijdje in Corpus den
Hoorn of Hoornsemeer? Dan heeft
u vast wel eens van Confiance á la
carte gehoord. Niet?
Iedere derde donderdag van de
maand van 12.00 tot 13.30 uur
bereiden een groep enthousiaste
vrijwilligers een heerlijke maaltijd
voor de buurtbewoners. De locatie
is De Confiance, Kochstraat 1-4A.
De bediening is bijzonder namelijk
door bewoners van Cosis (voorheen
NOVO). De prijs per persoon is €
5,- inclusief een glas drinken. Eet u
ook eens gezellig mee!
Er is een speciaal flyerteam opgezet
die maandelijks de flyer met het
menu door de wijk verspreid en ophangt in flats.
Als je het over pareltjes in de wijk
hebt, dan is dit zo’n pareltje. Het
is een mooie ontmoetingsactiviteit.
En ook een “prokkel” – een prikkelende ontmoeting tussen mensen
mét en zonder een verstandelijke
beperking.
Sinds kort is het wel verplicht om u
op te geven de dinsdag ervoor vóór
12.00 uur. Dan weten de vrijwilligers voor hoeveel personen ze kunnen inkopen en gaan koken.
Dat kan bij WIJ Corpus den Hoorn
via 050-3677450, per mail: wijcor
pusdenhoorn@wij.groningen.nl of
kom langs in de WIJ-entree. Er is
ook een vegetarische variant. Als
u die wilt geef dat dan even door.
De eerst komende keer na het verschijnen van deze krant is er weer
Confiance a la Carte op donderdag
20 december.
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Humanitas doet mee met
Er gaat wat veranderen Taal & Toekomst
in het Stadspark

Op uitnodiging van de gemeente konden de Stadjers op 2 oktober in een
zogenaamde brainstormsessie hun mening geven over de toekomst van
het Stadspark. Velen maakten er gebruik van.
Het gaat er de gemeente om het park aantrekkelijker te maken en de
druk op andere parken, vooral het Noorderplantsoen, te verminderen.
Een deel van de aanwezigen, zeker ook veel omwonenden, vindt rust
in het park belangrijk. De veiligheid zou wel meer aandacht moeten
hebben. Auto’s rijden regelmatig te hard en ouders willen niet dat hun
kinderen ’s avonds door het park lopen of fietsen. Voor hen hoeft er
echter niet iets wezenlijk aan de inrichting van het park te veranderen.
Aanwezig wethouder Roeland van der Schaaf geeft aan, dat hij een
evenwicht wil tussen activiteiten en rust. Een park als alleen maar een
oase van rust vindt hij niks, maar het moet ook geen evenemententerrein worden.
Op de avond waren er ook personen en organisaties die veranderingen
wel zeer op prijs zouden stellen. Zo vindt de campinghouder uitbreiding
van parkeerplaatsen een goed idee. Voetbalvereniging S.C. Stadspark
zou er wel een graag een voetbalveld bij willen hebben. Het bestuur
van Groningen Atletiek is al een flinke tijd bezig met het ontwikkelen
van ideeën om te komen tot een indooratletiek trainingscentrum. Naast
atletiek zouden ook andere sporten er trainingsruimte moeten vinden.
Op sportief gebied werd ook de optie genoemd de Drafbaan niet alleen
te gebruiken voor de paardensport, maar als sportlocatie voor veel meer
sporten. En dan waren er nog bijvoorbeeld ondernemers die hun werknemers bij het rondje door het park tussen de middag meer tappunten
voor water gunnen en een picknicktafel. Ook was er de wens voor meer
prullenbakken, een theehuis en een omheind hondenlosloopgebied.
En dan was er nog de discussie over een verbinding tussen het Stadspark en het voormalige Suikeruniefabriek, waarop over een aantal jaren
duizenden woningen zullen worden gebouwd. Een verbinding met
fiets- of wandelpaden ligt dan voor de hand. Zelfs geven sommigen aan
bang te zijn voor plannen van de gemeente voor het bouwen van woningen in het Stadspark. Dat is volgens wethouder van der Schaaf niet aan
de orde, maar hij voegt er wel aan toe dat zijn woorden vanzelfsprekend
‘geen eeuwigheidswaarde hebben.’
In de komende maanden zal een klankbordgroep zich over de problematiek buigen. De hop is in het voorjaar van 2019 een visie op de toekomst van het Stadspark aan de gemeenteraad te kunnen presenteren.

Humanitas Groningen is gestart
met een nieuw project: Taal & Toekomst. Met dit project wil Humanitas jonge anderstaligen van 16-25
jaar helpen met het vormgeven van
hun toekomst. Taal & Toekomst is
een initiatief van “Het Begint met
Taal”. Na een succesvolle pilot
wordt het project nu landelijk uitgerold. Humanitas Groningen start met
10 trajecten.
Wat is Taal & Toekomst?
Veel jonge anderstaligen hebben
vragen over het vinden van een
geschikte opleiding of baan. Om
hen hiermee te helpen is Taal &
Toekomst ontwikkeld. Het is een
praktisch
taalcoachprogramma
waarin de jongeren werken aan hun
taalvaardigheid. Vergroten van de
taalvaardigheid is gericht op het vinden van een geschikte opleiding of
werk. Dit kan bijvoorbeeld door een
sollicitatiegesprek te oefenen of te
leren hoe je jezelf moet presenteren.
Taal & Toekomst richt zich op
jonge anderstaligen in de leeftijd
van 16-25 jaar. De jongeren moeten
minimaal een taalniveau hebben
van A2 om mee te mogen doen
en gemotiveerd zijn om te werken
aan hun toekomst. Via een-op-een
taalcoaching en twee groepsbijeenkomsten krijgen zij dan in een traject van 20 weken de mogelijkheid
om te werken aan hun leerdoel en
de taal te oefenen die daarbij past.
In de groepsbijeenkomst leren de
jongeren elkaar kennen en wisselen
zij ervaringen uit. In de afsluitende
bijeenkomt worden de behaalde resultaten gevierd.
Speciaal voor dit traject is een digitale tool ontwikkeld waarin de
voortgang van de deelnemers gere-

gistreerd en gemonitord
kan worden. Dit vergroot
de kans op succesvolle
afronding.
Taal & Toekomst landelijk uitgerold
Taal & Toekomst is ontwikkeld door Het Begint
met Taal samen met de
taalvrijwilligersorganisaties Gilde
SamenSpraak Leiden, Bibliotheek
Oostland, Stichting Piëzo en Taal
doet meer. Zij hebben in de vorm
van een pilot al ruim 50 koppels
succesvol begeleid. Resultaten van
deze pilot zijn dat:
- de jongeren zich zelfverzekerder
voelen
- zij taal in de praktijk makkelijker
spreken
- er mooie contacten zijn ontstaan

tussen nieuwkomers en vrijwilligers.
Deze positieve resultaten hebben
ertoe geleid dat het ING-fonds in
de komende twee jaar 100 Taal &
Toekomsttrajecten gaat meefinancieren. De 100 trajecten zijn inmiddels uitgezet in verschillende delen
van het land. Humanitas Groningen
doet mee omdat dit project mooie
aanvulling is van ons taalaanbod.
(www.humanitas.nl/groningen)
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De Zuidwester
24e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

Maart 2017

Wat vinden de lezers
van De Zuidwester?
In De Zuidwester van september vroegen wij uw mening over De Zuidwester. Aan deze oproep is door een
aantal lezersgehoor gegeven. Een aantal va u reageerde
digitaal, een aantal leverde de papieren versie van de
enquête in bij Oudebosch Fruit aan het Overwinningsplein. Dank aan de firma Oudebosch voor de sympathieke service!
Door invulling van de enquête kon u aangeven u vindt
van de inhoud, de opmaak / vormgeving, het formaat
van de krant en wat u vindt van de digitale krant op
www.corpusdenhoorn.nl.zuidwester. Ook vroegen wij
u, of u een digitale nieuwsbrief op prijs zou stellen. Het
merendeel van de lezers die hebben gereageerd vindt
de inhoud van de krant goed en wil graag het huidige
formaat behouden. De inhoud en de vormgeving worden merendeels ook als goed beoordeeld. Een enkeling
miste bepaald nieuws, bijvoorbeeld over hoe het staat
met een nieuwe Jumbo aan het Overwinningsplein. De
meningen over de digitale krant zijn over het geheel genomen niet zo best. Velen lezen de digitale krant niet of
nauwelijks en het merendeel vindt het lastig om de krant
vanaf het scherm te lezen. Het eventueel uit uitgeven
van een nieuwsbrief wordt zeer positief ontvangen. De
redactie dankt de lezers die de enquête hebben ingevuld
en is blij met het over het geheel genomen positieve
oordeel.
Wat gaan we doen met uw mening en suggesties?
- We gaan door op de ingeslagen weg: de krant bevalt
de lezers goed!

- De krant zal in pdf-formaat op www.corpusdenhoorn
.nl.zuidwester komen.
- In dat formaat is de krant makkelijker te lezen en kan
worden gedownload.
- We zullen in samenwerking met de redactie van de
site zo veel mogelijk nieuws op de site te plaatsen dat
interessant is voor de bewoners van onze wijken.
- We starten binnenkort met een maandelijkse agenda
/ activiteitenkalender met een kort overzicht van activiteiten in onze wijken in de betreffende maand.
- De eerste zal in de loop van december of januari te
lezen zijn op de site.
- Of de activiteitenkalender ook aan geïnteresseerden
per mail kan worden gestuurd is nog de vraag. We
zouden het graag willen, maar er blijken nogal wat
hobbels te zijn in het kader van de wet bescherming
persoonsgegevens (AVG).
Wat kunt u als lezer doen?
- De krant met plezier blijven lezen.
- Aan ons doorgeven wanneer u nieuws hebt voor de
krant en/of uw mening wilt geven over zaken die
spelen in uw wijk of die anders zouden moeten.
- Aan personen of instanties die De Zuidwester niet
kennen doorgeven dat het een
krant is die
mogelijk ook iets voor hen kan betekenen.
- Wanneer u zin heeft contact met ons opnemen om
onze redactie te versterken.
redactie@dezuidwesterkrant.nl

Goede oogst buurtboomgaard
Hoornse Meer
De lange warme zomer leverde de boomgaard in het Hoornse Meer dit jaar een geweldige oogst op. In de zomer
konden we volop rode en zwarte bessen, bramen en frambozen plukken. En in het najaar nog eens vele kilo’s appels
en (stoof) peren.

Wijkrestaurant Dignis
Heymanscentrum
Als het even niet lukt om zelf te
koken, boodschappen te doen of
om het uzelf gemakkelijk te maken,
kunt u gebruik maken van de service
in restaurant “Heymans”. Goed en
vers eten is de basis voor uw vitaliteit en gezondheid. Bovendien is
samen eten gezellig. Het restaurant
vindt u in het Heymanscentrum aan
de Henri Dunantlaan 20, een woonzorgcentrum van Dignis.
Restaurant Heymans
In ons grand café/restaurant kunt u
gezellig een kopje koffie drinken
en genieten van lekker eten in een
sfeervolle ambiance met vriendelijke bediening aan tafel. Iedere maand
organiseert het restaurant bovendien
een snackmiddag.
Ons restaurant is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 19.00 uur. Iedere
dag, ook op zon- en feestdagen van
12.30 uur tot 13.30 uur en van 17.00
uur tot 18.30 uur, serveren wij lekker en gevarieerd eten, bereid uit
verse ingrediënten. En voor een
aantrekkelijke prijs! Zo kunt u een
hoofdgerecht bestellen voor € 7,75.
Een tweegangen menu (voor- en
hoofdgerecht of een hoofd- en nagerecht) voor € 8,50 en een volledig
driegangenmenu voor € 9,00.
Een maaltijd mee naar huis nemen
kan natuurlijk ook. Als u deze niet
zelf kunt ophalen, bezorgen wij in
sommige gevallen tegen een vergoeding de maaltijd bij u thuis.

Subsidieregeling
De gemeente Groningen heeft een
subsidieregeling voor mensen met
een lager inkomen. Wij kunnen de
aanvraag voor u regelen samen met
de gemeente Groningen. Wij sturen
de nota dan naar de gemeente en
u betaalt aan ons alleen uw eigen
bijdrage voor de warme maaltijd.
Met deze regeling kunt u al vanaf €
2,00 (afhankelijk van uw inkomen)
genieten van een heerlijk driegangenmenu.
Catering
Een verjaardag, jubileum, familiefeest of gewoon met buren of een
stel vrienden iets te vieren? Dan verzorgen wij dit graag voor u. U kunt
bij ons terecht voor een diner, high
tea, lunch of een aangeklede borrel.
Er zijn nog meer mogelijkheden. Op
basis van uw wensen maken wij een
offerte op maat.
Contact
- Als u meer wilt weten, ook over
de subsidieregeling, kunt u terecht in ons restaurant, (Anousjka
de Jong), telefoon 050 52149999
of via wijkrestaurantheymans@le
ntis.nl.
- U kunt ook contact opnemen met
servicepunt voeding@lentis.nl of
telefoonnummer 050 4097455.
- Daarnaast staat er meer informatie op onze website: www.wijkre
staurantslentis.nl.
Wij helpen u graag verder!

Diverse vrijwilligers hebben weer heel wat potten jam gemaakt, die op de werkmiddagen te koop was. Zelfs de
buschauffeurs van lijn 10 wisten ons te vinden!
Wil je meer weten over de boomgaard of ook eens proeven van de oogst? Kom dan langs bij onze stand op de
Kerstmarkt op het Allendeplein op zaterdag 15 december.
Tussen maart en oktober werken we 1 à 2 keer per maand gezamenlijk een middag of avond in de boomgaard. Lijkt
het je leuk met ons mee te doen? Mail dan naar buurtboomgaardin hoornsemeer@gmail.com

Abonneer u op de
Nieuwsbrief Zuid
De gemeente Groningen geeft digitale nieuwsbrieven uit. Ze verschijnen wekelijks. In totaal zijn er 8 nieuwsbrieven. Vijf brengen het
nieuws voor de wijken van de oude gemeente Groningen. Haren en Ten
Boer hebben ook een eigen nieuwsbrief, al komen ze pas per 1 januari
2019 bij de nieuwe gemeente Groningen. Als achtste is er dan nog de
‘Nieuwsbrief Algemeen’. Geef u op voor een of meerdere nieuwsbrieven via: www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media.
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Rookvrij terras Mennoo’s Kookerij/
WIJ Corpus den Hoorn
Mennoo’s Kookerij en WIJ Corpus den Hoorn hebben
de handen in elkaar geslagen in de strijd voor een gezondere samenleving. Samen hebben ze besloten het terras voor de gezamenlijke ingang per 1 december 2018
rookvrij te maken.
‘’Steeds meer collega’s stoppen al met roken en wij vinden, dat wij als organisatie daarin het voortouw kunnen
nemen.’’ Aldus Jos Bartelds namens Mennoo’s Kookerij. Samen met Kobi Bosma van WIJ Corpus den Hoon
heeft hij zich binnen de organisaties ingezet voor het
rookvrij maken van het gezamenlijke terras. Het gaat
er niet alleen om dat er op het terras niet meer gerookt
wordt, maar ook willen Wij Corpus den Hoon en Mennoo’s Kookerij mensen bewust maken van de gevolgen
van roken voor mensen in de nabije omgeving.
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Met ingang van 1 november gaat het
Groninger Forum meer activiteiten
organiseren op de bibliotheeklocaties in de stad. Gratis activiteiten
voor kinderen én volwassenen.
Hieronder een overzicht van de gratis activiteiten:
CLUBHUIS
De leukste doe-plek in jouw buurt!
We gaan strips tekenen, filmpjes
kijken met de VR-bril of met Ozobotjes een parcourtje maken. Elke
maand iets anders. Altijd leuk! Voor
kinderen vanaf 4 jaar.
Iedere 1e en 3e vrijdag van de
maand | 15.00-17.00 uur | gratis
toegang
CODERDOJO
We gaan programmeren en je leert
alles over websites bouwen, applicaties ontwikkelen, programma’s
en games maken (en spelen!). Voor
kinderen van 7-12 jaar.
Iedere 3e zaterdag van de maand
|14.00-16.00 uur | gratis toegang
OUDER & KINDCAFE
De ontmoetingsplek voor ouders
met jonge kinderen. Je kunt advies
vragen over leuke boekjes voor je
baby, dreumes of peuter. Daarnaast
is er regelmatig een deskundige
aanwezig om te vertellen over specifieke onderwerpen, zoals babygebaren of mediaopvoeding. Loop gerust
binnen.
Iedere 3e vrijdag van de maand |
10.00-11.30 uur | gratis toegang
LEESCLUB MAKKELIJK LEZEN
Heb je moeite met lezen, maar vind
je het wel leuk? Doe dan mee met
onze Leesclub Makkelijk Lezen. Je
krijgt een boek cadeau. Elke week
lees je een stukje, samen met een
begeleider. Doe je mee? Dan mag

Binnen het WIJ-gebouw en in Mennoo’s Kookerij mag
vanzelfsprekend al niet worden gerookt, maar vanaf
1 december dus ook niet meer op het terras. Het zal
duidelijk aangegeven worden aan de bezoekers. Mensen die toch willen roken, kunnen dat doen buiten de

omheining van het terras. Ook dan geldt, dat ze daarbij
rekening dienen te houden met de andere bezoekers van
Mennoo’s Kookerij en van WIJ Corpus den Hoorn. De
verwachting is dat bezoekers misschien verrast zullen
zijn over het nieuwe beleid, maar er respectvol mee om
zullen gaan.
Wij Corpus den Hoorn en Mennoo’s Kookerij zijn niet
de enige organisaties die zich inzetten voor niet meer roken in de openbare ruimte. De gemeente streeft naar zo
veel mogelijk rookvrije zones in Groningen. Onder andere het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen doen
mee. Ook het Martini Ziekenhuis doet mee en heeft bij
de opening van het voorplein het ook meteen rookvrij
verklaard. Diverse horecagelegenheden in de stad sluiten zich aan. Op de site van Clean Air Nederland staan
begin november twee terrassen in de stad die volledig
rookvrij zijn: Feel Good in de Oude Kijk in ’t Jatstraat
en Brasserie Zernike op het Zernike Park. Er kan nu een
derde aan worden toegevoegd: het terras van Mennoo’s
Kookerij / Wij Corpus den Hoorn aan de Laan van de
Vrijheid!

je gratis lid worden van de bibliotheek.
Iedere dinsdag | 09.30 – 10.30 uur
(gevorderden) en 10.00-11.00 uur |
gratis toegang
WORKSHOP VOORLEZEN
VOOR (GROOT)OUDERS
Esmé van den Boom (huisdichter
van de RUG 2016-2017) geeft vanaf
eind januari 2019 een workshop
voorlezen voor ouders en grootouders in de bibliotheeklocaties van
het Groninger Forum. In drie dagdelen van ieder drie uur leer je het
juiste boek voor je (klein)kind uit
te zoeken. Voorlezen is belangrijk,
vergroot de woordenschat, maakt
het lezen makkelijker én is ook nog
eens leuk!
Voor data en tijden check onze
website
Meer informatie over de specifieke activiteiten en andere zaken
is terug te vinden op de website:
groningerforum.nl/bibliotheek-dewijert
OPENINGSTIJDEN VERRUIMD
De Groninger Forum Bibliotheek
is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.30-17.30 uur. Tot
13.00 uur is er self-service en zijn
de balies onbemand. Heb je iemand
nodig? Kom dan na 13.00 uur langs.
VACATURE GASTVROUW/
GASTHEER
Voor al onze bibliotheeklocaties zijn
we op zoek naar vrijwilligers die bij
ons gastvrouw/gastheer willen zijn.
Je bent als vrijwilliger hét gezicht
voor onze bezoekers en ontvangt
hen gastvrij en je beantwoordt allerlei vragen.
Meer informatie hierover is te
vinden
via
groningerforum.nl/
vrijwilligers

Renovatie viaduct Vrijheidsplein
Combinatie Herepoort werkt vanaf begin september 2018 aan de renovatie van het viaduct bij het Vrijheidsplein.
Het werk bestaat onder andere uit het verwijderen van graffiti en posters, het wegstralen van de oude betonconservering, het verwijderen en repareren van het beton en het aanbrengen van nieuwe betonconservering.
We voeren de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. De planning is dat het werk op 7 december 2018 klaar is. Omwonenden kunnen geluidsoverlast van de werkzaamheden ervaren. Tijdens de werkzaamheden controleren we of de geluidshinder binnen de normen blijft. Foto: Raymond Bos.
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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 woensdagochtend
van 10.00 tot 12.00 u koffie in de
kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken.
Iedere woensdag van 12.00 tot
13.00 u is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop
soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop.
De tweede kop is voor 50 eurocent.
Kom ook eens buurten! Welkom.

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven

Open plein

Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers
Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Wanneer: 25 november 2018, 27 januari 2019, 24 maart 2019
Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes
Bijdrage: 1 euro per persoon
Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, emailadres:
acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504

Ruilwinkel ‘t Ruilertje
Iedere vrijdagmiddag opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in de Im
manuelkerk ( Overwinningsplein 1). De winkel is open van 13.30 uur tot
15.30 uur.
Het concept is eenvoudig. U brengt een kledingstuk en krijgt hiervoor een
tegoed om een ander kledingstuk uit te zoeken. Er is voor elk wat wils.
Feestkleding, casual en meer.
Voor jong en oud! Wekelijks
verandert het aanbod!
We hopen van harte dat u uw
kleding ook een tweede leven
geeft en er iets anders voor
uitzoekt!
Koffie en thee met wat lekkers staat klaar!
Hartelijke groet, namens het
team ‘Ruilertje’,
Annemarie Wiersma, Anita
Akkerman

Bijbel en soep
Iedere eerste en derde donderdag van de maand samen lezen en eten: bijbel
en soep.
Een tweewekelijks bijbeluurtje, waarin we uit de bijbel lezen.
Voor wie zich wil verdiepen in de bijbel en daar met anderen over wil uitwisselen. Voorkennis is niet nodig!
Lezen, uitwisselen, ontmoeting, samen eten (soep en brood, wordt voor gezorgd). Aanmelding is niet nodig en je kunt per keer bekijken of je komt.
Data: donderdag 6 december en 20 december 2018.
Tijd: 12.00 tot 13.00 u
Plaats: Immanuelkerk
Begeleiding: Jannet van der Spek of Anita Akkerman
Meer info en opgave: Jannet van der Spek, jmtvdspek@gmail.com of Anita
Akkerman, acakkerman1@gmail.com.

Winterse
Mijmerwandeling
Een initiatief in Groningen Zuid
voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de
wijk. Oog hebben voor de natuur,
ruimte om stil te zijn en om elkaar te
ontmoeten, rust vinden en inspiratie
delen. Tijdens de wandeling klinken
een aantal gedichten of uitspraken
die willen inspireren.
Na de wandeling is er voor wie wil
koffie en thee en iets lekkers (biologisch) En dit keer ook warme chocolademelk en glühwein…

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.

Eerste kerstdag kerstmusical
Tijdens de kerstdienst op eerste kerstdag wordt in de Immanuelkerk een
kerstmusical opgevoerd. De dienst begint om 9.30 u.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken! En kinderen zijn welkom
om mee te spelen.
Oefendata: zondag 2, 9, 16 en 23 december van 9.30 tot 10.30 u.
Generale repetitie: 24 december
Voor meer info en opgave: Jannet van der Spek, jmtvdspek@gmail.com

Een droom

De wandeling duurt ongeveer een
uur.

En man loopt een winkel binnen.
Achter de toonbank staat een engel.

Datum: 20 december 2018 (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

Hij vraagt:: ‘Wat verkoopt u hier?’
‘Alles wat u maar wilt’, zegt de engel.

Opgave hoeft niet, mag wel. Voor
meer info: acakkerman@gmail.com,
tel.: 06 17067504

‘O’, zegt hij, ‘echt waar?’
‘Ik wil dan graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer.
Vrijheid en respect voor iedereen.
Een huis voor alle vluchtelingen. Liefde voor alle mensen.’
‘Wacht even’, zegt de engel, ‘u begreep me verkeerd.’
‘We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden ...’
Bron: naar een chassidisch verhaal
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Nijestee biedt ruimte
aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000
huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in
de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen
aan, ook in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Op
die manier valt er wat te kiezen.

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee
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