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Uitgave van wijkkrant De Zuidwester.
Voor aanmelding of afzegging voor deze nieuwsbrief: redactie@dezuidwesterkrant.nl
Stuur naar dit mailadres ook uw eigen suggesties voor de Zuidwester Nieuwsbrief.
Geef anderen de tip zich te abonneren op de nieuwsbrief.
Volgende Zuidwester Nieuwsbrief: vrijdag 23 september.

Wanneer

Wat

Waar

Zaterdag 10 september

Kunstmarkt Hoornse Meer

Wall House2# / Lutulistraat 17 2

Zaterdag 10 september

Open Monumentendag
+ Blocbirds maken

Wall House2# / Lutulistraat 17 3

Zondag 11 september

Open Monumentendag
+ rondleiding

Wall House# / Lutulistraat 17

Maandag 12 september
t/m vrijdag 23 december

Tentoonstelling fotogroep Woon- De Semmelstee
en Talentencentrum Groningen Semmelweisstraat 182

5

Dinsdag 13 september

Open dag Taalhuis

Bibliotheek De Wijert

6

Zaterdag 24 september

Burenbrunch

Overwinningsplein

7

Zaterdag 24 september

Burendag Buurtboomgaard

J.M. den Uylstraat

8

Hoornse Meer

1

pag.

4

* Zaterdag 10 september
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Kunstmarkt Hoornse Meer

Grasveld rond Wall House#2
Lutulistraat 17
12.00 – 17.00 uur
gratis

In samenwerking met Wall House#2 organiseert de Stichting Meer Hoornse Meer haar jaarlijkse
kunstmarkt. Op het grote grasveld rond het Wall House presenteren ruim 20 kunstenaars hun werk:
sieraden, foto’s, glaskunst, kleurrijke garens, keramiek, tassen, patchwork, schilderijen en zelfs
handgeknoopte tapijten.
Behalve de kunst in de kramen is er muzikale kunst. Tussen 1 en 3 zal Duo Match met vioolmuziek
zorgen voor de muzikale omlijsting. Vanaf 3 uur kunnen de bezoekers genieten van een uniek
optreden van Christina Papadopoulou, pianiste en zangeres. Zij is afgestudeerd aan het Prins Claus
Conservatorium. Samen met haar treden twee collega’s op: Kristina O. Varlid (klassieke gitaar) en
Bruna Timarchi (cajon/handtrommel). Zij zullen vooral jazz ten gehore brengen, met een ‘touch van
Balkan’.
De horeca wordt ook dit jaar weer verzorgd door &Meer, de “koffie & Lunchroom & Meer ”aan de
S.O.J. Palmelaan 297. Behalve koffie en thee zijn er huisgemaakte taart, broodjes en fris/sappen. Ook
voor diverse alcoholische drankjes kunt u bij &Meer terecht op de kunstmarkt. De kinderen kunnen
bij Mariska Lunsing van ‘Beeldend Bezig’ zelf schilderen.
Zie voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars: www.kunstmarkthoornsemeer.nl.

Impressie van de Kunstmarkt 2021
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* Zaterdag 10 september
Tijd
Plaats

Open Monumentendag + BlocBirds maken

12.00 – 17.00 uur
Wall House#2
Lutulistraat 17

Het internationaal prijswinnende ontwerpduo Studio 212 Fahrenheit presenteert in Wall House #2
meerdere werken: BLOCKBIRDS, LEVEN en SIT!

BLOCBIRDS
Deze expositie gaat over de verborgen schoonheid van vogels. Studio 212 Fahrenheit heeft deze
schoonheid vastgelegd in 25 grafische composities van 25 vogels. De composities zijn tot stand
gekomen met enkel het gebruik van vierhoekige vlakken.
LEVEN
Studio 212 Fahrenheit zegt hierover: “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 eindigheid, 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.

Sit! Studio 212 Fahrenheit; foto Roelof Bos

Kinderactiviteit Blocbirds maken
-
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Je gaat net als de kunstenaars van 212 Fahrenheit Blocbirds maken.
Dit doe je onder begeleiding van Mascha van Kempen, creatief ondernemer.
Tijd:
doorlopend tussen 12:00 uur tot 17:00 uur
Deelname: gratis

* Zondag 11 september

Open Monumentendag + rondleiding

foto: Christian Richters
Wallhouse #2

Tijd
Plaats

12.00 – 17.00 uur
Wall House#2
Lutulistraat 17

Wall House #2 is het enige ontwerp uit Hejduks vroege periode dat daadwerkelijk is gebouwd.
Oorspronkelijk werd het in 1973 ontworpen als woonhuis voor Ed Bye, toentertijd is het echter niet
uitgevoerd. Na de dood van Hejduk in 2000 is het op initiatief van de gemeente Groningen en enkele
private partijen gerealiseerd aan de westzijde van het Hoornse Meer.
Rondleiding Wall House#2
De rondleiding gaat over het gebouw als kunstobject, naar het ontwerp van John Hejduk.
Architectuur- en stedenbouwhistoricus Erik Dorsman leidt je rond.
-
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Start:
14 uur (NL), 14.45 uur (NL), 15.30 uur (EN)
Max
12 deelnemers per groep (vol=vol)
Meld je aan via: www.wallhouse@groningermuseum.nl
Deelname: €3 (dit kun je voor aanvang met PIN betalen).

* Maandag 12 september – t/m vrijdag 23 december
Tentoonstelling fotogroep Woon- en Talentencentrum Groningen
In buurthuis De Semmelstee in Groningen (Semmelweisstraat 182) is er vanaf maandag 12 september
tot aan de kerstvakantie een fototentoonstelling van het werk van deelnemers van de fotogroep
Woon- en Talentencentrum Groningen. Er is een diversiteit aan foto’s te zien over de natuur, de
binnenstad en kunstfoto's in om Groningen. Het is zeer de moeite waard om een kijkje te komen
nemen! De Semmelstee is alle werkdagen geopend, in elk geval tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
Wooncentrum Groningen is gevestigd in De Noorderbrug, een woonlocatie van ’s Heeren Loo op de
hoek van Laan Corpus den Hoorn en de Sportlaan in de wijk Hoornse meer. Het Talentencentrum is
gehuisvest op de begane grond. In het Talentencentrum wordt op allerlei terreinen dagbesteding
verzorgd, welke gericht is op arbeidstraining, zingeving en educatie. Cliënten krijgen hier de kans om
hun talenten te ontdekken en/of te ontplooien. Een van de activiteiten die aangeboden wordt is
fotografie. Er is een fotogroep, bestaande uit 10 cliënten. Zij krijgen les in fotografie van een
vakfotograaf. De cliënten uit de fotogroep hebben bewezen talent en leveren professioneel werk af!
Voor nadere informatie: Lidewij Bakker
Communicatiemedewerker (06 - 57 08 10 00)
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
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* Dinsdag 13 september

Open dag Taalhuis de Wijert

De week van Lezen en Schrijven
“Ik wil zelf mijn kleinkind kunnen voorlezen.”
“Ik wil graag die opleiding voor mijn werk doen”
“Ik wil zelf dat formulier kunnen invullen.”
“Ik wil zelf kunnen scannen in de supermarkt.”
Kun je hulp gebruiken bij lezen, schrijven, rekenen of computeren?
De mensen van het Taalhuis kunnen je helpen.
Op dinsdag 13 september houden we open dag van 13.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek van Wijert.
Je bent van harte welkom voor een kopje koffie/thee en wat lekkers.
Ons lesmateriaal is in te zien en de taalcoaches en coördinator staan klaar om je vragen te
beantwoorden.
Natuurlijk ben je ook op alle andere dinsdagmorgens welkom op het spreekuur.
Kijk ook eens op onze website www.tijdvoorhettaalhuis.nl
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* Zaterdag 24 september

Burenbrunch op het Overwinningsplein

Het Overwinningsplein is voor vele bewoners van Corpus den Hoorn en omliggende wijken een plek
waar ze zeer regelmatig en met plezier hun boodschappen komen doen. Het is een plein met een
gevarieerd winkelaanbod, waarbij bezoekers in alle winkels vanzelfsprekend van harte welkom zijn en
in vele opzichten gastvrij worden ontvangen.
De winkeliers willen op Nationale Burendag hun bezoekers extra bedanken. Ze deden dat in 2019 en
in 2021 door het organiseren van een Burenontbijt. Op de foto hiernaast kunt u zien dat het in de
smaak viel. Dit jaar wordt het iets anders aangepakt: er is een Burenbrunch! Er zijn diverse soorten
broodjes, smoothies en allerlei lekkernijen. Er is ook een foodtruck aanwezig.
Net als bij het Burenontbijt de afgelopen jaren is er muziek als extra opluistering van het samenzijn
en bijpraten met bekende en onbekende buren. Al eerder waren ze present bij het ontbijt en nu dus
bij de brunch: MusicaRosa, met Mariska Ostijen (zang) en Hans Kaldeway (piano).
Tijdstip
Entree

11.00 – 13.00 uur
gratis
Aanmelden is niet nodig

burenontbijt in 2021

MusicaRosa
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* Zaterdag 24 september

Burendag in Buurtboomgaard Hoornse Meer

Zaterdag 24 september is het landelijke Burendag. Ook buurtboomgaard Hoornse Meer doet dit jaar
weer mee. Dit keer met een extra feestelijk tintje omdat we10 jaar bestaan!
Tussen 13.00 – 16.00 uur zijn buurtbewoners, jong en oud, van harte welkom eens een kijkje te
komen nemen.
Laat je rondleiden, proef eens heerlijke boomgaardjam en ontmoet je buurtgenoten. En lijkt het je
leuk om met ons mee te doen? Meld je dan aan als vrijwilliger!
Wat ooit begon als initiatief van een paar buurtbewoners, is inmiddels uitgegroeid tot een florerende
boomgaard met veel verschillende fruitbomen en bessenstruiken. Met elk jaar een goede oogst. Ook
is het een mooie plek geworden om elkaar te ontmoeten. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud, in
samenwerking met de gemeente. Regelmatig is er een gezamenlijke werkmiddag op de zaterdag.
Meer weten? Mail naar: buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

De feestelijke viering van 10 jaar buurtboomgaard eerder dit jaar.
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