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Nieuwe fietsoversteek Van Ketwich Verschuurbrug

Al jarenlang is het oversteken per fiets van de
Laan Corpus den Hoorn
bij de Van Ketwich
Verschuurbrug een
gevaarlijke bezigheid.
Hierin komt nu
verandering: er komt een
nieuwe fietsoversteek.
Wat verandert er?
Veel inwoners uit de wijk
Hoornse Meer maken gebruik
van het fietspad Hoornse Dijk,
gelegen aan de westkant van
het Noord-Willemskanaal.
Komend vanaf het Overwinningsplein is het erg opletten
om de drie rijbanen van de
Laan Corpus den Hoorn over te
steken. Het is eerst opletten op
de auto’s die vanaf de Ketwich
Verschuurlaan komen. Daarna
is het vaak laveren tussen de
auto’s door die richting De
Wijert rijden, rechtsaf naar de
A-28 of die staan te wachten
voor het stoplicht. Ogen en
oren open en proberen veilig
de overkant te bereiken.
De oude oversteek
In de huidige situatie is er
een smalle opstelstrook voor
fietsers om de rijbanen over
te steken. Heel hinderlijk is de
afstemming van de stoplichten,
waarbij vaak auto’s die rechtdoor willen staan te wachten
voor rood en de auto’s richting
A-28 groen hebben om rechtsaf te slaan. Sta je als fietsers
op een kluitje, dan is het nog
lastiger om zicht te hebben op
de auto’s op de verschillende
rijbanen.

De nieuwe oversteek
In de nieuwe situatie wordt de
opstelstrook voor fietsers op de
Laan Corpus den Hoorn groter
gemaakt, waardoor er meer
zicht komt bij het oversteken.
Ook komt er een aansluiting
tussen het Pionpad en het fietspad Hoornse Dijk. Aanbrengen
van een rode toplaag op de
opstelstrook moet automobilisten extra attenderen op overstekende fietsers. Naar verwachting zal de realisering van
de nieuwe situatie in de loop
van april/mei plaatsvinden. Het
is de bedoeling, dat het fietsen autoverkeer maar weinig zal
worden gehinderd. Zie bijgaande tekening voor een beeld van
de nieuwe situatie.
Niet alles is geregeld
Aan de oostkant van het
Noord-Willemskanaal is
intussen de fietssnelweg
aangelegd, aan de kant van de
A-28. Het deel ervan tussen

Haren en Groningen is klaar
en in gebruik. Hoe de snelle
fietsers verder moeten vanaf de
Verschuurbrug is nog onduidelijk, maar wel ‘onderwerp van
studie’. Zou je de fietssnelweg
door moeten trekken naar het
fietspad langs het Noord-Willemskanaal en de A-28? De
woonbootbewoners aan het
fietspad hebben zeer forse
bezwaren. Dan liever gebruik
maken van het fietspad langs
de westzijde van het kanaal?
Dat is wel erg smal voor snelle
fietsers, dus zou dat flink moeten worden verbreed. Hoe steken de snelle fietsers de Laan
Corpus den Hoorn over? Toch
maar stoplichten voor fietsers?
Of liever een fiets-fly-over. Een
hele puzzel voor de gemeente.
Beter overleg met de wijk
De gemeente geeft toe, dat
er onvoldoende overleg is
geweest met de wijkbewoners
over de nieuwe oversteek. Zo

BESTUURSLEDEN gezocht

Ben je op zoek naar een uitdaging
en werk je graag samen met enthousiaste
en betrokken mensen?
Dan ben jij wellicht de persoon om ons team te versterken.
Wat wij doen?
Wij behartigen de belangen van huurders van de woningcorporatie De Huismeesters in Groningen-Zuid. Vaak gaat
dat om hele concrete belangen. Zoals te hoge servicekosten,
onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex.
Gemiddeld vergaderen we zo´n 9 keer per jaar om de
thema´s goed te kunnen behandelen. Regelmatig overleg
met de verhuurder hoort daar natuurlijk ook bij.
Geïnteresseerd of meer weten?
Bel naar dhr. John Kalkwiek, 0634892810 of stuur een mail
huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com

is de Stichting Meer Hoornse
Meer niet uitgenodigd voor
overleg en zijn wijkbewoners
ook op andere manieren nauwelijks of niet geïnformeerd.
Dat moet in de toekomst
anders en veel beter!

Geplande

activiteiten
vanwege het

coronavirus

mogelijk

afgelast
In december 2019 begon de
opmars van het coronavirus
in de regio Wuhan in China.
Intussen is het virus zeer snel
en op grote schaal verspreid
over de wereld. Op 14 maart
waren er al bijna 1000 mensen
in Nederland positief bevonden.
Wanneer deze Zuidwester bij u
wordt bezorgd, zijn het er
ongetwijfeld al veel meer.

lijnen van het RIVM worden
gevolgd. Alle instanties doen
vanzelfsprekend hun uiterste
best dienstbaar en bereikbaar
te blijven wanneer u er niet live
heen kunt. Kijk dus vooral op
de websites en volg de ontwikkelingen via andere media.

Wij hebben de kopij die wij
voor deze Zuidwester aangeleverd kregen zo goed
Intussen zijn veel activiteiten al mogelijk aangepast aan de
stand van zaken totdat de
afgelast en zijn bijvoorbeeld
krant naar de drukker moest.
bibliotheken in de stad tot
Activiteiten die zeker niet door
nader order gesloten. De
zullen gaan hebben we niet
kerkdienst in onder andere de
Immanuelkerk was op 15 maart vermeld, van anderen konden
we het niet met zekerheid
alleen via de kerkomroep te
zeggen.
volgen. In het Heymanshuis
In veel aankondigingen van
zijn er tot in elk geval begin
activiteiten zult u dan ook het
april geen bijeenkomsten met
advies lezen de website van
meer dan 30 personen en in
de betreffende organisatie te
Maartenshof zijn geplande
concerten voorlopig geschrapt. bezoeken en de verdere media
in de gaten te houden.
Het is mogelijk, dat ook De
Semmelstee tijdelijk zal moeten Wij hopen van harte, dat wij
u in de volgende Zuidwester
sluiten en bij WIJ Corpus den
Hoorn zijn de inloopspreekuren weer een overzicht kunnen
geven van allerlei activiteiten
tijdelijk opgeschort.
en evenementen in onze wijken
De algemene regel bij de
die zo goed als zeker wel
diverse instanties is ook in
doorgang zullen vinden.
onze wijken is, dat de richt-
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foto-expositie
Johan Scheffers
in De Semmelstee

Kom en zing mee bij

Lied en

Van april t/m juni exposeert Johan Scheffers in buurtcentrum De Semmelstee aan de Semmelweisstraat
182 in Groningen. Hieronder schetst hij de weg vanaf
zijn jeugd tot de volwassen en zeer gedreven kunstenaar en fotograaf die hij nu is.
Achtergrond
“Mijn vader was kunstschilder
en glazenier. Ik ben opgegroeid
met kunst en boekenkasten vol
boeken over de meest diverse
onderwerpen. Op school was
ik een dromer met (te) veel
fantasie. Dat zagen leraren
misschien als iets negatiefs,
maar het bleek toen ik met de
fotoacademie begon mijn grootste kracht. Tussen die jeugd
en de opleiding in was ik met
van alles bezig: van paardrijden
tot geluidstechnicus bij bandjes. Ik heb geprobeerd me aan
te passen aan de wereld om
me heen en het zelfs tot manager geschopt. Uiteindelijk ben
ik tot de conclusie gekomen,
dat ik maar beter mezelf kan
blijven. Zoals op een Loesje
poster stond: ‘Er zijn al zoveel
anderen’.”
Fotograferen als passie
en als beroep
Scheffers fotografeerde al
vanaf zijn jeugd. Nadat hij een
aantal jaren als operateur in
een bioscoop werkte, besloot

Leed

hij te kiezen voor het beroep fotograaf. Hij deed een vierjarige
opleiding aan de Fotoacademie
Groningen en studeerde af in
2014. Vanaf die tijd is fotografie
zijn beroep, al werkt hij deels
ook nog in de bioscoop. Johan
Scheffers exposeerde onder
andere in diverse galerieën in
Groningen, in kunstencentrum
K38 in Roden en in het Vondelpark Paviljoen in Amsterdam.
Over zijn werk is ook gepubliceerd in het tijdschrift Noorderbreedte.
Een andere wereld
“Situaties die ik tegenkom of
waar ik over lees vergroot ik
uit. Ik plaats ze in een andere
wereld, maak er een karikatuur
van. Eigenlijk probeer ik er
naar te kijken als iemand die
van een totaal andere planeet
komt. Ik speel zelf alle rollen in
mijn foto’s en gebruik steeds
vaker op schaal gemaakte
decors voor mijn foto’s. Op die
manier lukt het mij nog beter
om een totaal nieuwe wereld te
scheppen.”

Foto: “De inbreker”

Openingstijden expositie
De Semmelstee is in principe
elke werkdag geopend vanaf 9
uur tot in elk geval 5 uur. Vrijwel
dagelijks zijn er ook ’s avonds
activiteiten en is het gebouw
geopend. In verband met het
coronavirus is het verstandig
op de website van De Semmelstee kijken of de expositie ook
daadwerkelijk te bezichtigen is.

Op www.semmelstee.nl
vindt u ook wanneer de
officiële opening van de
expositie zal zijn.
Verdere informatie / foto’s
Studio: Biotoop vleugel B,
Kerklaan 30, Haren.
T 06 50 69 09 13
info@johanscheffersfotografie.nl
www.johanscheffersfotografie.nl

We gaan weer beginnen!
Stichting WelMobiel is actief in het noorden van
de stad. WIJ Corpus den Hoorn wil graag dat de
WelMobiel ook in haar werkgebied gaat rijden
naar aanleiding van vragen vanuit bewoners.
Stichting WelMobiel rijdt in de wijk van deur tot
deur en zorgt dat de wijkbewoners weer actief
kunnen deelnemen in de wijk. Hierbij moet je
denken aan het doen van boodschappen,
bezoeken van vrienden, zelfstandig naar de
huisarts, fysiotherapie of dagbesteding.
Klanten zijn in hoofdzaak ouderen of mensen
met een mobiliteitsbehoefte, die dat niet meer
zelfstandig kunnen.
Tijdens het Wijkdiner heeft de WelMobiel bewoners gehaald en gebracht. Ook tijdens NL Doet!
wordt gereden om vrijwilligers te werven.
Als de ‘pool’ van vrijwilligers groot
genoeg is kunnen we van start.
Wil je meer weten over de welmobiel? Kijk op
www.welmobiel.nl.
In de WIJ-entree kunt u de vrijwilligersvacature
vinden en opgaveformulier invullen.
Voor vragen neem contact op met
petra.mens@wij.groningen.nl.

Houd je van zingen?
Houd je van gezelligheid?
Houd je van ellende?
Deze drie lijken een vreemde
combinatie maar toch kunnen
ze geweldig prachtig gecombineerd worden, namelijk in het
koor Lied en leed!
We zingen bijvoorbeeld liederen
van Robert Long, drs. P.,
Vader Abraham en zelfs van
Ede Staal. Wat wil een mens
nog meer?
Elke eerste zaterdag van de
maand zingen we van 2 tot 4
uur in de kantine van het Best
Western hotel aan de Laan
Corpus den Hoorn 300.
Geneer je niet, maar kom
gewoon kijken. En je zult zien
dat je zo mee gaat zingen,
gezellig!

Voorjaar in buurtboomgaard
Hoornse Meer
Enthousiaste buurtbewoners
zorgen ervoor dat de fruitbomen en bessenstruiken elk
jaar weer een goede oogst
opleveren. Elke maand is er
een werkmiddag (zaterdag)
en soms een werkavond
(maandag), om gezamenlijk de
boomgaard te onderhouden.
Wil je met ons meedoen? Je
hoeft geen ervaring te hebben,
iedereen is welkom!
Mail naar

buurtboomgaardinhoornsmeer
@gmail.com

of kom eens langs.
Je vindt ons aan de
Den Uylstraat, bij de bushalte.

Herkansing
ophalen
puzzelstukken
In de vorige Zuidwester kondigden een datum aan waarop
wijkbewoners het puzzelstuk op
konden halen dat ze ooit maakten in een kunstproject met
kunstenaar Melanie Siegers.
Door een misverstand binnen
de gemeentelijke organisatie
werden de puzzelstukken echter
niet op tijd bezorgd. Een aantal
wijkbewoners kwamen voor
niets naar Semmelstee.
Bij deze biedt de gemeente
hiervoor haar excuses aan.
Het was de bedoeling bewoners de kans te bieden hun
puzzelstuk eind maart alsnog
op te halen. In verband met het
coronavirus is echter besloten,
dat dit niet wenselijk is en dat er
later in het jaar de gelegenheid
wordt geboden uw puzzelstuk
(ken) op te halen.
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Op de foto’s een impressie
van de Vrijmarkt 2019

*

Net als in voorgaande jaren
is er ’s morgens een vrijmarkt
op het S. Allendeplein in het
Hoornse Meer. Vanaf 07.30 uur
kunt u een plekje zoeken om
uw spullen te verkopen. Rond
13.00 uur is de markt afgelopen.
Deze markt is uitgegroeid tot
een gezellige grote vrijmarkt,
waar altijd wel iets leuks te

Bent u nieuwsgierig geworden
na het lezen? Martiene nodigt u
van harte uit voor een kennismaking of een proefles en
deze manier van ontspanning
te ervaren. U bent welkom in
Gezondheidscentrum Corpus,
Canadalaan 10b.
Voor meer informatie kijkt
u op de website:
www.lotus-centrum.nl

Hoornse Meer
2020
Vorig jaar was de kunstmarkt
op 14 september rondom Wall
House#2 aan de A.J. Lutulistraat 17 in de wijk Hoornse
Meer. Deze datum viel samen
met Open Monumentendag.
Het was een geslaagde samenwerking. Daarom organiseren
we de markt dit jaar wederom

*

Yoga: een reis
door het lichaam

Kunstmarkt

rond Open Monumentendag
in september.
Wij vragen kunstenaars die
belangstelling hebben zich
alvast aan te melden. Alle
disciplines zijn welkom, zoals
foto’s, schilderijen, poëzie,
beelden, sieraden, glaskunst,
zink, hoeden of tassen.

Voor verdere informatie
www.kunstmarkthoornsemeer.nl
www.meerhoornsemeer.nl
Matthé Snijders:
matsnijders@kpnplanet.nl
Elly Hohé:
050-5265145 / 06-1875 5941

3

vinden is voor uzelf, of voor een
kind of kleinkind. 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 maken
zijn van harte welkom. Dat
maakt deze mooie dag nog
feestelijker.
In verband met Corona
graag www.meerhoornsemeer.nl raadplegen en ook via
andere media in de gaten houden of het evenement wel doorgaat.

kwam zij op een punt in haar
leven: wat wil ik? Zij besloot
een nieuwe weg in te slaan en
maakte de keuze een driejarige
opleiding tot yoga docent te
volgen. Daarnaast volgde ze
een cursus voor ondernemers
In de Zuidwester van december 2019 heeft u een
en kon zo haar eigen bedrijf beadvertentie kunnen lezen van LOTUS, centrum voor
ginnen in Assen, waar Martiene
mindfulness en yoga. De redactie is benieuwd en gaat ook woont. Zij kreeg het advies
op bezoek bij Martiene Bottema, Hatha yoga-docent
ook een opleiding Mindfulness
en gecertificeerd MBSR (mindfulness) trainer.
te gaan doen, om zo haar kennis nog meer te verbreden.
Martiene vertelt, dat zij een
uiteindelijk zelf de opleiding
bedrijfskundige achtergrond
gedaan.
Martiene geeft aan, dat we
heeft en werkzaam is als
leven in een drukke maatsecretaresse/managementonEerder gaf zij meditatielessen
schappij. Er is een hoog tempo,
dersteuner bij Transcare Pijn.
aan groep 7 en 8 van de school
de werkdruk is vaak hoog en
Zij was altijd al geïnteresseerd waar haar kinderen naar toe
dan zijn er ook nog de sociale
in yoga en mindfulness, heeft
gingen. Dat was heel fijn om
media. Yoga helpt te ontspanjarenlang aan yoga gedaan en te doen. Op enig moment
nen, meer energie te krijgen
en meer plezier te krijgen en
te geven. Het is een reis door
het lichaam. Per les wordt
het lichaam opgedeeld in zes
gebieden met oefeningen en
per keer is er speciale aandacht voor een bepaald gebied.
Martiene wil graag hetgeen zij
zelf heeft geleerd en ervaren
overbrengen aan anderen. Het
is een investering in de kwaliteit van leven. Iedereen kan
meedoen, ongeacht leeftijd en
conditie.

Alle ingezonden en
geplaatste foto’s vallen
onder verantwoordelijkheid
van de inzenders.
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Geslaagd diner

Wijkrestaurant
Heymanscentrum

Op 23 januari was het wijkdiner
in het wijkrestaurant Heymanscentrum. Op initiatief van
Lentis/Dignis is deze activiteit
georganiseerd en WIJ Corpus
den Hoorn heeft de mensen
betrokken.
Eerst zijn alle Stadjerspashouders aangeschreven.
Deze aanschrijving leverde 35
aanmeldingen op terwijl er plek
was voor 60 mensen uit de
wijk. Vanuit WIJ zijn groepen
in de wijk benaderd en is een
belronde gedaan; daarna was
het volle bak!
Gastheren en -dames vanuit
WIJ zijn verspreid over de
tafels in gesprek gegaan.
En zo hadden we een mooie
avond met mooie ontmoetingen. Een aantal aanwezige
bewoners zijn in de februari
nogmaals naar het wijkrestaurant geweest; je kunt er
s’middags en s’avonds warm
eten; een mooie voorziening
voor de wijk.

4
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Algemene Ledenvergadering BSV Corpus den Hoorn
Hiermee nodigen wij alle leden van one vereniging uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.

*

Dinsdag 14 april, om 19.30 uur
Buurtcentrum de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, Groningen.
050 526 72 17
Alle stukken zijn ter vergadering aanwezig.
Aansluitend wordt er een kleine bingo gehouden met leuke prijzen.
Mede namens het bestuur,
Jan Wiltens, voorzitter Buurt- en Speeltuin vereniging Corpus den Hoorn

*

In verband met het coronavirus van tevoren op de website kijken
of De ALV door zal gaan: www.semmelstee.nl

Buurt en speeltuinvereniging Corpus den Hoorn, beter bekend als
buurtcentrum de Semmelstee, is nog op zoek naar een paar vrijwilligers.
De functie van secretaris van het bestuur
staat nog open en willen we graag invullen.
Tevens zoeken we een administrateur of administratrice
om de dagelijkse boekhouding bij te houden.
Dus heeft u een paar uurtjes per week over en wilt u meewerken aan een
goede voorziening in de wijk? Meld u dan aan of maak een afspraak met de
voorzitter voor een oriënterend gesprek.
Jan Wiltens, telefoon 0610931365

Vormgever van De Zuidwester
De heer Jan Hoving was
jarenlang de vormgever van
De Zuidwester. Hij was degene
die onze wijkkrant het gezicht
gaf dat zo vertrouwd werd voor
de lezers. Jan Hoving was al
meerdere jaren ernstig ziek,
met regelmatig ook ziekenhuisopnames. Toch wilde hij
graag De Zuidwester blijven
‘verzorgen’. Wij zijn hem zeer
dankbaar voor deze inzet en
toewijding. Op 30 december
2019 is jan Hoving overleden.
Hij is 69 jaar geworden.

Onze nieuwe vormgever is
Alette de Groot, beeldend
kunstenaar en 20 jaar woonachtig in Hoornse Meer.
Momenteel woont en werkt ze
in de Biotoop van Haren. Wij
zijn blij, dat zij de uitdaging aan
wil gaan De Zuidwester een
mooie opmaak te geven. In
vergelijking met de vormgeving
die u sinds jaren gewend zal er
vast een en ander veranderen.
Graag horen we van u als lezer
wat u van de nieuwe krant vindt
en staan open voor suggesties.

‘Heel de buurt kookt’

Paas-gourmetten in De Semmelstee
zaterdag 11 april

*

Plaats:		
Semmelweisstraat 182
Aanvang: 	 17:00 uur (zaal open om 16:30 uur)
Opgave:
vóór 31 maart
bij Petra Drenth tel: 06 15 90 14 00
of in het buurtcentrum.
Kosten: 	
€ 10,- voor leden en
		
€ 12,- voor niet-leden
		
betalen bij opgave

*

vrijdag 17 april in De Semmelstee, Semmelweisstraat 182
Aanvang: 18:00 uur (zaal open om 17:30 uur)
Opgave: vóór 14 april bij Truus: 06 36 11 82 39
Kosten: € 6,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden
betalen bij opgave.

* In verband met het coronavirus van tevoren op de website kijken of het evenement door zal gaan: www.semmelstee.nl
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Nieuw Hoornse Meer Concert
12 juni 2021: Save the date!
Na vijf edities was het gratis openluchtconcert een traditie.
Wij, het bestuur HMC, missen het Hoornse Meer Concert èn we
zijn niet de enigen! We blazen deze traditie nieuw leven in.
Natuurlijk op de vertrouwde locatie aan het S. Allendeplein/
de Zunneriepe in het waterrijke hart van het Hoornse Meer,
Groningen-Zuid. Het concert staat gepland op 12 juni 2021.
Reserveer deze datum voor een uniek muzikaal evenement.
Korte terugblik
In 2010 klonk het eerste gratis openluchtconcert op het water
van het Hoornse Meer. Het laatste en vijfde concert was in 2015.
Studenten van het Prins Claus Conservatorium en Lucia Marthas
(School and Institute for Performing Arts Hanzehoogeschool),
Izaline Callister, het Haydn Jeugd Strijkorkest, sopranen Miranda
van Kralingen en Marene Elgershuizen, de Provinciale Brassband
Groningen en Laura Fygi zorgden voor onvergetelijke avonden.

april *

Het is de bedoeling dat op
zaterdag 11 april om 12.00 uur
Wall House #2 haar deuren
weer opent. De seizoensopening is een middag vol
feestelijkheden en activiteiten,
koffie en taART.

foto: Christian Richters

Nieuwe tentoonstelling:
The Art of Waste
In Wall House #2 worden dit
seizoen ook weer verschillende
exposities getoond. Tot en met
28 juni is ‘The Art of Waste’
te bezoeken, waarbij afval als
inspiratie diende bij de kunstenaars. Een daarvan is voor
sommigen een oude bekende:
Maria Koijck. Precies tien
jaar geleden begon de ‘afval-

kunstenaar’ haar project
‘Petty de zwaan’ vlakbij Wall
House #2. De drie meter hoge
zwaan, gemaakt van 25.000
petflessen, werd toen te water
gelaten in het Hoornsemeer.
In haar nieuwe tentoonstelling
wil ze met haar creaties de
bewustwording vergroten van
onze omgang met afval. Op
de 2e etage van Wall House

*
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heeft ze wederom petflessen
gebruikt voor haar objecten.

Wall House #2
op 11

Maart 2020

Een verdieping lager zijn
bijzondere vondsten uit het
nabijgelegen Friescheveen
opgesteld. Nick Landman
stuitte als docent en filmmaker
op gebieden rondom de stad
Groningen die in een ver
verleden als stortplaats
fungeerden. Samen met Beno
Hofman ging hij op zoek naar
nieuwe verhalen uit het verleden.
In de lange entreehal van Wall
House is werk te zien van fotograaf Caroline Penris en
beeldend kunstenaar Joukje
Pees. Ook in hun werk komt het
thema ‘afval als inspiratie’ terug.
Wall House #2 is geopend op
zaterdag en zondag, Tweede
Paasdag en Tweede Pinksterdag van 12 tot 17 uur.
De toegang is gratis.
Adres: A.J. Lutulistraat 17.

Houd vanwege het coronavirus de website in de gaten of de opening ook daadwerkelijk plaats zal
vinden en wat de eventuele alternatieve datum is. www.groningermuseum.nl/museum/wallhouse-2

Wat kunt u verwachten?
Tipje van de sluier… het
Hoornse Meer Concert krijgt
ieder jaar een landenthema,
te beginnen met Spanje.
Met dans en zang, met fijne
catering op het plein.
Doelstelling
De doelstelling van het Hoornse
Meer Concert blijft onveranderd: een gratis openluchtconcert op het water van het
Hoornse Meer, voor iedereen
toegankelijk.
Locatie
Ook de concertlocatie blijft
onveranderd: een podium bij
het water van het Hoornse
Meer bij het S. Allendeplein/de
Zunneriepe.

Wie zorgt voor de
overlast: de hond
of de eigenaar?

Een bewoner laat weten, dat er
regelmatig hondenpoep ligt in
Nieuwsgierig geworden? de speeltuin aan de Pirestraat.
Of u nu reeds aanmelden als
Dit signaal is doorgegeven aan
vriend of sponsor?
de gemeente en medewerkers
Meer informatie via Berry
van Stadstoezicht en zij nemen
Bernardus: 050 527 00 70.
nu ook deze speeltuin regelVolg het Hoornse Meer Concert matig in hun surveillancerondje
ook op Facebook:
op. Maar niet alleen op deze
‘hoornsemeerconcert’ en op
plek zorgt hondenpoep voor
www.hoornsemeerconcert.nl
overlast, ook op andere plekken
in de wijk is hondenpoep een
terugkerende ergernis.
Laatste nieuws
dd 16 maart:
Een hond houdt zich soms al
niet aan regels die zijn of haar
De Semmelstee baasje heeft bedacht. Laat
staan dus dat het dier zich
houdt aan de regels die de
sluit haar deuren
gemeente heeft bedacht waar
het gaat om uw hond. Zo is het
overal in de gemeente verplicht
hondenpoep op te ruimen.

tot 6 april

Veel hondenbezitters houden
zich daar prima aan. Lang leve
de hondenpoepzakjes. Ook
hebben zij hun hond keurig
aan de lijn op die plekken waar
dat verplicht is: bijna overal.
Uw hond mag alleen loslopen
in de gebieden waar dat is
toegestaan, altijd met een bord
aangegeven.
Een aantal mensen neemt het
helaas niet zo nauw met regels
en fatsoen bij het uitlaten van
hun hond. De hond weet niet
waar poepen is toegestaan, dus
is de hondenlijn het instrument
de hond weg te houden van
plaatsen waar het echt niet
mag. Gebeurt het per ongeluk
toch: pak de zak en deponeer
die in de vuilnisbak. Wanneer
het donker is kan het lastig zijn,
maar zeker niet bij daglicht.
De gemeente krijgt bij overlast
zeer regelmatig de oproep de
handhaving van de regels strikter te controleren. Gezien de

hoogte van de boetes zou het
misschien lonen. Geen zakje bij
je : € 95,-.Poep niet opruimen:
€ 140,-. Los laten lopen van je
hond waar het niet mag: € 95.
Gaten genoeg in de begroting
van de gemeente om te vullen.
Maar… willen we als
stadjers zo’n manier van
ordehandhaving? Spreekt u
trouwens andere hondenbezitters aan als u ziet dat ze
hondenpoep laten liggen?
Groningen is de stad met
de hoogste tarieven voor de
hondenbelasting werd onlangs
bekend gemaakt. “Wat doen
ze met dat geld?” is een veel
gehoorde vraag. Staan er genoeg afvalbakken om de poep
in te deponeren? Kan er geen
hondenspeeltuin komen waar
de honden en hun eigenaren
elkaar kunnen treffen?
Op zich goede en misschien
ook wel terechte vragen, maar
de hondenbelasting staat los

van de overlast die honden
veroorzaken. Of beter gezegd:
die de eigenaren en uitlaters
van honden veroorzaken.
Hebt u een mening over
honden, hondenpoep, hondenregels, hondenbelasting: laat
het ons weten op: redactie@
dezuidwesterkrant.nl
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Zuidwest Duurzaam groeit
In de vorige Zuidwester deden we een oproep aan bewoners die
geïnteresseerd zijn in de energietransitie en duurzaamheid
om bij elkaar te komen. Intussen hebben we alweer twee bijeenkomsten gehad van het buurtinitiatief Zuidwest Duurzaam.
Het enthousiasme en de interesse groeien! Op 27 februari
jongstleden waren we zelfs met tweemaal zoveel mensen als de
eerste bijeenkomst.
Waar hebben we het zoal met elkaar over gehad?
Er is een aantal thema’s, dromen en wensen voorbij gekomen.
~ de droom van een collectieve warmtevoorziening voor
onze wijken;
~ de behoefte aan kennisdeling, zoals het uitwisselen van kennis
van energiezuinige maatregelen in je huis;
~ het belang van energiebesparing en het aanpassen aan het
veranderende klimaat;
~ en vooral de behoefte om samen met elkaar dingen op te
pakken: als wijkbewoners, maar ook met woningbouwverenigingen
en bedrijven.
Het waren inspirerende avonden.
De volgende bijeenkomst nodigen we drie andere bewonersinitiatieven uit die met de energietransitie bezig zijn: Oosterpoort
Duurzaam, Paddepoel Energiek en De Groenste Buurt (Noorderplantsoenbuurt). Zij zijn met dezelfde vraagstukken aan de slag
en daar hopen we van te leren.
Denkt u nu, hier wil ik ook bij zijn? Ik heb ook ideeën en dromen
voor onze wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park
en Piccardthof? Of wilt u eens horen waar het over gaat? Stuur
dan een mailtje naar Petra Mens (petra.mens@wij.groningen.nl
of bel 06-25634049) en kom op 2 april 2020 om 19.30 uur naar
buurtcentrum De Semmelstee, Semmelweisstraat 182.
U bent van harte welkom!

Energiezuinig ook goed voor de portemonnee

In het artikel ‘Zuidwest Duurzaam groeit’ hebt u kunnen lezen wat de wensen en dromen zijn van leden van het buurtinitiatief Zuidwest
Duurzaam. Het zijn bronnen van motivatie om zich samen met anderen in te zetten voor een duurzamere manier van wonen en leven.
De redactie sprak een van de leden van Zuidwest Duurzaam en vroeg naar zijn motieven.
Richard Elzer woont aan de
keuken en douche. Zijn gasstoffen is iets dat iedereen zou besparen kunt. Idealistisch zijn
Pirestraat in de wijk Hoornse
verbruik is behoorlijk beperkt:
moeten motiveren om zuinig om is goed, maar zuinig zijn met
Meer. Het is onderdeel van een
maar ongeveer 150 kuub per
te gaan met energie. Regelma- geld zorgt mede voor het heerblok woningen dat aanvankelijk
jaar. Binnenkort wil hij graag
tig geeft hij echter aan, dat voor lijk en tevreden wonen in zijn
bezit van woningbouwverenihelemaal van het gas en door
hem vooral ook telt hoe je geld eigen ‘paleis’ aan de Pirestraat.
ging Nijestee was, maar nu
gebruikmaking van kleiner boivrijwel allemaal eigen bezit van
lertjes in keuken en douche.
de bewoners. Samen hebben
ze een VVE, waarvan Nijestee
Misschien zonnepanelen
met 2 woningen nog lid is.
in de toekomst
Samen met de andere bewoDe heer Elzer laat zien hoe hij
ners van het huizenblok vormt
probeert zijn woning zo enerhij een vereniging van eigenagiezuinig mogelijk te bewonen.
ren. In de afgelopen vergadeBij binnenkomst schakelt hij
ringen is het mogelijk installeren
met de afstandsbediening de
van zonnepanelen aan de orde
wanneer nodig te verwarmen
ledlampen aan die hij door het
geweest. Nijestee denkt mee
hele huis heen aan de plafonds met zogenaamde quartzheaover de mogelijkheden van
ters. Deze verbruiken stoom,
heeft bevestigd. Ze werken op
bijvoorbeeld het afsluiten van
maar zijn volgens de heer Elzer een lening hiervoor. Mocht de
(oplaadbare) batterijen. Trots
veel voordeliger dan verwargeeft hij aan: “Nog steeds
aanleg van zonnepanelen niet
geen stroom verbruikt.”. Op dat men met gas. Het zijn kleine
in samenwerking met de andeapparaten, maar verwarmen
moment is dat ook zo, al heeft
re leden van de VVE gebeuren,
hij wel stroom gebruikt voor het zijn woonkamer met gemak.
dan zal de heer Elzer bekijken
opladen. Alleen de koelkast en Hij vraagt bezoek altijd of ze
of er mogelijkheden zijn als
het
warm
genoeg
vinden.
Bijna
het fornuis maken direct gebruik
individuele woningeigenaar.
iedereen vindt het meer dan
van elektriciteit.
warm genoeg.
Richard Elzer is een man die
Verwarming door heaters
zeker geeft om duurzaamheid
Minimaal gasverbruik
Richard Elzer probeert minien die zijn eigen bijdrage wil
Gas
heeft
Richard
alleen
nog
maal gas te gebruiken. Dat lukt
leveren aan een beter milieu.
hem aardig goed door zijn huis maar nodig voor warm water in Besparing van kostbare grond-
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Wijkpost Zuid werkt
aan een schone stad
De medewerkers van Wijkpost Zuid doen dagelijks hun
werk in onze wijken. Wat gebeurt er vanuit deze wijkpost aan de van Schendelstraat? Wordt er voldoende
naar de bewoners geluisterd? Wat kan er anders?
Tijd voor een gesprek met teamleider Theo Raatjes.

Jeugdclub in een nieuw jasje

Vanuit de wijkposten zorgt de gemeente voor het onderhoud van
de wijken en buurten van de gemeente. Alles wat met het onderhoud van de openbare ruimte te maken heeft vormt het werk van
de medewerkers van Wijkpost Zuid. Het gaat om onderhoud van
straten en stoepen, van pleinen en plantsoenen. De medewerkers
van Wijkpost Zuid zijn het schoonmaak- en onderhoudsteam van
de zuidelijke stadswijken.
Er wordt wat af gemeld
Bewoners kunnen aan de gemeente meldingen doorgeven. Het
kan gaan om een omgewaaide boom, een losse stoeptegel of een
volle papiercontainer. In 2019 kwamen er bij de gemeente alleen
al over Groningen Zuid 7000 meldingen binnen. Meest genoemd
zijn meldingen over bijplaatsingen: de spullen die naast de ondergrondse containers worden gezet. Er staat een behoorlijke boete
op (€ 95,-), maar blijkbaar is de kans om betrapt te worden te
klein.
Groningen afvalloos? Hoe kan dat?
De gemeente Groningen wil graag een ‘afvalloze gemeente’
worden. Dat betekent zo weinig mogelijk afval produceren en het
afval dat er is zoveel mogelijk scheiden en opnieuw gebruiken.
In mei wil de gemeenteraad beslissen over hoe dat het beste kan.
Misschien komen er extra glas-, textiel- en papiercontainers om
het scheiden van afval beter te ondersteunen. De afvalstoffenheffing wordt dan berekend op basis van de grootte van het huishouden. Misschien valt de keuze op Diftar per aanbieding. Diftar
staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Ook dan komen er extra
containers. De inwoners betalen dan een vast tarief, voor ieder
huishouden hetzelfde. Daarnaast betalen mensen een bedrag
voor iedere keer dat ze afval aanbieden. Hoe minder restafval je
aanbiedt, hoe minder je betaalt.
Samen met de bewoners
Door bezuinigingen worden woonwijken op een lager niveau
onderhouden. Steeds meer zie je, dat bewoners daarom zelf ook
een bijdrage leveren aan een schone leefomgeving.
Er zijn intussen al flink wat zogenaamde ‘Stille krachten’: mensen
die in de buurt van hun huis of bedrijf zelf regelmatig zwerfafval
opruimen. Verder doen ieder voorjaar duizenden mensen mee aan
de grote schoonmaakactie ‘Lentekriebels.’ Meermaals wijst Theo
Raatjes op het belang van samenwerking met bewoners. Graag
hoort hij naast klachten ook ideeën over hoe het samen anders of
beter kan. Vragen aan de gemeente kan altijd. Kan bijvoorbeeld
grofvuil niet eens per maand worden ingeleverd bij Wijkpost Zuid?
Kunnen bewoners samen met medewerkers van de wijkpost een
schoonmaakactie organiseren? Bewonersinitiatieven die bijdragen
aan de leefbaarheid in de buurt zijn heel erg van harte welkom.

Het buurtcentrum De Semmelstee aan de Semmelweisstraat
heeft al jaren een jeugdruimte.
Op verschillende middagen en
avonden organiseert het jeugden kinderwerk van WIJ Corpus
den Hoorn hier verschillende
activiteiten.
De jeugd maakte al veel gebruik
van de ruimte, maar het voelde
nooit helemaal als “hun plek”.
Zo waren er geen fijne chillplekken, geen banken of andere
hangplekken om muziek te
luisteren of te gamen. En ook
kon de ruimte wel logischere
inrichting en een nieuw likje
verf gebruiken.
Dus gingen we samen met de
jongeren aan de slag!

We hebben met zeven jongeren om de tafel gezeten. Hier
hebben wij alle wensen en
ideeën met elkaar gedeeld en
een plan van aanpak gemaakt.
Dit plan hebben we gepresenteerd aan de voorzitter van
de Semmelstee, Jan Wiltens.
Hij gaf als antwoord een dikke
duim omhoog.
Twee weken lang hebben we
samen met de jongeren de
ruimte leeggehaald en schoon
gemaakt. Met een lijstje op zak
gingen we winkelen in verschillende meubelzaken. Hier krijg je
natuurlijk trek van, dus hebben
we heerlijk geluncht met een
appeltaart en muffins.
Alle inkopen waren gedaan,

dus het klussen kon eindelijk
beginnen. De jongeren hebben
leren schuren, tapen en verfen,
maar ook verstandig leren omgaan met het budget. Ook de
voorzitter was erg nieuwsgierig
dus hij kwam even langs om
een kijkje te nemen. We hebben
alle meubels in elkaar gezet en
een nieuw plekje in de ruimte
gegeven. Het eindresultaat is
erg mooi geworden.
Doordat de jeugd zelf de
inrichting en aankleding hebben
bedacht en zelf hebben geklust
zijn ze weer super trots op hun
jeugdruimte!
Yamila Moestari, stagiaire WIJ
Corpus den Hoorn

Lees ook de digitale Zuidwester op: www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester
www.meerhoornsemeer.nl * downloaden toegestaan
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Hartjesfestival

vol warmte en liefde

Update nieuwbouw Semmelweisstraat
De nieuwbouw aan de
Semmelweisstraat is in volle
gang. De appartementen op
de eerste verdieping hebben
inmiddels een vloer, waarna
nu de wanden worden gestort.
Ook bij de eengezinswoningen
op de begane grond zijn ze
nu bezig met de wanden. Als
alles volgens planning verloopt,
wordt de nieuwbouw eind 2020
opgeleverd.
De nieuwbouw zal bestaan uit
25 appartementen met twee
slaapkamers. Deze woningen
worden verhuurd door
Nijestee. Ook komen er vijf
eengezinswoningen, die in de

vrije sector verhuurd worden.
Op de begane grond is een
ruimte voor kinderdagverblijf
De Blokkendoos, dat opvang
biedt aan kinderen van 0 tot 4
jaar. De Blokkendoos zat eerder ook op deze locatie en wil
terugkeren in de nieuwbouw.

Hartverwarmend was de hoeveelheid en verscheidenheid
aan hartjes die op 14 februari
tijdens de tweede editie van het
hartjesfestival geplukt konden
worden. Het was een vrolijk
gezicht: waslijnen vol hartjes
die waren gehaakt, genaaid,
gebreid, gekleid en geknipt. In
alle kleuren en ter grote van
een aardbei tot een meloen.
Dit jaar deed ook WIJ de Wijert
mee met het hartjesfestival.
Kinderen en ouderen hebben
tijdens de hartjesmaakmiddagen
in het Multifunctioneel Centrum
in de Wijert en in de Vondelflat vele hartjes gemaakt. In
Corpus den Hoorn, Hoornse
Meer en daarbuiten deden dit
jaar weer allerlei organisaties
en wijkbewoners volop mee.

Beweeg mee op maandagmorgen
Een groep enthousiaste 60-plussers beweegt elke maandag
op en in de buurt van de beweegplek Bewegen & Meer.
Dit beweegparcours is onderdeel van de uitbreiding van de
Noordoosthoek van het Hoornsemeer aan de Aldo Morostraat.
De lessen zijn van 11.00 – 11.45 en worden gegeven onder de
deskundige leiding van Petra de Groot. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Geef u op of kom gewoon eens langs.
contact@petradegroot.com / petra.mens@wij.groningen.nl

Soms werden er wel tassen
met 50 hartjes langsgebracht
bij WIJ Corpus den Hoorn! De
dames van het naaiatelier van
WIJ Corpus hebben prachtige
hartjes genaaid. De dagverzorgingsgroep van Maartenshof
maakte papieren harten met
vlinders en de warme zin ‘Je
bent waardevol’. Cosis, het
Heymanscentrum en de verschillende kerken kwamen met
ladingen hartjes langs en de
scholen in onze wijken hebben
uitgebreid gepraat over de
liefde en hart voor elkaar hebben. Ook de kinderen van de
kinderopvang brachten hartjes
langs in alle kleuren van de regenboog. En het hartjesfestival
is zelfs buiten onze gemeentegrenzen terecht gekomen: in
Appingedam hebben ze ook
hartjes uitgedeeld aan elkaar.
Wat hadden mensen weer
grote hoeveelheden liefde om

te delen. En op 14 februari
mochten we dit allemaal weer
doorgeven aan de mensen die
langskwamen bij de WIJ-tent
op het Overwinningsplein. Een
dag met hartverwarmende
verhalen en ontmoetingen,
mooi weer en vrolijke foto’s met
het gigantische rode hart. Een
piepschuimen hart dat door een
buurtbewoner was gerepareerd:
zelfs gebroken harten werden
op het hartjesfestival geheeld.
Wat een prachtige positieve
dag is het geweest, met blije
mensen en ladingen liefde.
Iedereen heel hartelijke bedankt voor het mogelijk maken
hiervan!
En wilt u volgend jaar graag
meedenken en meedoen met
het hartjesfestival, neem dan
contact op met Sanne Werkman van WIJ Corpus den
Hoorn (sanne.werkman@wij.
groningen.nl, 050-3679120).

								
De redactie gaat
op bezoek bij
Mirjam Nagelmaker,
projectleider van
Stadjers Hand in Hand.
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CONCERTAGENDA
MAARTENSHOF

*

Oog voor de
medemens:
Stadjers
Hand in Hand

Om de week,
in de oneven weken, 		
organiseren wij een
ag
zond

in Maartenshof.
Entree is €4,50. 		
Wees welkom!

Mirjam woont in een prachtig hofje in de stad, alwaar een hartelijke
ontvangst. Het project Stadjers Hand in Hand ontstond vijf jaar
terug vanuit de Voedselbank, in samenwerking met de Raad van
Kerken en de gemeente Groningen. Mirjams doel is om samen
met het kernteam armoede in de stad Groningen te bestrijden en
nieuwe initiatieven en ideeën te ontwikkelen.
Samen uit de armoede zien te komen
Mensen die bij de voedselbank komen worden gevraagd of zij
willen meedoen aan het project. Mirjam gaat voor een intake op
huisbezoek. Daarna wordt kennisgemaakt met een coach. Een
klik tussen de cliënt en de coach is belangrijk. De cliënt heeft
een hulpvraag en de coach probeert daarop aansluitende hulp te
bieden. Dit varieert van een luisterend oor zijn, een kopje koffiedrinken tot een wandeling maken.
De coach kan helpen
De coach is behulpzaam, maar de client moet zelf beslissen, moet
zelf de stappen zetten naar een andere situatie. Mirjam vertelt
trots, dat 25 mensen die mee hebben gedaan aan Stadjers Hand
in Hand niet meer afhankelijk hoeven te zijn van de Voedselbank.
Van de mensen die in 2019 meededen aan Stadjers Hand in Hand is
72% uitgestroomd naar een participatiebaan of doet vrijwilligerwerk.
Armoede moet bestreden
Vanuit de Gemeente zet wethouder Mattias Gijsbertsen zich in
voor de armoedebestrijding. De goede doelen stichting van Jumbo
heeft geld geschonken voor het opzetten van een website. Studenten van de RUG hebben onderzoek gedaan naar wat de beste
manier is om coaches te werven en hebben geholpen met maken
van flyers. Twee studenten en een professor vormen samen met
Mirjam het kernteam. Twee keer per jaar organiseert Mirjam een
‘coach-avond’ met een thema. Het gaat erom elkaar te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen.
Een tevreden mens
Mirjam is vertrouwenspersoon voor de cliënten en coaches en
is op de achtergrond aanwezig. Zij is 24 uur per dag en 7 dagen
per week bereikbaar. Zij geeft aan, dat het bezig zijn met Stadjers
Hand in Hand veel werk is, maar het levert ook heel veel op. Het
stimuleert en motiveert. Om in Mirjams eigen woorden te spreken:
“Ik ben een tevreden mens!”
Nieuwgierig geworden of
wilt u coach worden?
Neem dan contact op via
telefoonnummer 0611807206
of www.stadjershandinhand.nl
facebook: stadjershandinhand
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Schaaksport 100
9728 PG Groningen
T 050 535 45 50
www.
zorggroepgroningen.nl

• 29 maart 2020
Falcon Combo - jazz
met een fantastische
zangeres
• 26 april 2020
Duo Karin en Robert
luisterliedjes
• 10 mei 2020
Bevrijdingsconcert
• 24 mei 2020
Zangkoor Biggelmee
smartlappenkoor
• 7 juni 2020
Verrassingsconcert

*

In verband met het
coronavirus is de
kans aanwezig, dat
een concert niet
door zal gaan.
Kijk daarom eerst op
www.zorggroepgroningen.nl

FILM in de Immanuelkerk
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ALLES OP KOERS

nieuwe
Noordoosthoek
NAAR AFRONDING VAN

De planning om in het voorjaar alles rond te hebben
lijkt te lukken. Het terras bij Hotel Groningen Plaza
zal eind maart klaar zijn en de aanleg van alle nieuwe
natuur is dan gerealiseerd.
Veel werk verricht
In de vorige Zuidwester hebben we verslag gedaan van ‘de grote
dijkdoorbraak’, waardoor Hotel Groningen Plaza een directe
vaarverbinding kreeg met het Hoornsemeer. De dijkdoorbraak
was spectaculair, maar ook symbolisch: slechts een klein stukje
dijk werd doorgebroken door directeur Albert Jan Postma van
Meerwold. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de vaarverbinding volledig te maken. Ook per fiets en te voet is het hotel
intussen goed bereikbaar. Er is een prachtige steiger gemaakt,
waar de boten en bootjes aangemeerd kunnen worden.
Nectargazons en verschuilgroen
Het huidige gazon aan de kant van de flats aan de Aldo Morostraat wordt ingezaaid met gras en een bloemenmengsel dat
veel insecten aantrekt. Het wordt nectargazon genoemd. In het
bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer wordt gesteld:
“Op de open velden wordt met het beheer ingezet op bloemrijke graslanden, wat goed is voor het insectenleven”. In een tijd
waarin de biodiversiteit hollend achteruit gaat, is dit een hoopvol
vooruitzicht. Ook het nieuw ontstane eiland tussen de eerste en
de tweede brug zal nectargazon worden en deels zelfs volledige
nectarweide: alleen bloemen die insecten aantrekken.
Op de beide gazons komen ook kleinere en grotere stuiken.
Daardoor wordt het terrein niet alleen voor mensen aantrekkelijk,
maar ook voor konijnen, hazen en zelfs reeën.
Volop nieuwe bomen
Vele wijkbewoners zullen zich herinneren hoe bijna twee jaar
geleden aan het einde van de winter een grote hoeveelheid
bomen in de Noordoosthoek werd gekapt. Dat was nodig om
ruimte te maken voor de nieuwe vaarverbinding naar het hotel.
Aan de kant van de Hoornse Dijk / naast de ronde parkeerplaats
(veel gebruikt voor de hondenuitlaat) wordt als compensatie voor
de gekapte bomen een flink aantal nieuwe bomen geplant.
Ook dit is naar verwachting eind maart afgerond.
Wie wil er geen wuiftuin?
Aan weerszijden van het terras is er ruimte voor een zeer
gevarieerde tuin. Het is de bedoeling, dat het een tuin wordt in de
stijl van de stadstuin bij het DUO-gebouw: een luchtige tuin waar
het hele jaar door wat te beleven valt. Volgens projectontwikkelaar
Jan Legters wordt het een ‘wuiftuin’. Er is bij de tuin ook ruimte
fietsen te stallen voor bezoekers van terras en hotel.

Opening terras op zondag 17 mei
In de vorige editie berichtten we over het vernieuwde restaurant.
Dat is intussen volop in bedrijf, maar... het wordt nog mooier
wanneer het terras klaar is. De verwachting is, dat het eind maart
Vrijdag 15 mei: La grande Belezza (2013)
gereed is. Op zondagmiddag 17 mei is de opening van het terras
Een film met een betoverende sfeer, die zich afspeelt in het mondaine leven in Rome. Schrijver Jep Gardella (Toni Servillo) zet zich met muziek en wateractiviteiten. De exacte invulling zal later
bekend worden gemaakt op de site www.meewold.nl.
af tegen de holle pretenties van de culturele elite, het gekwebbel,
het lawaai. Hij gaat op zoek naar echte schoonheid, naar de zin
van het leven. Met poëtische beelden, dans, en heel veel prachtige
muziek, o.m. van Arvo Pärt. De film won vele prijzen.
Immanuelkerk, vrijdag 15 mei, aanvang 19.30 uur (de film
duurt wat langer), toegang 2,50 incl. koffie/thee.

*

*

In verband met het coronavirus is het verstandig op de site
van de Immanuelkerk te kijken of de film inderdaad zal worden
vertoond. www.immanuelkerk-groningen.nl
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Lezing
Trees van Montfoort
op zaterdag 25 april:
Groene theologie, een
nieuw christelijk geluid
over duurzaamheid”

in christelijke traditie dat een
tegenwicht kan bieden tegen
deze mentaliteit. Vanuit de
Bijbel en de christelijke traditie
benadrukt Trees van Montfoort
dat niet de mens centraal staat,
maar Gods liefde voor heel de
schepping. In haar lezing neemt
Trees van Montfoort ons mee
naar een nieuw christelijk geluid
over duurzaamheid.

Wil theologie relevant zijn in
deze tijd, dan moet ze spreken
over het klimaat, aldus Trees
van Montfoort.
Trees van Montfoort is
theoloog, onderzoeker,
predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en
Duurzaamheid. In maart 2019
verscheen van haar hand Groene theologie.

Deze lezing wordt
georganiseerd door de
Pepergasthuis gemeenschap
en de Protestantse gemeente
Groningen- Zuid.
Datum: zaterdag 25 april
Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur.
Locatie: Immanuelkerk,
Overwinningsplein 1, Groningen

Voor meer informatie:
Het christendom heeft enerzijds Rita Rouw
meegewerkt aan een mentaliteit home@ritarouw.nl
die geleid heeft tot de hedenen Anita Akkerman
daagse overacakkerman1@gmail.com
belasting van de aarde door
de mens centraal te stellen in
de schepping. Aan de andere
kant is er veel in de Bijbel en
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Activiteiten Protestantse gemeente Groningen-Zuid 		
in verband met het coronavirus: www.immanuelkerk-groningen.nl
* Bericht
				
In verband met het coronavirus zullen er in onze
kerkgemeente veel dingen de komende weken anders
gaan dan normaal. Zo zijn de kerkdiensten de komende tijd mogelijk alleen via de kerkomroep te volgen.
Op de website vindt u de meest actuele informatie
over aanpassingen en al dan niet doorgaan van
activiteiten in en vanuit de Immmanuelkerk.

Mijmerwandeling

Groene kerk activiteit
Als Protestantse gemeente
Groningen Zuid hebben we
ons recent aangesloten bij
de Groenekerkenactie: Door
een duurzame stap per jaar te
zetten mogen wij ons groene
kerk noemen. Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie
en Tear stimuleren dat kerken
duurzamer en groener worden
en dat die kerken elkaar kunnen
vinden en stimuleren. De actie
richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen
van de eigen gemeenschap.
zie: www.groenekerken.nl
Creatief, knutselen,
gezellig, samen bezig
zijn met geloven
Voor kinderen van 0-8 jaar en
hun ouders/verzorgers

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. De wandeling duurt
ongeveer een uur.
Datum: 18 maart, 15 april,
20 mei, 17 juni (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

Knutselen, bijbelverhaal, liedjes
en soep & broodjes
Bijdrage: 1 euro per persoon
Voor meer informatie over
kliederkerk: Aline Kruizenga,
aline.kruiz@gmail.com
Open plein

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

Kloosterwandeling
zaterdag 4 april

Een week voor Pasen is het
Palmpasen. Met Palmpasen
staan we stil bij de intocht van
Jezus in Jeruzalem – een week
voor zijn sterven.
Hij wordt welkom geheten door
mensen die zwaaien met palmtakken. De Palmpasenoptocht
is een oude feestelijke traditie.

Op steenworpafstand van Helpman ligt het mooie buurtschap
Essen. Een rijke geschiedenis
van een voormalig Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse
te Essen behoort tot haar
verleden. In het bezoekerscentrum (kloosteryesse.nl) van
het voormalige klooster is veel
informatie te vinden.
Een wandeling in en rond
Helpman richting het
bezoekerscentrum.
Langs de route klinken enkele
spirituele teksten vanuit de
traditie van de Cisterciënzers
kloostertraditie en ook hebben
we aandacht voor wat we in de
natuur tegenkomen. Halverwege
de wandeling bezoeken we het
bezoekerscentrum en drinken
koffie en thee.
Datum: zaterdag 4 april
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur.
Verzamelen:
Goeman Borgesiuslaan 209.
Voor meer informatie en opgave:
Anita Akkerman, predikant
Protestantse wijkgemeente
Groningen-Zuid en wandelcoach:
acakkerman1@gmail.com
en Michiel Coesel, ecologisch
hoveniersbedrijf Groningen Zuid:
michielcoesel.ecohovenier@
gmail.com

Op zondagmorgen 5 april
mogen alle
kinderen naar
de Immanuelkerk komen om
een Palmpasenstok te versieren.
Als alle stokken klaar zijn volgt
een feestelijke optocht door de
kerk.
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn
van harte welkom! Graag zelf
een stok in de vorm van een
kruis meenemen.
Voor versiersels en lekkers
wordt gezorgd.
Voor opgave en info:
Anita Akkerman,
acakkerman1@gmail.com

Ruilwinkel ‘t Ruilertje
Iedere vrijdagmiddag
(uitgezonderd schoolvakanties)
opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar
deuren in de Immanuelkerk.
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. Voor jong en oud.
Wekelijks verandert het aanbod!
Ook is het mogelijk om voor
een klein prijsje kleding te
kopen. Of om gewoon binnen
te lopen voor de gezelligheid en
buurtontmoeting: koffie en thee
met wat lekkers staat klaar!
Hartelijke groet, namens het
team ‘Ruilertje’,
Annemarie Wiersma,
Anita Akkerman

Investeren in je relatie met “Tijd voor liefde”

22 maart

Iedere woensdagochtend
is de Immanuelkerk 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.

Palmpasenstokken maken
voor kinderen 5 april

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 pleinsoep 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.

Een relatie. Het klinkt vaak
romantisch en gezellig, maar
laten we eerlijk zijn: liefde
hebben en houden is soms
hard werken! Tijdens de “Tijd
voor elkaar” cursus krijg je als
stel in drie avonden praktische
tools om samen aan de slag te
gaan met thema’s als conflicten, schoonfamilie, vergeving
en communicatie. “Tijd voor
elkaar” wordt vanaf maart in de
wijk Helpman georganiseerd.
Zonder de liefde is alles
zinloos, het is belangrijker
dan geloof en hoop, zo wordt
er gezegd. Maar net als veel
zaken in het leven is ook je
relatie iets waar je samen aan
werkt. Alleen jullie zelf als stel
weten welke kant je op wilt
immers. Niemand is perfect of
een expert in de liefde, en ook
geen enkele relatie zal vlekkeloos verlopen. Het doel van
deze cursus is om handvatten

te geven voor verdere ontwikkeling van je relatie.
De avonden zelf zijn als een
date-night, waarin je samen
geniet van een heerlijk diner
voor jullie en met z’n tweeën
samen in gesprek bent aan de
hand van gespreksmateriaal.
De avonden staan open voor
iedereen met een vaste relatie
en zijn voor christelijke als
niet-christelijke stellen relevant
en toegankelijk. Relaties staan
onder druk in onze maatschappij. Ook binnen de kerken is
dit herkenbaar. Soms denken
mensen dat deze avonden zijn
voor mensen met problemen
in hun relatie. Natuurlijk zijn
zij welkom, maar net zo goed
de stellen die het goed hebben samen. Tijd en aandacht
voor elkaar en een verdiepend gesprek is in elke relatie
belangrijk. Hebben jullie goede
voornemens voor je huwelijk of

relatie? Ontdek dan tijdens deze
cursus nog meer van elkaar,
jezelf en de kracht van jullie
relatie.
Interesse? Meld je aan, of
vraag meer informatie via
anitavanderh@gmail.com
Data: donderdag 26 maart,
23 april en 28 mei
Tijd: van 19.00 uur tot ongeveer
21.30 u.
Locatie: De avonden worden
in de wijk Helpman gegeven,
locatie wordt nog bepaald.
De prijs is 5 Euro p.p.p.a.
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