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Opheffen 
drie bushaltes lijn 10  
      gaat door
In de vorige Zuidwester riepen wij de lezers op te 
reageren op het plan van het OV-Bureau Groningen 
Drenthe om drie bushaltes van lijn 10 in de wijk 
Hoornse Meer op te heffen en te vervangen door 
één nieuwe halte aan de S.O.J. Palmelaan. 
Er is door een aantal lezers op gereageerd. 
Merendeels waren het negatieve reacties.  
Maar het gaat wel door: het besluit is genomen en 
zal worden uitgevoerd in de loop van 2021.

Ergernis en onbegrip  
Het opheffen wordt door meerderen ervaren als een beperking 
van hun actieradius. Oudere mensen of mensen die slecht ter 
been zijn moeten veel verder lopen naar een bushalte. Dat kan 
wanneer het donker is extra een probleem zijn. Een van de lezers 
vindt het argument van relatief weinig passagiers en straten die 
niet geschikt zouden zijn te belachelijk voor woorden. Volgens 
hem gaat efficiency dan voor op dienstverlening. Het gaat er 
toch om mensen meer met het openbaar vervoer te laten gaan? 
Bushaltes die te ver weg zijn leiden volgens hem tot weer de auto 
pakken. Uit de reacties van de voorstanders spreekt vooral op-
luchting vanwege volgens hen vaak te hard rijden door chauffeurs 
en daardoor trillende muren van huizen. Het leidt volgens hen ook 
tot onveilige situaties voor huisdieren en kinderen.                          

Van april t/m juni zou Johan 
Scheffers exposeren in buurt-
centrum De Semmelstee. Het 
coronavirus gooide echter roet 
in het eten. Intussen is De Sem-
melstee coronaproof, zodat de 
expositie nu wel door kan gaan: 
21 september t/m 18 december. 

Fotograferen en kunst
Hij groeide op in een gezin met 
kunst en veel boeken. Zijn va-
der was kunstschilder en glaze-
nier. Na de middelbare school 
had hij diverse baantjes en 
beroepen. Uiteindelijk besloot 
hij toch fotograaf te worden. 
Hij ging naar de Fotoacademie 
Groningen en studeerde af in 
2014. Johan Scheffers expo-
seerde onder andere in diverse 
galerieën in Groningen, in 
kunstencentrum K38 in Roden 
en in het Vondelpark Paviljoen 
in Amsterdam. 

Communicatie 
Meerdere personen en organi-
saties die reageerden noemen 
het slechte of ontbrekende 
overleg met de bewoners. De 
redactie van De Zuidwester 
heeft de diverse reacties door-
gestuurd naar het OV-Bureau. 
In haar reactie geeft dat bureau 
aan diverse instanties in de wijk 
digitaal op de hoogte te hebben 
gebracht en daarnaast een 
advertentie in de Gezinsbode 
te hebben geplaatst.  Allen die 

een reactie hebben gegeven 
hebben persoonlijk reactie van 
het OV-Bureau gehad.

Het besluit is al genomen
In het “Memo definitieve hoofd-
lijnen dienstregeling 2021” van 
6 juli 2020 is een schets opge-
nomen van de nieuwe route van 
lijn 10. Het OV Bureau noemt 
als motief voor de wijziging het 
sneller en efficiënter rijden van 
de bus via de nieuwe route. Bo-
vendien zou het niet meer laten 
rijden van de bus door de J.M. 
den Uylstraat tot verbetering 
van de verkeersveiligheid in die 
straat leiden. Het OV-Bureau 
zegt, dat deze wijziging niet 
voortkomt uit een bezuinigsop-
gave, maar wel een besparing 
oplevert van de dienstregeling, 
namelijk € 78.464, -.

Een nieuwe halte aan de 
S.O.J. Palmelaan
Het OV-Bureau heeft in de 
dienstregeling voor 2021 een 
nieuwe bushalte halverwege de 
S.O.J. Palmelaan opgenomen. 
Daarmee blijven volgens het 
bureau de loopafstanden naar 

de haltes acceptabel. Men 
beseft wel, dat een dergelijke 
wijziging niet voor alle reizigers 
een verbetering is.  In enke-
le reacties van lezers wordt 
gesteld, dat het een drukkere 
straat dan die op de huidige 
route en daarmee vermoede-
lijk niet veel sneller zal gaan. 
Daarnaast zou oversteken van 
de Palmelaan en de fietspaden 
langs die straat om bij de halte 
te komen gevaarlijk zijn.

Hoe nu verder? 
Zijn gemeente en het OV Bu-
reau bereid met belanghebben-
de organisaties en bewoners in 
gesprek te gaan over alternatie-
ven om nadelen van opheffen 
van de 3 bushaltes te beper-
ken?  Voorbeelden van hoe het 
mogelijk zou kunnen zijn er in 
de gemeente Groningen zeker 
te vinden. Een van de voor-
beelden is het systeem van de 
‘Vinkmobiel’ in Vinkhuizen, een 
initiatief van wijkbewoners en 
vooral draaiend op vrijwilligers. 
Ook is te denken aan ‘Reizen 
met de WMO-pas’, dat door de 
gemeente wordt gefaciliteerd. 

Foto-expositie Johan Scheffers in De Semmelstee
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.”

Kom kijken 
De foto’s van Johan Scheffers 
zijn te bezichtigen op werkda-
gen van 14 september t/m 18 
december. De Semmelstee 
(Semmelweisstraat 182) is elke 
werkdag geopend van 9 uur 
tot in elk geval 5 uur. Vrijwel 
dagelijks zijn er ook ’s avonds 

activiteiten en is het gebouw 
geopend. Het werk is niet 
alleen te bewonderen, maar 
vanzelfsprekend ook te koop. 
De prijzen variëren, afhankelijk 
van de grootte. De opening van 
de expositie van het werk van 
Johan Scheffers is op zondag-
middag 13 september om 15.00 
uur. Wanneer u op de opening 
komt of later de expositie komt 
bezoeken zullen de RIVM-
richtlijnen worden gevolgd. 
Bij verschijnen van deze krant 
betekent dat: opgave naam en 
contactgegevens en invullen 
van de gezondheidscheck.
Voor verdere informatie:
Atelier in de Biotoop, vleugel B, 
Kerklaan 30, Haren.
06 50 69 09 13
info@johanscheffersfotografie.nl
www.johanscheffersfotografie.nl
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Beleef het mee in De Semmelstee
Vanaf september is De Semmelstee weer open. Hoera en hulde 
voor iedereen die eraan mee heeft geholpen dat voor elkaar te 
krijgen. Na bijna een half jaar noodgedwongen dicht te zijn ge-
weest kan iedereen er weer terecht. U bent van harte welkom voor 
een kopje koffie, een praatje en voor allerlei activiteiten en cursus-
sen die we gelukkig weer in huis hebben. 

We hebben geprobeerd de meeste activiteiten die we het afgelo-
pen jaar hadden ook nu weer een plek te geven binnen de Sem-
melstee. De Semmelstee is nu ingericht conform de voorschriften 
van het RIVM, met spatschermen en tafels met een afstand van 
1,5 meter tussen de bezoekers. Van alle bezoekers worden de 
gegevens genoteerd en 14 dagen lang bewaard.  

De meeste activiteiten in De Semmelstee zijn wekelijks. Veel 
bezoekers vinden het fijn een vast moment in de week te hebben 
waarop ze naar De Semmelstee komen. Een overzicht van de 
activiteiten en cursussen vindt u in deze Zuidwester. Op de web-
site (www.semmelstee.nl) vindt u uitgebreidere informatie en de 
contactpersoon voor de betreffende activiteit of cursus. U vindt die 
informatie ook in het programmaboekje dat u gratis kunt ophalen 
in De Semmelstee. 

In verband met het nog steeds aanwezige coronavirus bent u 
verplicht zich voor een cursus of activiteit van tevoren aan te 
melden bij de contactpersoon. Deze kan u ook verdere informatie 
geven over de cursus. U kunt tijdens kantooruren ook altijd bellen 
naar De Semmelstee: 050 – 5267217. Twijfelt u of een bepaalde 
activiteit bij u past, kom dan gerust een keer ‘proefdraaien’ om de 
sfeer te proeven. Aarzel niet en laat u verrassen in ons prachtige 
buurtcentrum aan de Semmelweisstraat 182.

Naast de vaste activiteiten zijn er incidentele activiteiten, zoals de 
viering van Sinterklaas, klaverjas- en sjoeltoornooien met Kerstmis 
en Pasen, een stedentrip en ´Heel de buurt kookt .́ Per jaar zijn 
er 3 exposities in De Semmelstee, steeds voor 3 maanden: in het 
najaar, de winter en in het voorjaar. Regelmatig zijn er ook bijeen-
komsten van de gemeente of andere organisaties. Op de website 
van De Semmelstee vindt u steeds de meest actuele informatie: 
www.semmelstee.nl.

Als u een bijdrage wilt leveren aan de activiteiten in de 
Semmelstee, zelf een cursus/workshop wilt geven of volgen, een 
thema-avond wilt organiseren, een zaal wilt huren of wanneer u 
een ander idee heeft, mailt u ons op info@semmelstee.nl. 
Alle ideeën voor een bruisend centrum zijn welkom.
Jan Wiltens, voorzitter

Nieuwe fietsoversteek 
is een verbetering

In de vorige Zuidwester vroegen we uw mening over de nieuwe 
fietsoversteek bij de Ketwich Verschuurbrug. Uit de reacties die 
we kregen spreekt zowel tevredenheid als onvrede over het 
effect op de veiligheid bij het oversteken.

Voor de fietsers die vanaf de 
Hoornse Dijk of vanuit het 
Pionpad komen is het fietspad 
ruimer geworden. Ook de rode 
kleur maakt het overzichtelijker. 

Fietsers die rechtsaf slaan 
richting Ketwich Verschuurlaan 
zijn het beste af. Voor fietsers 
die de Laan Corpus den Hoorn 
over moeten steken om linksaf 

te slaan richting 
Paterswoldseweg moeten op 
blijven passen, ondanks de ver-
brede opstelstrook in het mid-
den. Dat geldt ook voor fietsers 
die het fietspad links van het 
Noord-Willemskanaal richting 
centrum moeten hebben. 
Meerdere lezers die reageer-
den erkennen dat de opstel-
strook in het midden royaler is 
geworden, maar vinden dat het 
probleem van niet op elkaar 
afgestelde stoplichten voor au-
to’s rechtdoor en voor rechtsaf 
slaande auto’s blijft. Wanneer 
een rechtdoor gaande auto 
stilstaat, blijft het opletten of er 
niet van rechts een auto komt 
die doorrijdt. Je ziet de auto 
vaak pas op het laatste moment 
en de automobilist ziet jou als 
fietser niet of slecht. Bovendien 
steken veel fietsers al over vóór 
de gemarkeerde oversteek-
strook. 
In veel reacties wordt het 
plaatsen van fietsstoplichten 
als de enige oplossing gezien. 
Zoals op veel kruispunten in 
de stad: van 4 kanten gelijk 
oversteken. Hoe haalbaar is 
dat? Wanneer het nu niet 
haalbaar is misschien wel 
wanneer duidelijk is hoe het 
verder zal gaan met het door-
trekken van de fietssnelweg 
vanaf Haren, aan de oostkant 
van het kanaal? Is er al re-
kening mee gehouden bij de 
aanleg van de nieuwe over-
steek vraagt een van de lezers 

zich af. Zijn er misschien al 
elektriciteitskabels gelegd? 
Overigens wordt ook genoemd, 
dat fietstoplichten hinderlijk 
en irritant kunnen zijn en zelf 
uitkijken veel efficiënter is.

In een reactie geeft de 
gemeente aan, dat er bewust 
voor gekozen is geen verkeers-
lichten te plaatsen. Voor die 
optie wordt alleen gekozen in 
situaties waarbij het op een 
kruispunt te druk is, waardoor 
het verkeer zichzelf niet meer 
kan regelen. Daar is volgens 
de gemeente bij de Ketwich 
Verschuurbrug geen sprake 
van. Dat klopt inderdaad zeker 
buiten de spitsuren. Dan is het 
meestal heel rustig en valt de 
verbetering in vergelijking met 
de oude situatie extra op. 

Wat betreft de plannen voor 
het doortrekken van het 
snelfietspad hebben we de 
gemeente om informatie ge-
vraagd. Wanneer hierover meer 
bekend is, dan leest u 
dat in De Zuidwester. 
Blijf graag uw mening geven 
wanneer u op het gebied van 
fiets- of andere verkeers-
voorzieningen aandacht in 
onze krant wilt.
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Martina Dal Brollo; foto Gabriel Garcia Rojas

Expositie The 
Art of Waste
in Wall House #2
In Wall House #2 is nog tot en met 1 november 2020 
de expositie ‘The Art of Waste’ te bezoeken, waarbij 
afval als inspiratie diende bij de kunstenaars. 

Weekoverzicht activiteiten/cursussen 

seizoen 2020-2021 
* Er zijn geen activiteiten en cursussen tijdens de reguliere schoolvakanties 

* In verband met corona kan het programma op ieder moment veranderen

Maandag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Pilates 10.30 - 11.30 uur

Bridge 13.30 - 16.30 uur

Biljarten 13.00 - 17.00 uur

Spelcontainer 15.00 - 17.00 uur

Klaverjassen (1 x per 2 weken) 19.30 - 23.00 uur

Pilates (1 × per 2 weken) 18.30 - 19.30 uur

Dinsdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Nederlandse taalles 09.00 - 12.00 uur

Yin Yoga (cursus) 09.15 - 11.00 uur

Biljartclub Potetos 13.00 - 17.00 uur

Handwerkclub 13.30 - 16.00 uur

Schildercursus 13.00 - 16.00 uur

Tai Chi (beginnerscursus) 18.00 - 19.00 uur

Tai Chi (gevorderdencursus) 19.10 - 20.30 uur

Yin Yoga 19.30 - 21.15 uur

Sjoelen 20.00 - 22.00 uur

Biljartclub Poeli Flip 19.30 - 22.30 uur

Woensdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Lotus Vrouwenochtend 09.30 - 11.30 uur

Nederlandse taalles 09.00 - 12.00 uur

Spelcontainer 14.00 - 17.00 uur

Biljarten 13.00 - 17.00 uur

Biljartclub Pomerans 18.30 - 22.30 uur

Zumba 18.45 - 19.45 uur

Bridge 20.00 - 23.00 uur

Donderdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Koffieochtend (WIJ) 10.00 - 11.30 uur

Computerles SeniorWeb 12.30 - 17.00 uur

Biljartclub domi club 13.30 - 16.30 uur

Klaverjassen 14.00 - 17.00 uur

Biljartclub Potetos 18.30 - 22.30 uur

Damclub 19.30 - 23.00 uur

Klaverjassen 20.00 - 23.00 uur

Vrijdag

Biljarten 09.00 - 12.00 uur

Bingo voor ouderen (3e vr.) 13.00 - 16.00 uur

Kinderclub 13.30 - 14.30 uur

Biljartclub Potetos 13.30 - 16.30 uur

Schaakclub jeugd 16.00 - 17.30 uur

Dansen(voor kinderen) 17.00 - 21.00 uur

Bingo voor iedereen (1e vr.) 20.00 - 23.00 uur

weekoverzicht
activiteiten/cursussen
seizoen 2020-2021

* Er zijn geen activiteiten    
en cursussen tijdens de 
reguliere schoolvakanties

* In verband met corona 
kan het programma-
overzicht op ieder moment 
veranderen.
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Alle ingezonden en 
geplaatste foto’s vallen 
onder verantwoordelijkheid 
van de inzenders.

Een daarvan is voor sommigen 
een oude bekende: Maria 
Koijck. Precies tien jaar 
geleden begon de ‘afvalkun-
stenaar’ haar project ‘Petty de 
zwaan’ vlakbij Wall House #2. 
De drie meter hoge zwaan, 
gemaakt van 15.000 petfles-
sen, werd toen te water gelaten 
in het Hoornsemeer. Nu drijft 
er een kleinere variant in de 
sloot naast het gebouw. In de 
tentoonstelling wil ze met haar 
creaties de bewustwording 
vergroten van onze omgang 
met afval. Op de 2e etage 
van Wall House#2 heeft ze 
opnieuw petflessen gebruikt 
voor haar objecten. 

Een verdieping lager is dit 
najaar werk te zien van de 
Italiaanse kunstenares 
Martina Dal Brollo, dit jaar 
afgestudeerd aan het Frank 
Mohr Instituut in Groningen. 
Afgelopen juni liep zij haar 
vijfdaagse ‘COLLECT 
CONNECT’-afvaltocht door de 
provincie Groningen, waarbij ze 
onderweg afval verzamelde. 
De reis eindigde bij Wall House 
#2.  Dal Brollo ziet afval als 
data om te analyseren. De 
‘sporen’ geven informatie 

over onze gewoonten en ons 
nalatenschap op aarde. In de 
expositie is afval te zien dat ze 
tijdens haar tocht verzamelde.

In de lange (entree)hal van Wall 
House hangt werk van fotograaf 
Caroline Penris en beeldend 
kunstenaar Joukje Pees. 
Ook in hun werk komt het 
thema ‘afval als inspiratie’ terug.

Open Monumentendag
Op zaterdag 12 en zondag 13 
september is het Open Mo-
numentendag. In Wall House 
worden rondleidingen gegeven 
over het gebouw. Kijk op de 
website voor actuele informatie 
en hoe je je kunt aanmelden: 
www.groningermuseum.nl/
wallhouse 

Gratis toegang
Wall House #2 is geopend op 
zaterdag en zondag van 12 tot 
17 uur. De toegang is gratis. 
Adres: A.J. Lutulistraat 17.
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De gemeente heeft toestem-
ming gegeven om binnen 350 
scooters van deze twee 
bedrijven te laten rijden. Al zijn 
lopen en fietsen natuurlijk duur-
zamer, de elektrische scooter 
heeft veel voordelen boven een 
stinkende en lawaaiige brom-
mer, scooter of auto. 

Acties met mooie prijzen 
organiseerden de winkeliers 
met regelmaat, maar een grote 
spaaractie zoals deze nog 
niet. Gedurende de zes weken 
van de Zomervakantie konden 

Zotte Zomer Prijzen Weken groot succes
klanten meedoen met deze 
actie en iedere week opnieuw 
kans maken op verschillende 
zomerse prijzen. 
Wat ze daarvoor moesten 
doen? Alleen maar zegels 
plakken! 
Bij iedere aankoop in één 
van de vele deelnemende 

winkels, kreeg men spaar-
zegels. Met een volle kaart 
maakte men iedere week kans 
op één van de tien te verloten 
prijzen.  Uit de ton met inge-
leverde spaarkaarten werden 

iedere vrijdag tien winnaars 
getrokken en verrast met één 
van de te winnen prijzen. 

Het idee is simpel: 
Je reserveert de scooter via 
een app voor 30 cent (Felyx) 
of vanaf 23 cent per minuut 
(GO Sharing). Dan zoek je de 
dichtstbijzijnde scooter op en 
rijdt naar waar je heen wilt. 
Ben je waar je wilt zijn, dan 
deactiveer je hem en kan een 
ander hem gebruiken. Wil je 
met dezelfde scooter verder, 
dan betaal je tijdens de par-
keerpauze 10 cent (Felyx) of 5 
cent per minuut (GO Sharing).
De scooter mag ook buiten de 
gemeente Groningen worden 
gebruikt en je mag hem ook 
daar parkeren. Je kunt je rit 
daar echter niet beëindigen. 
De scooter mag tot 25 km per 
uur rijden. Een auto-, motor-, of 
bromfietsrijbewijs is verplicht. 
De elektrische deelscooter mag 
overal rijden waar een fiets dat 
ook mag. 

Punt van discussie is sinds de 
komst van de deelscooters het 
parkeren, of beter gezegd: de 
plaats waar de scooters worden 
neergezet. Is het een onge-
lukkige of gevaarlijke plaats, 
dan wordt de gebruiker hierop 
aangesproken. De gemeente 
Groningen houdt een en ander 
ook goed in de gaten en is be-
zig een artikel voor te bereiden 
voor in de Algemene Plaatse-
lijke Verordening (APV). Wilt u 
iets kwijt over de deelscooters: 
laat het ons weten op redac-
tie@dezuidwesterkrant.nl.

Groene zegen 
en/of 
Groen gevaar
Sinds een paar maanden 
rijden ze ook in onze 
wijken: 
de deelscooters 
van de firma’s 
GO Sharing en Felyx. 

Hoornse Meer Concert 
zaterdag 19 juni 2022
In De Zuidwester van maart jl. heeft u de aankondiging van het Hoornse Meer Concert kunnen lezen. 
Het unieke concert in de kom van het Hoornse Meer aan de Zunneriepe werd door zowel het bestuur 
als omwonenden erg gemist. Vol enthousiasme ging het bestuur aan de slag met plannen voor zang, 
dans, muziek en catering. Vanwege de maatregelen die zijn gesteld van uit RIVM ziet het bestuur 
zich genoodzaakt het concert te verplaatsen. De anderhalve meter (twee armlengten) kan niet 
gegarandeerd worden. 
Wij hopen samen met u een Hoornse meer concert te kunnen houden op zaterdag 19 juni 2022! 
Save the date!
Nieuwsgierig geworden? Of u nu reeds aanmelden als vriend of sponsor? 
Meer informatie via Berry Bernardus: 050 527 00 70. 
Volg ‘hoornsemeerconcert’ ook op Facebook en op www.hoornsemeerconcert.nl



                 De Zuidwester                 September 2020 3     

L

5

Het College van B&W heeft onlangs de 
“Keuzenota afval- en grondstoffenbeleid voor 
de periode 2021-2025” uitgegeven. 
Hierin wordt ingegaan op de keuze die 
binnenkort gemaakt wordt voor de manier 
van afvalscheiding in de gemeente Groningen. 
Op 16 september beslist de raad.

.

Zotte Zomer Prijzen Weken groot succes
In totaal zijn er 60 prijzen 
uitgedeeld!
Het prijzenpakket bestond 
onder andere uit een bood-
schappenpakket, een stoere 
zonnebril, een goed boek naar 
keuze, een gevuld borrelpakket 
of een blender aangevuld 
met een tas vers fruit 
voor een heerlijke zomerse 
smoothie. Geweldige prijzen 
om de waardering naar alle 
klanten te uiten. 

De winnaars waren uiteraard 
blij verrast en hebben de 
prijzen in de betreffende win-
kels op kunnen halen. 
Een klein feestje midden in de 
zomer!
De winkeliers van het Over-
winningsplein wensen alle 
winnaars veel plezier met de 
prijzen en hopen iedereen 
binnenkort weer te mogen 
begroeten 

systeem van een vaste afval-
stoffenheffing. Toch was men 
in Haren tevreden met Diftar 
en kiest ook een behoorlijk 
aantal gemeentes in het land 
voor Diftar. 
Vermoedelijk hebben de 
meeste raadsleden al hun 
mening gevormd en weten 
ze wat ze zullen kiezen op 
16 september. Maar wie weet 
kunt u er toch nog wat invloed 
op uitoefenen. Laat ons uw 
mening weten op redactie@
dezuidwesterkrant.nl.

Hoe gaan we ons                      scheiden? 

Corpus den Hoorn

Soms is het leuk om namen te herleiden
bijvoorbeeld van de wijk Corpus den Hoorn
dan maakt de tijd een sprong terug naar voor’n
toen vrouwen, kloosters vol, nog sokken breiden

’t was op een hoek (hoorn), ’t klooster was geboor’n
in vijftienhonderd, met wat grond vol weiden:
Corpus genaamd, maar ’t Sticht met vrome meiden
had geen bestaansrecht en veel wol verloor’n

’t lag aan de weg van Grunn naar Paterswolde
een mooie plek, maar financieel geen buit
toén reeds had crisis vat op al wat rolde

al ging het niet om geld of hom of kuit
een priester kocht het landgoed (slecht bezoldigd)
voor één ton boter. Welk een vroom schavuit.

© Jelou

In 2010 schreef 
Jelou Dichter dit >>>

sonnet. De aanleiding 
was een lezing over 

onze wijk door 
Beno Hofman. Hij gaf 
die als onderdeel van 

Buurt in Beeld, 
een kunstproject van 
Daniëlle de Wilde en 
Alette de Groot voor 

kinderen en senioren 
uit Corpus den Hoorn.

AFVA
De hele gemeente 
hetzelfde afvalbeleid
Sinds 1 januari 2019 zijn de 
voormalige gemeentes Gronin-
gen, Haren en Ten Boer onder-
deel van de nieuwe gemeente 
Groningen. Wettelijk is de ge-
meente Groningen verplicht om 
uiterlijk 1 januari 2021 de keuze 
te hebben gemaakt voor één 
systeem van afvalscheiding. 
De vroegere gemeente Haren 
had het zogenaamde Diftar-
systeem, de vroegere gemeentes 
Groningen en Ten Boer hadden 
het systeem van vaste afval-
stoffenheffing.

Wat valt er te kiezen?
De gemeente Groningen 
schaart zich achter de doel-
stelling Van Afval naar Grond-
stof (VANG), waarbij gestreefd 
wordt naar 100% hergebruik in 
2025. Het is de bedoeling de 
jaarlijkse kosten voor verbran-
ding van restmateriaal 
(5 miljoen Euro) flink naar 

beneden te brengen door een 
betere afvalscheiding. 

Twee varianten van afvalschei-
ding zijn in de nota uitgewerkt:

1. Extra voorzieningen 
   plus vast tarief
De gemeente schept extra 
voorzieningen in de vorm van 
bijvoorbeeld extra containers 
om papier, glas en textiel te 
verzamelen. De afgelopen tijd 
zijn al 230 extra plaatsen om 
afval weg te brengen gecre-
eerd. Rolcontainers bij hoog-
bouw worden omgezet naar 
ondergrondse containers. 
Het vaste bedrag dat inwoners 
betalen is afgestemd op de 
grootte van het huishouden 
en/of de grootte van de 
grijs/groene container. 

2. Extra voorzieningen 
   plus Diftar. 
Diftar staat voor gedifferenti-
eerd tarief. Net als in de eerste 
variant zorgt de gemeente voor 

extra voorzieningen. Er geldt bij 
deze variant echter geen vaste 
afvalstoffenheffing. Inwoners 
die minder restafval aanbieden 
worden beloond met een lagere 
afvalstoffenheffing. Bij Diftar 
wordt gewerkt met chips om na 
te gaan hoe vaak restafval per 
persoon of gezin wordt aange-
leverd.  De chip die daarvoor 
nodig is zit al op de grijze con-
tainer die aan de straat wordt 
gezet en op het pasje voor de 
ondergrondse container. 
Bij de keuze voor Diftar wordt 
dit pas begin 2022 ingevoerd. 
Het jaar 2021 wordt gebruikt om 
extra voorzieningen te plaatsen 
en de inwoners goed te infor-
meren en “mee te nemen’ in de 
keuze voor Diftar

Wat mag het kosten?
De afvalstoffenheffing zal 
volgend jaar in elk geval hoger 
uitvallen dan dit jaar. De kosten 
voor verwerking van het afval 
zijn gestegen, terwijl de afval-

stoffenheffing in de afgelopen 
jaren niet verhoogd is. 
Daarnaast kost bijvoorbeeld 
plaatsen van extra containers 
geld. Diftar invoeren zal in 
eerste instantie nog extra 
kosten met zich meebrengen. 
Allerlei aanpassingen aan 
materiaal, inzamelwagens e.d. 
moeten worden gedaan en 
iedere inwoner krijgt een 
rekening op basis van wat 
hij/zij heeft ingeleverd aan 
restafval. De verwachting is, 
dat deze extra kosten na twee 
jaar zijn terugverdiend door 
lagere kosten van de afval-
verwerker.

Waarvoor kiest u?
Er is door de gemeente een 
enquête uitgezet naar wat 
bewoners willen. Daarnaast 
zijn mensen op straat gevraagd 
naar hun mening. Uit het 
onderzoek bleek, dat een grote 
meerderheid van de inwoners 
tevreden was met het huidige 
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Brug Hoornsepad 
vernieuwd
 

Volg Max op TikTok

TikTok heeft in Nederland al 
meer dan 3 miljoen gebruikers. 
Een van die gebruikers is Max 
van der Velden. In de vorige 
Zuidwester stond hij op de foto 
op de steiger aan het Allende-
plein, met zijn ouders en zusje. 
Hij had een spandoek in zijn hand 
met de oproep hem te volgen op 
TikTok. De oproep was op de 
foto niet goed te lezen, daarom 
nu nog een keer ruimte voor Max. 

De uitbreiding van de Noord-
oosthoek van het Hoornsemeer 
is intussen afgerond. Mede 
door de vele warme dagen die 
we deze zomer hebben gehad 
is de nieuwe Noordooshoek 
heel erg goed ‘ingewijd’. Er 
wordt door velen met veel ple-
zier gerecreëerd. Veel fietsers 
maken gebruik van het nieuwe 
fietspad met de nieuwe brug, 
een van de drie bruggen die er 
nu zijn. De middelste brug was 

al langere tijd aan groot onder-
houd toe. Als afsluiting van de 
werkzaamheden wordt deze 
nu aangepakt. De brug krijgt 
een nieuw brugdek en nieuwe 
leuningen en liggers.
Maandag 24 augustus is ermee 
begonnen en is het Hoornse-
pad afgesloten voor fietsers en 
voetgangers. Deze afsluiting 
duurt naar verwachting drie 
weken. Een omleiding is met 
borden aangegeven.

Met onze wijken bedoelen we 
Corpus den Hoorn, Hoornse 
Meer, Hoornse Park en Pic-
cardthof. Samen de Hoornse 
Wijken of Zuid-West. De 
komende tien jaar wordt het 
duurzamer. Wij van de initiatief-
groep Duurzaam Zuid-West 
willen met u bepalen hoe dat 
eruit kan zien. Het gaat om 
méér dan ‘van het gas af’. 
Wat ons betreft wordt de leef-
baarheid vergroot en wordt het 
groener en gezelliger. 

Er gebeurt al veel 
In Groningen wordt al veel 
gedaan aan verduurzamen, ook 
in onze wijken. De gemeente 
maakt plannen maar kan niet 
zonder ons. Hoe verwarmen we 
in de toekomst onze huizen en 
hoe passen we onze leefom-
geving aan aan het verande-
rende klimaat? Huizen krijgen 
steeds meer zonnepanelen, 
om energie op te wekken, en 
groene daken, waardoor het 
minder warm wordt. In sommi-
ge delen van onze wijken zie 
je er veel. Woningverhuurders 
hebben steeds meer inte-
resse zodat huurders meer 
aan kunnen haken.  Ook zijn 
plukbosjes aangelegd en zien 
we ’deel-auto’s’ verschijnen. Er 
gebeurt in de wijk veel waar we 
geen weet van hebben. Er zijn 

vast bewoners met speciale 
vloerisolatie, huisbatterijen of 
de nieuwste zonneboilers. En 
met klimaatvriendelijke groene 
balkons. Wat allemaal moet en 
kan, weten we nog niet precies. 
Daarvoor hebben we u nodig.

Leren van andere wijken
Andere wijken laten zien dat er 
veel mogelijk is. In Paddepoel 
wil men een eigen wijkwindmo-
lentje en een eigen warmtenet. 
In de Noorderplantsoenbuurt 
hebben bewoners een eigen 
coöperatie opgericht en zijn er 
gezamenlijk huizen geïsoleerd. 
In de Oosterpoort organiseren 
bewoners buurtschoonmaak-
acties en kijken ze of er elektri-
sche deelauto’s kunnen komen 
en meer laadpalen. Van andere 
wijken leren we dat bewoners 
veel zelf kunnen. Sommigen 
zijn technisch en kunnen als 
‘energiecoach’ adviseren over 
zonnepanelen of isolatie. Ande-
ren hebben groene vingers en 
kunnen pluktuinen in de buurt 
beheren.  Ook onze wijken 
kunnen een bijdrage leveren 
aan een mooiere en betere stad 
Groningen, voor alle bewoners 
en de mensen die na ons 
komen. Wij gaan niet alles zelf 
bedenken, maar maken graag 
gebruik van wat er leeft en al 
gebeurt. Willen we meer bomen 

Help mee bij 
Zuid-West Duurzaam
Onze wijken en u als bewoner staan grote veranderingen te wachten. 

Een van de oudste bomen van de buurt 
is de Hongaarse eik op de hoek van de Galenuslaan en de 
Henri Dunantlaan. Dit jaar bereikt de boom de respectabele 
leeftijd van 50 jaar. En daarmee zou hij op de lijst van 
monumentale bomen komen. Maar het feestje gaat niet door. 
Om toegelaten te worden tot deze lijst  moet je als boom niet 
alleen 50 zijn, maar ook gezond, met een minimale levens-
verwachting van 10-15 jaar. Dat gaat deze prachtboom helaas 
niet redden. Hij is ziek en er zit een parasitaire schimmel in, een 
tonderzwam. De gemeente houdt hem in de gaten, elk half jaar. 
Zodra hij een risico voor de omgeving gaat vormen zal hij 
worden geveld. Tot die tijd kunnen we nog genieten van zijn 
indrukwekkende gestalte en bijzondere bladvorm. 

omdat het dan minder warm 
is? Kunnen we door samen te 
werken de huizen beter verwar-
men, misschien zelfs goedko-
per en comfortabeler? Graag 
willen we samenwerken met 
scholen of winkeliers. 

Wie doet mee?
Iedereen is welkom mee te 
denken en te doen. Wil je bij-
dragen aan een duurzame wijk 
voor ons allemaal? Heb je een 
goed idee, ben je technisch, 
heb je groene vingers, ken je 
je wijk of wil je die beter leren 
kennen? We hebben contact 
met Nijestee en de gemeente, 
de wijkraad en bewonersorga-
nisaties. 
Voorop staat dat de bewoners 
het initiatief nemen, dus zoeken 
we mensen in heel Zuid-West. 
Het is mooi als we in 2020 
de eerste plannen maken en 
misschien al uitvoeren.
Neem als je mee wilt doen 
contact op met de initiatiefgroep 
Duurzaam Zuid-West: 
Henk Brekhof, 06-42035056, 
henkbrekhof77@gmail.com;
Petra Mens, 06-25634048, 
petra.mens@wij.groningen.nl

Max is 10, woont in Eelderwolde 
en zit in groep 7. Hij zou het leuk 
vinden om zoveel mogelijk vol-
gers te krijgen op zijn TikTok-ac-
count ‘theworldofskiing’. Je kunt 
daar zijn skifilmpjes bewonde-
ren, met mooie muziek eronder 
gezet. Wat is nou lekkerder in 
zo’n warme zomer als nu om 
filmpjes te bekijken waarop Max 
van besneeuwde hellingen naar 
beneden zoeft? Ga dus gauw 
naar TikTok en volg Max op 
@theworldofskiing.
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Henk Kosmeier

Het Gebiedsteam Zuid is 
gehuisvest aan de Van Schendel-
straat 19 en is de thuisbasis van 
een aantal medewerkers van 
de diensten stadsontwikkeling, 
stadsbeheer en maatschappe-
lijke ontwikkeling. Als gebieds-
manager is Henk Kosmeijer 
een belangrijke schakel tussen 
de gemeentelijke overheid en 
de bewoners van de 21 buurten 
die Groningen-Zuid telt.

Henk kent het politieke en het 
bestuurlijke leven goed vanuit 
onder andere jarenlang wet-
houder zijn geweest in Eelde 
/ gemeente Tynaarlo en de 
laatste jaren burgemeester 
van Marum. Als belangrijke 
taak ziet hij ‘de geluiden uit de 
samenleving op de juiste plek in 
de ambtelijke organisatie neer 
te leggen’. Vandaar ook dat hij 
de afgelopen maanden onder 
andere gebruikt heeft om de 
inwoners en de diverse groe-

Intussen is het meer dan 
een jaar geleden (21 mei 
2019), dat het plan voor 
de bouw van een grote 
supermarkt in Ter Borch 
werd afgewezen door de 
gemeenteraad van Ty-
naarlo. Het verschil was 
minimaal: twaalf tegen het 
plan en 11 voor. Hoe is de 
stand van zaken nu?

 L e e s  o o k  d e  d i g i t a l e  Z u i d w e s t e r  o p : 
www.corpusdenhoorn.n l /zu idwester
w w w. m e e r h o o r n s e m e e r . n l   *  d o w n l o a d e n  t o e g e s t a a n

“We krijgen wat met die 
gemeente voor elkaar”
Sinds 1 maart is Henk Kosmeijer de Gebiedsmanager Zuid van de gemeente 
Groningen, opvolger van Eric Mooij. Begin juli had het bestuur van de Wijkraad 
Corpus den Hoorn een kennismakingsgesprek met hem. 

pen en organisaties in Zuid te 
leren kennen. Daarnaast ziet hij 
ook als belangrijke opdracht om 
namens het gemeentebestuur 
plannen en ambities naar de 

Enquête wijkbewoners
De Bewonersvereniging Ter 
Borch heeft begin dit jaar een 
enquête gehouden onder de 
bewoners. Er waren 97 bewo-
ners die reageerden. Een van 
de thema’s was ‘de invulling 
van het entreegebied’. Hiermee 
wordt het terrein bedoeld aan 
het begin van de wijk, naast de 
scholen en het gezondheids-

wijken toe te brengen. Hij wil 
een schakel en scharnier zijn 
tussen overheid en inwoners en 
daarmee verbinding brengen 
waar dat maar mogelijk is. 

Een gesprek hebben met 
het bestuur van de wijkraad 
wil nog niet zeggen, dat een 
gebiedsmanager dan meteen 
weet wat er leeft in een wijk. 
Vaak weten medewerkers van 
WIJ heel goed welke wensen 
en problemen er leven in een 
wijk. Daarom zit een vertegen-
woordiging van Wij Corpus den 
Hoorn ook bij het overleg van 
het Gebiedsteam Zuid.  Op die 
manier blijft Henk Kosmeijer 
onder andere op de hoogte van 
de initiatieven en activiteiten 
van de Werkgroep Duurzaam 
Zuidwest. 

Contact tussen bewoners is 
belangrijk voor een wijk en het 
plezier waarmee mensen er wo-
nen. Dat beseft Henk Kosmeijer 
zich terdege en dat thema komt 
dan ook tijdens het gesprek van 
het bestuur van de wijkraad met 
hem regelmatig aan de orde. In 
vergelijking met vroeger komen 
mensen tegenwoordig minder 
snel de deur uit om elkaar op 
straat of bij activiteiten in de 
buurt te treffen. Jaren geleden 
waren buurthuizen nog echt het 
centrum van een wijk, nu is dat 
lastiger. De Semmelstee wordt 
als buurtcentrum goed bezocht 
door een aantal wijkbewoners, 
maar kan zeker nog intensiever 

worden gebruikt. Wil de ge-
meente bewoners informeren 
over bepaalde ontwikkelingen 
en erover van gedachten 
wisselen, dan is De Semmel-
stee de eerste locatie waar aan 
gedacht wordt. 

Door de coronacrisis zijn dit 
jaar helaas veel evenementen 
afgelast, zoals onder andere 
de Kunstmarkt Hoornse Meer. 
De gemeente had voor diverse 
evenementen wel geld gereser-
veerd. Henk Kosmeijer roept 
via deze Zuidwester inwoners 
op met ideeën te komen voor 
activiteiten en kleinschalige 
evenementen die misschien 
bekostigd kunnen worden uit 
de evenementenpot voor 2020. 
Het is voor hem een van 
de voorbeelden van hoe de 
gemeente kan laten zien, dat 
je als bewoner wat voor elkaar 
kunt krijgen met de overheid. 

Laat van u horen en neem 
contact op met Wijkteam Zuid. 
Dat kan via: 
gemeente.groningen.nl/uw-initia-
tief-voor-uw-wijk-of-dorp. 
Bellen kan ook: 14 050. 
Wel snel reageren graag, 
want het jaar is om voor je 
het weet.

centrum. De keuze die men bij 
het invullen had was: apparte-
menten, woningen, supermarkt, 
winkels, bedrijven, groen, 

recreatie, overig. Meerdere 
antwoorden waren mogelijk. 
Bijna 75 % koos voor groen/
park en bijna de helft voor re-
creatie/speelvoorzieningen. Van 
de invullers koos 35 % voor 
een supermarkt en bijna 27 % 
voor winkels. Op de site www.
bewonersvereniging-terborch.nl 
is een uitgebreid verslag van de 
resultaten te vinden.

Grote voorstanders en 
felle tegenstanders
Wanneer iets duidelijk wordt 
uit de gegeven antwoorden is 
het de grote verscheidenheid in 
meningen. Sommigen zouden 
zich bedrogen voelen bij de 
komst van een supermarkt:  ze 
kozen voor de wijk vanwege 
rust, ruimte en groen. Ande-
re tegenstanders vrezen de 
verkeersaanzuigende werking. 
Wie wil winkelen heeft volgens 
hen genoeg keus in Hoornse 
Meer en Corpus den Hoorn. 
Maar vaak wordt ook genoemd, 
dat een wijk als Ter Borch een 
supermarkt nodig heeft. Het 

wordt als een basisvoorziening 
gezien, net als een school. Bij 
een enquête die deur aan deur 
werd gehouden in Waterwijk en 
Rietwijk zouden zelfs driekwart 
van de bewoners aan hebben 
gegeven vóór een supermarkt 
te zijn. 

Traject naar Raad van 
State loopt nog
Na de besluitvorming in de 
gemeenteraad van Tynaarlo 
bleek snel, dat de project-
ontwikkelaars niet van plan 
zijn zich neer te leggen bij de 
afwijzing van de bouw van een 
supermarkt en dat ze in beroep 
gaan. Volgens hen heeft de 
gemeente Tynaarlo in het verle-
den meerdere keren te kennen 
gegeven vóór de bouw te zijn.  
Bij navraag begin augustus bij 
een van de ontwikkelaars, BUN 
Projectontwikkeling BV, wordt 
bevestigd dat de procedure 
tegen de gemeente Tynaarlo bij 
de raad van State nog steeds 
loopt. De behandeling moet nog 
plaatsvinden.

Komt er nog een super-
markt in Ter Borch?



  September 2020              De Zuidwester        28

Beeldend Bezig! in het Hoornse Meer
start met nieuwe tekenlessen vanaf week 38.

12 lessen voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur.

12 lessen voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, 
donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Kosten 100 euro. 
Voor kinderen uit een gezin met een minimum inkomen 
is er via Sam&, Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur 
vergoeding mogelijk.

Intuïtieve Chakra tekencursus, 
7 lessen voor Volwassenen, 
vrijdagochtend van 10.30-12.00 uur. 
Kosten 100 euro.
Via Sport en Cultuurhopper een kennismakingsaanbod 
voor 6 t/m 9 jaar, 9 t/m 12 jaar en 12 t/m 16 jaar vanaf 
week 48. Kosten 10 euro.

Workshop “Zet jezelf op de kaart” 
a la Aboriginal art, zie website van Link050, bij Ontwikkellink. 
Kosten geen voor mensen met een participatiebaan 
of die vrijwilligerswerk doen. 

Workshop “Teken een boom” 
18 november bij de Immanuelkerk. 
Kosten 12,50 euro.

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

informatie: https://www.beeldend-bezig.nl/ zie vooral Agenda.

Uit het leven gegrepen

Joyce Nijholt van Uitvaartzorg Boerhaave

Boerhaavelaan 19, 9728 LG Groningen
info@uitvaart-groningen.nl

050-5255980

Haar hand streelt een laatste maal de kist. Ze kan 
het nog steeds nauwelijks bevatten. Vorige week 
was alles nog gewoon. Ze weet nog precies hoe ze 
Hans uitzwaaide. Zo deed ze het immers elke dag. 
‘Tot vanavond!’ Maar die avond was anders dan al 
die avonden ervoor. Die avond  was Hans er ineens 
niet meer. Een hartstilstand had een abrupt einde 
gemaakt aan het leven van haar echtgenoot. 

Die avond zat Hans niet naast haar op de bank, maar was de 
uitvaartbegeleider er om de uitvaart te bespreken. De afgelo-
pen week was in een roes aan haar voorbij gegaan. Stap voor 
stap werden alle beslissingen genomen over de keuze van de 
kist, bloemen, rouwbrief en speciale wensen. Het meeste 
hadden Hans en zij ooit samen op papier gezet, en daar was ze 
ontzettend dankbaar voor. Veel keuzes hoefden er daarom 
niet gemaakt te worden. Dat stond allemaal al op papier. 
Behalve het antwoord op die ene vraag die haar gesteld werd: 
wilde ze Hans begeleiden tot in de ruimte rond de crematie-
oven?

In eerste instantie stond dat idee haar tegen en vond ze het 
maar een luguber idee. Toch liet het haar niet los en had ze de 
uitvaartbegeleider gevraagd te vertellen hoe dat allemaal in 
zijn werk ging. En naarmate de dag van de  crematie dichter-
bij kwam, werd het gevoel om ook dat laatste stukje met haar 
man mee te lopen steeds sterker. En nu staat ze hier. Haar 
hand op zijn kist. Ze is blij dat ze hier staat. Ze heeft de juiste 
beslissing genomen. Wat mooi dat dit kan. Het is goed zo. 

Dag lieve Hans…

SPERWER 
IN DE TUIN 
Harry Westerhuis
foto: Ana Buren

In mijn vogeltuin in de Adenauer-
straat voer ik onder andere huis-
mussen. Moeilijk te zeggen om 
hoeveel mussen het gaat maar 
het zijn er al gauw twintig. Een 
silo van 30 cm. lang gevuld met 
rauwe  bruine rijst raakt in één 
dag leeg. Een hulst fungeert als 
uitwijkmogelijkheid voor eventu-
eel gevaar. Katten heb ik nage-
noeg niet meer in de tuin dus dat 
gevaar is door mij uitgebannen. 
Het gaat met name om een 
mannetje sperwer. Hij komt 
wekelijks wel een aantal keren 
langs. Een man sperwer is 
ongeveer zo groot als een  
turkse tortel en pakt  prooien 
ter grootte van  een merel en 
kleiner. Ook huismussen dus. 
Het zijn vaak razendsnelle 
acties van de sperwer. Laatst 
zag ik hem de hulst invliegen 
en al rondjes draaiend achter 
de mussen aan. Toen ik voor 
m’n keukenraam ging staan 
kijken verdween hij zonder 
mus in de poten. Een hulst 
heeft scherpe punten aan 
de bladeren dus de sperwer 

mag van geluk spreken dat hij 
ongehavend  weer tevoorschijn 
kwam. Soms zie je ook 
sperwers met plukjes dons-
veren op de rug. Het gaat er 
vaker ruig aan toe dus. 
Heel af en toe zie ik een 
vrouw sperwer. Die is een stuk 
groter dan het mannetje en 
pakt prooien ter grootte van 
een stadsduif.
Sperwers broeden al vroeg in 
het voorjaar en hebben zelf 
jongen als jonge mezen net 
zijn uitgevlogen. Volop eten 
dus. Het geluid van sperwers 
is te omschrijven als Ki, Ki, Ki. 
Hoewel ze over het algemeen 
nogal zwijgzaam zijn maken ze 

merkwaardig genoeg dit geluid 
o.a. bij hun nest. Op die manier 
vond ik al eens een nest nabij 
de bloementuin in het stads-
park. Overigens is een jaarlijks 
gebruikt sperwernest langs 
het Noord-Willemskanaal ter 
hoogte van Corpus Den Hoorn 
verdwenen door het rooien van 
een bosje ten behoeve van de 
aanpassing van de zuidelijke 
ringweg. Als u ook vogels voert 
in de tuin is met name de win-
tertijd de beste tijd om sperwers 
te zien. U kunt daarbij letten op 
alarmerende geluiden van de 
tuinvogels. De zoekterm 
“alarmroep mus” geeft 
voorbeelden op internet. 
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Zomeractiviteiten 
WIJ Corpus den Hoorn

Deze zomer zijn veel activitei-
ten georganiseerd door WIJ. 
De koffieochtend werd weer 
opgestart, elke donderdagoch-
tend van 10.00-11.30 buiten bij 
buurtcentrum De Semmelstee.

Voor de jeugd zijn veel acti-
viteiten vanaf begin juni weer 
begonnen, zoals de jeugdclub 
met Mona (dinsdag, donderdag 

Fietsles
Z O U  J E  G R A A G  W I L L E N  L E R E N

F I E T S E N ?

DINSDAGMIDDAG VAN 13:00 - 14:30 UUR
WIJ DE WIJERT : P.C. HOOFTLAAN 1

Voor meer informatie en opgave
Wieneke Trompert:  wieneke.trompert@wij.groningen.nl
Marleen Oosterhuis: marleen.oosterhuis@wij.groningen.nl
Milan Knops: milan.knops@wij.groningen.nl

E N  I K  D A N ?

M I J N  O U D E R S  Z I J N
G E S C H E I D E N

S o m s  i s
h e t  f i j n  
a l s  e r  e v e n
i e m a n d
m e t  j e  m e e
l o o p t

D E  K I E S  G R O E P
B i j  d e  K I E S  g r o e p  b e n  j e  s a m e n
m e t  a n d e r e  k i n d e r e n  d i e
h e t z e l f d e  m e e m a k e n  a l s  j i j .
S a m e n  g a a n  w e  p r a t e n ,  k n u t s e l e n
e n  s p e l a c t i v i t e i t e n  d o e n  o m  z o  t e
l e r e n  d e  s c h e i d i n g  e e n  p l e k  t e
g e v e n  e n  m o e i l i j k e  o n d e r w e r p e n
b e s p r e e k b a a r  t e  m a k e n

en vrijdag) en de spelcontainer 
met onze nieuwe medewerker 
Milan (maandag en woensdag). 
Verder was er de spelweek met 
Djembé, de knutselwagen en 
het luchtkussenfestijn.

Deze zomer heeft de speel-
tuincentrale samen met WIJ 
Groningen de zomeractiviteit 
“Corpus aan zee” georgani-
seerd. Dit spektakel heeft op 

verschillende locaties plaats-
gevonden. Er zijn prachtige 
zandkastelen gebouwd.
Iedere vrijdag was WIJ te vin-
den met onze koffiebakfiets in 
de wijk Hoornse Meer tegen-
over Albert Heijn.
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Zon, warmte en af en toe een 
flinke regenbui zijn ideaal voor de 
boomgaard. Alles groeit en bloeit 
uitbundig. Met als resultaat een 
geweldige oogst dit jaar! We heb-
ben weer volop bessen, bramen 
en frambozen kunnen plukken. 
Ondanks (of: dankzij?) corona 
hebben vele buurtbewoners, van 
jong tot oud, dit jaar weer enthou-
siast meegewerkt. Onkruid wie-
den, kantjes knippen, snoeien, 
plukken… er is altijd wat te doen. 
Lijkt het je leuk met ons mee te 
doen? Kom dan eens langs.

Op zaterdagmiddag 2 september 
van 13.00 – 16.00 uur doen we 
mee met ‘Lentekriebels’, de jaar-
lijkse schoonmaakactie van 
de gemeente. (Dit jaar dus 
‘najaarskriebels’  ivm corona.) 
De landelijke Burendag is dit 
jaar op zaterdag 26 september. 
Ook dan vind je ons tussen 
13.00 – 16.00 uur in de boom-
gaard. We hebben bovendien 
weer overheerlijke boomgaard-
jam te koop! 

  Herfst in boomgaard Hoornse Meer

Meer informatie? buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

Mooi Meegenomen: 
Extra’s voor Groningers 
met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen en weinig geld? Maak 
dan gebruik van de extra’s  voor u en uw kinderen.  
U kunt er veel geld mee besparen. Dat is toch 
mooi meenomen! 

Op de website van gemeente.groningen.nl/minimaloket is het 
boekje mooi meegenomen te downloaden. Wilt u graag wat hulp 
met het (digitaal) aanvragen? Ga dan naar het WIJ-team. Zij 
helpen u graag verder. Op dit moment zijn er speciale acties in 
verband met het coronavirus.

Korting op groente/fruitpakket 
Stadjerspashouders krijgen 50% korting op een groente/fruitpak-
ket. Er is keuze uit een groot pakket voor 10 euro en een klein 
pakket voor 5 euro. Mensen met een Stadjerspas betalen de helft. 
In het grote groente/fruitpakket zitten 15 producten, in het kleine 
pakket 8 producten. De gemeente betaalt de korting. Leverancier 
is een producent uit het Noorden, Goudgewas uit Roodeschool. 
Bij het afhalen gelden de regels van het RIVM, minimaal 1,5 
meter afstand houden. 

Helpdesk050
Helpdesk050 biedt aan mensen thuis computerhulp op afstand. 
Door de Corona crisis zijn gezinnen genoodzaakt om thuison-
derwijs te organiseren. Sommige gezinnen, ouders en kinderen 
ervaren problemen met het gebruik van de laptop, PC of iPad 
en kunnen daardoor niet goed hun kinderen begeleiden in het 
thuisonderwijs. De hulplijn is er voor om u als ouder en kind te 
ondersteunen. Als u belt met het telefoonnummer van deze help-
desk, dan krijgt u een IT student van het Noorderpoort aan de lijn. 
U kunt bij hen terecht voor al uw vragen en problemen met uw 
laptop, PC of iPad. 
Kijk voor meer informatie op de website van Helpdesk050 .
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Voor meer informatie over 
onze activiteiten en diensten:
www.immanuelkerk-groningen.nl
Voor al onze activiteiten 
gelden vanzelfsprekend de 
corona maatregelen: ander-
halve meter afstand, niet 
komen bij klachten. Er is bij 
alle activiteiten een protocol 
voorbereid hoe deze regels 
vorm te geven.

Kliederkerk: Creatief, 
knutselen, gezellig, samen 
bezig  zijn met geloven
Wie: voor kinderen van 0-8 
jaar en hun ouders/verzorgers
Waar: in de Immanuelkerk, 
Overwinningsplein 1
Wanneer:  26 september  2020 
(vier keer per jaar)
Wat: knutselen, bijbelverhaal, 
liedjes en soep & broodjes
Bijdrage: 1 euro per persoon

Voor meer informatie en op-
gave: Aline Kruizenga, email-
adres: aline.kruiz@gmail.com

Investeren in je relatie 
met “Tijd voor elkaar”
Een relatie. Het is 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 conflic-
ten, schoonfamilie, vergeving 
en communicatie. “Tijd voor 
elkaar” wordt vanaf komend 
najaar weer 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 daarom 
om  handvatten te geven voor 
verdere ontwikkeling van je 
relatie. 
De avonden zelf ga je samen 
als stel in gesprek aan de 
hand van gespreksmateriaal. 
De avonden staan open voor 
iedereen met een vaste relatie, 
wel of niet getrouwd dus, en 
zijn voor zowel christelijke als 
niet-christelijke stellen bedoeld. 
Relaties staan onder druk in 
onze maatschappij, zeker in 
deze tijd. 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. Want tijd en aandacht 
voor elkaar en een verdie-
pend gesprek is in elke relatie 
belangrijk. Hebben jullie goede 
voornemens voor je huwelijk of 
relatie? Een frisse start na de 
vakantie? 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 . 
Zie ook de site van de 
protestantse wijkgemeente 
Groningen-Zuid: www.
immanuelkerk-groningen.nl
Data:  -     drie avonden die 
om de week worden gegeven.
een avond doordeweeks, in 
overleg met degenen die zich 
aanmelden zoeken we een 
geschikte avond en startdatum.
Tijd: van 20u00 uur tot 
ongeveer 22.00 u.    

ABC-cursus 
‘christelijk geloof 
(op)nieuw bekeken’
De ABC-cursus christelijk 
geloof (op) nieuw bekeken’ 
is bedoeld voor wie meer wil 
meer weten over het christelijk 
geloof of zijn kennis weer eens 
wil opfrissen.  Je maakt in deze 
cursus kennis met de kernthe-
ma’s van het christelijk geloof 
zoals God, Jezus, Heilige 
Geest, kerk en wereld, gebed, 
doop en Avondmaal.
In deze kennismakingscursus 
over het christelijk geloof kun-

nen alle vragen gesteld worden. 
Deze cursus wordt geleid door 
een van de predikanten. 
Cursusduur: vijf avonden.
Start: bij voldoende aanmeldin-
gen (vier) start de cursus.
Info en opgave: 
ds. Anita Akkerman, 
acakkerman1@gmail.com, 
pastor Anita van der Heide, 
anitavanderh@gmail.com
Tijd: 18.00 tot 20.15 u. 
We beginnen met soep en 
brood en starten aansluitend 
met het verdiepende gedeelte
Kosten: vrijwillige bijdrage

Open plein
Iedere woensdagochtend is de 
Immanuelkerk ( Overwinnings-
plein 1) van 10.00 tot 12.00 u 
open voor een kop koffie en 
ontmoeting. De weggeefkast in 
de Immanuelkerk is dan ook te 
bezoeken..
In de stiltehoek is gelegenheid 
om stil te zijn en een kaarsje 
aan te steken.

Van 12.00 tot 13.00 u is er 
pleinsoep. 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.

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

Ruilwinkel ‘t Ruilertje
Iedere vrijdagmiddag opent ruil-
winkel ’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. Er is ook 
speelgoed.
Ook als u niks in te brengen 
heeft bent u van harte wel-
kom om voor een klein prijsje 
kleding uit te zoeken. En u bent 
ook van harte welkom om so-
wieso even te komen buurten, 
los van kleding of speelgoed, 
de koffie en thee en wat lekkers 
staat klaar!
Hartelijke groet, namens het 
team ‘Ruilertje’, Hans Smits
hanssmits46@gmail.com

Mijmerwandeling
Een mooie wandeling door 
en rond de wijk. Tijdens de 
wandeling klinken een aantal 
gedichten en uitspraken. 
De wandeling duurt een uur. 
Datum: 16 september, 21 okto-
ber, 18 november 2020
Tijdstip: 19.30 uur
Verzamelen: voor de ingang 
van de Immanuelkerk 
Voor wie: voor iedereen die van 
wandelen houdt en het leuk 
vindt om samen met anderen 
te lopen in en rond het mooie 
Groningen Zuid!
Organisatie
Ina de Vries en Anita Akkerman
Voor meer info: acakkerman1@
gmail.com, tel.: 06 17067504

Docu 
The biggest little farm
Wanneer John en Molly 
Chester noodgedwongen hun 
appartement in Los Angeles 
verlaten, besluiten ze op goed 
geluk een dor stuk Californi-
sche grond te kopen en dat 
om te toveren tot een boerderij 
met een zelfregulerend ecosys-
teem. Een documentaire met 
prachtige beelden van de flora 
en fauna die de boerderij in aan 
aantal jaar tijd overspoelen. 
Maar bovenal een documentai-
re die aan het denken zet over 
de aard van de natuur en onze 
omgang ermee.
Datum: donderdagavond 6 
november
Tijd: 19.30 u (lengte van de do-
cumentaire: 1,5 uur), na afloop 
ruimte voor nagesprek
Locatie: Immanuelkerk
Voor meer informatie en 
opgave: Robert Faber, 
robertfaber5@hotmail.com  
of Anita Akkerman, 
acakkerman1@gmail.com

Preek van de Leek 
Twee keer per jaar nodigen wij een “Leek” uit om een preek te 
houden. De “Leek” heeft zijn sporen verdiend in bijvoorbeeld de 
wetenschap, theater, journalistiek, politiek en gaat een eigen weg 
als het gaat om zingeving en geloof. Juist dat eigen verhaal willen 
wij voor het voetlicht en in gesprek met de bijbel brengen. 
Op zondagmiddag 25 oktober beklimt Maarten Meester de preek-
stoel. Maarten Meester(1966) is filosoof, literatuurwetenschapper 
en publicist. Samen met zijn broer Frank Meester schreef hij 
onder meer Meesters in de filosofie (2005), Meesters in religie 
(2006) en de roman Descartes’ dochter (2007), en heeft hij een 
wekelijkse column in de Volkskrant.
In 2019 verscheen van de hand van Maarten het boek ‘boek ‘De 
Meester-methode: de makkelijkste manier om te stoppen met 
milieu vervuilen’. Hoe kunnen we minder vervuilen in een maat-
schappij die ons van alle kanten prikkelt om te consumeren? De 
Meester-methode is een zelfhulpboek voor mensen die willen 
stoppen met milieu vervuilen, maar die dat nog niet lukt. Het idee 
dat je iets moet opofferen om minder te kunnen vervuilen, is een 
denkfout, stelt Meester.

We laten ons uitdagen en inspireren door zijn preek!

Datum: zondag 25 oktober 2020
Tijd: om 16.00 u 
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen
Voor meer info, en aanmelden: www.immanuelkerk-groningen.nl
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Wat als u er morgen niet meer bent?
Uitvaartzorg Boerhaave ontzorgt u en uw nabestaanden

Schrijf je in bij Uitvaartzorg Boerhaave 
voor een tegemoetkoming van €200 bij
een uitvaart verzorgd door ons

050 - 5255980
info@uitvaart-groningen.nl

Wij zijn een echte buurtcorporatie!

We zetten ons in voor onze huurders. 
En voor de buurten en wijken waar zij 
wonen. We willen het woningaanbod en 
de woonkwaliteit in Groningen 
verbeteren door te zorgen voor goed en 
betaalbaar wonen. 

Wij vinden:
wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd!

Friesestraatweg 18
Postbus 546
9700 AM  Groningen

T (050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl
www.dehuismeesters.nl

Volg ons op

Nijestee biedt ruimte...
aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 
huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In 
vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Hoornse 
Meer en Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. 

www.nijestee.nl


