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In deze krant:

“Stadspark Natuurlijk!”
in actie voor het Stadspark
Lucy Pijttersen en Manon van der Meulen zijn beiden liefhebbers van het Groninger Stadspark en
daar bijna dagelijks te vinden. Ze maken zich als omwonenden echter ook zorgen omdat de gemeente
de Drafbaan in het Stadspark om wil bouwen tot een groot evenemententerrein. Samen hebben ze
de actiegroep Stadspark Natuurlijk! opgericht. Onze redactie sprak met hen af in het Stadspark.
Hoe is de actiegroep Stadspark
Natuurlijk! ontstaan?
In augustus stond in de Gezinsbode een artikel over de
plannen van de gemeente
Groningen om van de Drafbaan
een groot evenemententerrein
te maken. Stadspark Natuurlijk!
is bang, dat door de plannen
met de Drafbaan de leefbaarheid in de omringende wijken
en de rust en natuur van het
Stadspark in gevaar komen.
Wie zijn de leden?
De meeste leden komen uit
omliggende stadswijken, zoals
Buitenhof, Corpus den Hoorn,
Grunobuurt, Laanhuizen en
Zeeheldenbuurt. Intussen zijn
er ruim 50 actieve leden. Ook
krijgt de groep veel steun van
bezoekers van het Stadspark
uit andere wijken.
Wat is het doel van Stadspark
Natuurlijk!
Het doel is echte inspraak te
hebben bij de plannen voor het
organiseren van grote evenementen in het Stadspark, zoals
de hoeveelheid evenementen.
Wat doet de gemeente om
geluidshinder te beperken?
Hoe zit het met het zwerfafval?
Wordt rekening gehouden met
het vogelbroedseizoen en met
de bodem van het park?
De actiegroep vindt dat de
gemeente niet transparant is in
de communicatie en het onderwerp overlast onvoldoende ter
sprake brengt.
Neemt Stadspark Natuurlijk!
zitting in de overleggroep?
De gemeente heeft intussen
bewoners uitgenodigd mee te

denken over de ontwikkeling
van het Evenemententerrein
Drafbaan. Dat gaat dan om
zaken rond duurzaamheid,
zoals energievoorziening,
afvalscheiding, toepassing van
materialen, verkeer, inrichting
van het terrein en hanteren van
mogelijke overlast. Lucy en
Manon vragen zich af of het om
echte inspraak gaat in zaken
die bewoners direct aangaan.
Leidt het wel tot tegengaan
van geluidsoverlast, rommel en
vandalisme in de omliggende
wijken? Stadspark Natuurlijk!
ziet graag duidelijkheid over de
rol en de verantwoordelijkhe-

den van zowel organisator als
gemeente bij alle aspecten van
een evenement.
Stadspark Natuurlijk! wil bereiken
dat de leefbaarheid en de natuur
in en rondom Stadspark niet
wordt aangetast, zodat het park
leuk blijft voor álle Groningers.
De Drafbaan was toch al evenemententerrein sinds 2018?
Nu het contract met de Drafsportvereniging is opgezegd
en de draverijen verdwijnen,
kunnen er nog grotere festivals
worden georganiseerd. Om
daarover mee te kunnen praten Niets doen is geen optie.
is de actiegroep opgericht.
Het Stadspark is er voor álle
Groningers, biedt gelegenheid
voor individuele kleinschalige
recreatie en eigen creativiteit.
Omdat de gemeente het aantal
grote evenementen met veel
herrie (geluidsdagen) in het
hele Stadspark wil uitbreiden
tot 24 komt die gewone kleinschalige recreatie in gevaar.

Uitkijkers
gevraagd voor

De Zuidwester
Uitkijkers vinden het leuk tips

te geven aan de redactie over
onderwerpen of wijkbewoners
die een plaats in de krant verdienen. U hoeft het niet zelf te
schrijven, hoewel dat altijd mag.
Lijkt het u interessant Uitkijker
te worden voor De Zuidwester?
Laat het ons weten op
info@dezuidwesterkrant.nl.

Heeft Stadspark Natuurlijk!
alternatieven bedacht?
De actiegroep ziet graag een
verscheidenheid in evenementen, niet alleen maar popmuziekfestivals met dancemuziek
maar ook een klassiek concert,
of een toneelstuk of opera.
Stadspark Natuurlijk! heeft een
website, https://stadsparknatuurlijkgroningengmail.com en
zit op Facebook: Stadspark.
Natuurlijk.Groningen.
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De groei van basisschool De Triangel
(ingezonden mededeling)

Wanneer je de Rode Kruislaan inrijdt zie je basisschool De
Triangel aan je linkerhand, verscholen tussen de andere
woningen. De Triangel is een kleinschalige school met de Bijbel,
waar alle christenen welkom zijn. We hadden graag een Open
Dag willen houden en onze school aan ‘nieuwe’ ouders en hun
kinderen laten zien, maar door de huidige coronamaatregelen
kunnen we ouders helaas alleen op afspraak ontvangen.
Groei
Wie een rondje door de school maakt, ziet dat de school groeit. Uit
pure nood wordt er al lesgegeven in het speellokaal. We groeien
nog steeds mooi door. Door creatief te zijn, kunnen we alle 156
leerlingen goed onderwijs bieden.
Ons onderwijs
Vanuit Gods liefde willen we kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Elk kind is uniek en verdient een veilige
omgeving waarin het zichzelf kan zijn. Het team van De Triangel
zet zich vol passie hiervoor in, zodat ieder kind zich welkom en
Forum Bibliotheek De Wijert
Van Ketwich Verschuurlaan 100 geliefd voelt op onze school.
050 368 06 32
We vinden het belangrijk ons op onderwijsgebied te blijven
ontwikkelen. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld nieuwe Chromebooks en
een serie iPads aangeschaft. Onze bovenbouwleerlingen krijgen
nu rekenen en spelling via Snappet aangeboden.
Ons doel is om naast de zorg voor alle leerlingen ook kinderen
aan de bovenkant extra uitdaging te bieden. Om ook die leerlingen
adequaat te helpen hebben we een programma opgezet.

Kinderactiviteiten in de Wintermaanden

Theater
Pannenkoek

speelt Het Krenten-

koek Mysterie

Gruwelijke
cartoonbeesten
Teken je graag? Lees je graag
strips? Dan is dit iets voor jou!
Striptekenaar en illustrator
Jan-Willem Spakman leert hoe
je een eigen gruwelijke
cartoonbeest maakt. Jouw
fantasie is de baas! Niks is te
gek! Achteraf mag je de strip
natuurlijk mee naar huis nemen.
Vrijdag 18 december
15.00 tot 17.00 uur
Deelname is gratis.

Commandant Brombeer heeft
zijn "beste" agentes Agaath
en Jantien naar de bibliotheek
gestuurd om de zaak van de
actieve letterdief op te lossen!
Alle prentenboeken missen al
de letter 'Q' en nu is zo meteen
de 'E' aan de beurt. Kunnen
ze de woordraadsels binnen
de tijd oplossen? En wie is die
letterdief eigenlijk...?
De Voorstelling geschikt voor
kinderen tussen de 2 - 8 jaar
Vrijdag 22 januari: 14.00 uur
Duur: 30 minuten
Deelname is gratis, maar
reserveren is verplicht.

Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 20 januari is het Nationale Voorleesontbijt, als
start van de Nationale Voorleesdagen. In alle Forumbibliotheken
wordt er door voorleestopper en kunstenaar Akke Antje
voorgelezen uit het prentenboek van het jaar 2021:
Coco kan het!. Kom langs en schuif aan voor het ontbijt.
Woensdag 20 januari 09:30 uur
Deelname is gratis, maar reserveren is verplicht.

Het team
Naast onze ervaren leerkrachten was er door de groei van de
school plaats voor nieuwe collega’s. Die namen hun eigen ideeën
en positieve energie mee. Sinds april is Martin Grasdijk de nieuwe
directeur van de Triangel. U kunt via m.grasdijk@noorderbasis.
nl of www.triangelgroningen.nl contact met hem opnemen als u
meer wilt weten over basisschool de Triangel of een afspraak wilt
maken. We hopen u graag te ontvangen.
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Vrijwilliger zijn:
ook in coronatijd
Veel mensen hebben juist in deze moeilijke
tijd extra behoefte aan contact, zomaar een
praatje, een luisterend oor of iemand die met
hen meedenkt.
Contact is juist nu zo belangrijk.
Humanitas is dan ook op zoek naar
vrijwilligers voor diverse projecten.

Een telefoontje van een
Belmaatje doet zoveel
In de beginperiode van corona
konden veel vrijwilligers geen
bezoeken meer afleggen.
Humanitas heeft het mogelijk
gemaakt, dat vrijwilligers telefonisch in contact kwamen met
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mensen die behoefte hadden
aan een gesprek. Vooral mantelzorgers waren hier blij mee,
maar ook voor anderen die
steeds minder mensen zagen
was het een uitkomst.

drinken, wandelen, winkelen
tot een uitstapje maken. Ook
maakt het bezoek mogelijk dat
de mantelzorger er even uit
kan.

Soms komen we achter
vergeten dingen
Bij Vrijwilligers & Dementie
bezoeken vrijwilligers mensen
thuis die een vorm van dementie hebben. Eens per week
zien ze elkaar en ondernemen
allerlei activiteiten, variërend
van gezellig een kopje koffie

Colofon

Verschijnt 4 x per jaar
Redactie:
Annika van Dijk;
Golbang Khorasani;
Matthé Snijders;
Klaasje Vonk.

Als je ook graag hulp wilt van
een vrijwilliger of (bel)maatje,
dan kun je contact opnemen
met het meld- en informatiepunt
van Humanitas (050-3126000).

Vormgeving:
Alette de Groot

Copyright:
Wijkraad Corpus den Hoorn
Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van
de redactie.
Kopij:
Bijdragen aanleveren in Word
of in de bijlage van de e-mail,
liever niet als pdf.
Foto’s los meeleveren als
bijlage.
Deadline maarteditie:
vrijdag 5 maartl 2021.
De redactie houdt zich het
recht voor om ingezonden
artikelen niet te plaatsen of
aan te passen.
Alle ingezonden en
geplaatste foto’s vallen
onder verantwoordelijkheid
van de inzenders.

Vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg verlichten
het leven van mensen in een
belangrijke intensieve periode
van hun leven. Ze nemen wat
uren van een mantelzorger over
en hebben tijd en aandacht
voor de zieke in hun laatste levensfase. Ook de mantelzorger
kan zijn of haar verhaal kwijt.

Wil je ook mensen helpen die
het hard nodig hebben? Voor
meer informatie of aanmelding voor kun je terecht bij
Piet Risselada (p.risselada@
humanitas.nl; 06-83810227) of
Lotte Dorrestein, (l.dorrestein@
humanitas.nl; 06-23039744).

Uitgave:
4e editie 2020 (december)

Redactie bereikbaar op:
redactie@dezuidwesterkrant.nl
Postbus 8043,
9702KA Groningen
050-5268061;
06-25504536
www.corpusdenhoorn.nl/
zuidwester

Maatjes in kwetsbare
situaties

(Bel)maatje of vrijwilliger
worden? Of heb je hulp
nodig?

De Zuidwester is een
uitgave van de Wijkraad
Corpus den Hoorn.
www.corpusdenhoorn.nl

Druk:
Hoekstra Krantendruk,
Emmeloord
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foto: Mantelzorgondersteuning in coronatijd

De Semmelstee
is en blijft de
huiskamer van
de wijk!
In het decembernummer 2019
stond op de voorpagina het
verslag van een gesprek met
Jan Wiltens, voorzitter van
het bestuur van Buurt- en
Speeltuinvereniging Corpus
den Hoorn en Buurtcentrum
De Semmelstee. Wij vroegen
hem hoe het een jaar later is,
al meer dan een half jaar ‘in
coronatijd’.
Een jaar geleden benadrukte
Jan Wiltens de functie van De
Semmelstee als centrum waar
bewoners uit de wijk elkaar
treffen. Die functie heeft De
Semmelstee nog steeds, al
konden er door de coronamaatregelen vanaf maart dan ook
veel minder mensen komen.
Een aantal maanden moest
De Semmelstee helaas zelfs
de deuren sluiten.
Vanaf september is het buurtcentrum weer open, al is het
dan ook noodgedwongen ‘in
afgeslankte vorm’. Als voorzitter

is Jan Wiltens regelmatig
aanwezig in De Semmelstee,
het liefst wanneer er diverse
groepen aanwezig zijn. Hij
spreekt zo nodig mensen
moed in wanneer ze bijvoorbeeld in een klaverjas- of
bingogroep maar met de
helft van het aantal personen
kunnen spelen in vergelijking
met vóór corona. Afstand
houden is het motto, terwijl
je juist naar De Semmelstee
komt voor de warmte en
gezelligheid. Natuurlijk kan
dat ook met die beruchte anderhalve meter, maar het is
anders. In november moest
De Semmelstee weer een
paar weken sluiten, maar is
sinds eind november gelukkig weer open. De activiteiten
in samenwerking met WIJ
gaan nog steeds prima. Zo
is de jeugd wekelijks in De
Semmelstee te vinden en
staat de Spelcontainer wekelijks op het schoolplein naast
het buurtcentrum.

De intentie is er bij zowel
WIJals De Semmelstee om de
samenwerking uit te breiden en
te versterken.
Jan Wiltens is nog steeds vol
goede moed, maar kan niet
ontkennen zich enige zorg te
maken over hoe sterk BSV De
Semmelstee financieel uit ‘de
coronastrijd’ zal komen. De
financiering van het buurtcentrum is weliswaar grotendeels
gewaarborgd vanuit subsidies,
maar de inkomsten vanuit de
verhuur van ruimte en de horeca-inkomsten zijn een welkome
aanvulling op de ‘basissubsidie’.
Mede daarom is het extra hopen op het zo spoedig mogelijk
kunnen versoepelen van de
huidige coronamaatregelen.
Dan zou De Semmelstee ook
weer intensiever kunnen worden gebruikt voor informatieve
bijeenkomsten van bijvoorbeeld
de gemeente.
Een voorlichtingsbijeenkomst
over bijvoorbeeld de verdere

inrichting van de ALO-locatie
tegenover de Semmelstee is
van harte welkom.
Hoe anders de levendigheid in
De Semmelstee ook was in vergelijking met voorgaande jaren:
het is en blijft voor Jan Wiltens
een centrum voor verbinding
tussen de wijkbewoners. Hij is
daar juist extra van overtuigd
geraakt door de genomen
maatregelen van het coronavirus. Daardoor is extra duidelijk
geworden hoe groot de behoefte is aan en het verlangen naar
samen zijn.
De deuren staan open.
Ze staan in de maand december en de eerste maanden van
2021 ook nog voor u open om
de foto’s van Johan Scheffers
te bewonderen.
De expositie is verlengd tot eind
maart 2021. Zie voor
een overzicht van zijn werk
www.johanscheffersfotografie.nl

.
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Succesvolle
acties winkeliers
Overwinningsplein!
De winkeliers van het Overwinningsplein slaan de handen ineen
om er, tijdens deze bijzondere periode, samen toch een mooie
feestmaand van te maken voor alle bezoekers en omwonenden
van het winkelcentrum.
Geen Sint Maarten, of toch wel?
Wel of geen kinderen bij de winkeldeuren op 11 november?
Dat was een vraag die de winkeliers erg bezighield begin
november. Uit veiligheidsoverwegingen is dit jaar gekozen voor
een alternatieve actie voor de kinderen. Bij Sint Maarten hoort
snoep en daarom hebben de winkeliers een grootse uitdeelactie
op de omliggende basisscholen opgezet. Ruim 1.800 kinderen
kregen op 11 november, nadat zij op school gezongen hadden,
een lekkere traktatie namens de winkeliers uitgedeeld. Uit alle
reacties, foto’s en filmpjes die de winkeliers na afloop ontvangen
hebben, bleek dat deze actie zeer gewaardeerd werd!
Geen bezoek van Sint,
wel het Chocoladeletter Etalagespel
Sinterklaas kon dit jaar helaas geen bezoek aan het winkelcentrum
brengen om iedereen de hand te schudden. Hij heeft wel een
Strooipiet gestuurd. In plaats van pepernoten heeft hij chocoladeletters gestrooid, die in vele etalages terecht zijn gekomen. Kinderen van 1 t/m 12 jaar konden deze opzoeken en er een woord van
puzzelen. Een leuke en gezellige gezinsactiviteit. Voor 20 goede
puzzelaars was er van de winkeliers een leuke prijs.
Bon in de ton Actie met Kerst
Geen kerststukjes of warme chocolademelk op het plein dit jaar,
maar wel de succesvolle Bon in de ton Actie! Klanten kunnen
tussen 7 en 19 december bij elke aankoop in iedere deelnemende
winkel een Bon in de ton kaartje verkrijgen. Na het invullen van
de persoonsgegevens, kunnen de kaartjes dit jaar in de ton bij de
Jumbo ingeleverd worden. Op 20 december worden er 10 winnende kaarten getrokken en worden er, net als vorig jaar, winkeltegoedbonnen t.w.v. €50,00 uitgereikt. Deze bonnen zijn naar vrije
keus te besteden bij één van de deelnemende winkels.

#METZORGGEMAAKT
Vanaf augustus 2020 is de Woonboulevard Hoendiep een winkel rijker: #METZORGGEMAAKT.
Het is een hippe woonwinkel op de begane grond van de Woonmall Kruit & Kramer. Je vindt er
kleine meubels en woonaccessoires.
Denk aan stoere tuinmeubels, houten krukjes, sfeervolle kaarsen, versiering aan de muur, kunst,
kleine cadeautjes, boekjes, koekjes van eigen deeg en nog veel meer.
#METZORGGEMAAKT is een initiatief van Cosis, een organisatie die mensen met een verstandelijke
of psychische beperking in Groningen en Drenthe ondersteunt. In de winkel werken mensen zelfstandig met begeleiding. Veel van de dingen die in verkopen worden door cliënten van Cosis gemaakt.
Zij werken met passie, met liefde en met kwaliteit. De producten zijn: #metzorggemaakt.
Ben je op zoek naar het perfecte cadeau of gewoon iets
leuks voor jezelf? Je bent van harte welkom om op je gemak
wat uit te zoeken! Nu volledig ingericht in kerstsfeer.
Volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes.

Woonwinkel #METZORGGEMAAKT
Hoendiep 99E Groningen,
T 06-20924679
www.facebook.com/winkelhoendiep

De winkeliers hopen met deze en nog andere kleinschalige acties
hun waardering naar bezoekers te uiten en een ieder een feestelijke winkelbeleving te laten ervaren. Fijne feestdagen!

Piccardthof
Alette de Groot

Achter het Martiniziekenhuis
ligt een klein bedrijventerein.
Het zijn maar drie straten:
Schweitzerlaan, Sylviuslaan en
een stukje van de Paterswoldseweg. En daar weer achter
ligt het: Piccardthof! Een
volkstuinencomplex met vele
groene lanen en een bonte
Foto: Linda Haak-Colly

verzameling tuinen, huisjes
en mensen.
Vroeger ging ik, zoals veel
andere buurtgenoten, in deze
tijd naar Piccardthof om takken
uit de verzamelbult te knippen
voor kerststukjes.
Dat kan niet meer, want vanaf
nu gaat het toegangshek
's winters op slot.
Helaas! De buren uit de
kantoren zullen voor hun
lunchwandeling nieuwe

ommetjes moeten zoeken.
Bijvoorbeeld bovenop de wal
langs het Hoornse Park.
En aan de zuidkant van de
Piccardthofplas heb je het
Paaipad, een mooi plekje
om op je route te leggen.
Voor onze kersttakken
kunnen we vast ook elders
terecht. Met ingang van de
zomertijd gaat het hek weer
open en kan iedereen het terrein
bezoeken en meegenieten van
ons paradijsje Piccardthof

.
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Minibieb

Happy Books
voor de buurt
door de buurt
Nynke van der Molen

Sinds augustus is de wijk
Hoornse Meer een minibieb
rijker. Hij staat op de K.
Adenauerstraat nummer 24.
Een minibieb is een klein kastje, dat je soms bij huizen ziet
staan. Hier staan boeken in,
die iedereen mee mag nemen.
Ze worden officieel little free
libraries genoemd, maar er zijn
ook allerlei andere benamingen voor. In het Gronings heet
het: Lutje bieb. Er staan in de
Hoornse Meer in elk geval ook
nog kastjes op de Hoornse
Dijk (‘Free Books’), op de
Veenweg (‘Lutje Bieb’) en in
de Martin Luther Kingstraat
(‘De bieb van Agnes’).
Het leek mij leuk om als
oud-bibliothecaris een minibieb te starten. Mijn kastje
heet: ‘Happy Books’. Er
kunnen ongeveer 40 boeken
in. De boeken, die erin staan
zijn thrillers, literaire thrillers,
romans en een paar informatieve boeken. De boeken zijn
tweedehands, maar zien er
nog goed uit. Er gelden een
paar ‘regels’:
- Je mag er per keer 1 of 2
boeken uit kiezen en meenemen.
- Je mag de boeken houden
of doorgeven aan iemand
anders.
- Je mag het ook later weer
terugzetten.
- Je mag er ook zelf een aantal boeken inzetten.
Zo blijft het een boekenkastje voor de buurt en door de
buurt.

Nicole Dijk is werkzaam als arts bij de kinderpsychiatrie en
was jarenlang huisdichter van het Beatrix Kinderziekenhuis in het
UMCG. Naast haar werk is ze bezig met de schrijfopleiding van
bij de Schrijversvakschool in Groningen. Tegenwoordig doet ze
in haar vrije tijd al wandelend en fietsend in de natuur inspiratie
op voor nieuwe verhalen en gedichten, waaronder deze.

Kwijt

nimmer meer weten
welke dag, daad, vaart
je maakte
wat je vond en zocht

de ijverige lijfwacht voor de grijze
poort houdt tegen
de ankers laten langzaam los
zorgvuldig vastgelegde tochten
en verroeste tranen
namen en klanken vliegen
in stille cirkels

kon ik daar maar zijn
in die eenzame chaos
ons pakken en oppoetsen
zodat je mij weer weet

Het kastje is op 29 augustus
‘officieel’ geopend. De bewoners van de straat waren
uitgenodigd voor koffie/thee
en taart. Veel mensen zijn een
kijkje komen nemen en iedereen vindt het een leuk initiatief.
Sinds het kastje er staat heb
ik de inhoud/de collectie al
een paar keer helemaal zien
vernieuwen. Ik doe het, maar
ook de gebruikers doen het
voor een deel zelf. Er is vooral
behoefte aan thrillers, literaire
thrillers en gemakkelijk leesbare romans. Als u deze over
heeft, houd ik me van harte
aanbevolen.
Email: ny.molen@planet.nl

Foto tijdens opening Minibieb Happy Books
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Eerder in deze krant las u een verslag van het
gesprek van de redactie met de actiegroep
Stadspark Natuurlijk!. Wij hadden ook een
gesprek met de projectleider van het Evenemententerrein Stadspark, Henry Vos, en met
Henk Kosmeijer. Laatstgenoemde is gebiedsmanager Zuid en sinds kort ook projectleider
van de ontwikkeling van een nieuwe visie op
het Stadspark.

Afstemming
Evenemententerrein
Drafbaan en Stadspark
haalbaar?
Waarom zo’n haast met besluitvorming over
de Drafbaan?
Zowel Henry Vos als Henk Kosmeijer zijn niet betrokken geweest in het voortraject. Ze leggen wel uit hoe de indruk kan
zijn ontstaan, dat de nieuwe versie van het Evenemententerrein
Drafbaan er moest worden ‘doorgedrukt’. In de gemeenteraad
van 9 september ging het primair om een besluit over beëindiging van de huurovereenkomst met de Koninklijke Harddraverij
per 1-1-2021. Daarnaast ging het om een principebesluit over de
verdere ontwikkeling van de Drafbaan als evenemententerrein. In
de media is het beeld ontstaan, dat daarmee meteen is besloten
dat het Evenemententerrein Drafbaan wordt zoals geschetst in de
Businesscase. Dat is niet zo. Er is niet besloten hoe precies het
Evenemententerrein Drafbaan eruit zal zien. Het besluit hierover is
verschoven naar voorjaar 2021.
Is er nog wel inspraak?
Als projectleider Evenemententerrein Drafbaan is Henry Vos
verantwoordelijk voor het overleg met alle betrokkenen bij de
ontwikkeling van het Evenemententerrein Drafbaan. Daarbij horen
heel nadrukkelijk ook de omwonenden van het Stadspark. Zo is
er intussen al meerdere keren een gesprek geweest met Stadspark Natuurlijk! en zijn onlangs brieven gestuurd aan bijna 10.000
omwonenden van het Stadspark. Het is zeker de bedoeling verder
in gesprek te gaan met wie dit wil, het liefst op een live informatiebijeenkomst.
Botsen de plannen voor de Drafbaan met de
ontwikkeling van het Stadspark?
Zoals wethouder Glimina Chakor op 9 september aangaf, zullen
herijking van de Visie Stadspark en uitwerking van de Businesscase Evenemententerrein Drafbaan minimaal gelijk op moeten
lopen. Daarom overleggen Henry Vos en Henk Kosmeijer regelmatig met elkaar, elk vanuit hun verschillende opdrachten. Die van
Henry Vos is gekoppeld aan uitvoering van het Bestemmingsplan
Evenemententerrein Drafbaan (bestemming ‘evenementen’).
Die van Henk Kosmeijer is gekoppeld aan het Bestemmingsplan
Stadspark (bestemming ‘groen’). Het zijn twee afzonderlijke bestemmingsplannen, elk met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Het gaat erom bij de uitwerking beide zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen. Met die intentie en die boodschap zullen ze
de komende maanden de gesprekken met betrokkenen aangaan.
Welke evenementen passen
op Evenemententerrein Drafbaan?
Wanneer je de sociale en andere media gelooft is het minimaal 12
weekenden per jaar ‘herrie op de Drafbaan’. Misschien zelfs vaker
en misschien oorverdovende herrie! Henry Vos geeft meermaals
aan, dat nog niets vaststaat. Zo moet nog blijken hoe economisch
haalbaar mega-evenementen zijn. Al geeft hij tegelijk aan, dat zich
al wel gegadigden hebben gemeld om grote muziekevenementen
te organiseren wanneer het after-corona kan. Dat zou overigens
ook zonder ‘verbouwing’ van de Drafbaan kunnen.
Suggesties voor andere evenementen zijn zeer welkom! Het gaat
erom, dat zo veel mogelijk Stadjers en Ommelanders genieten van
en op de Drafbaan

.
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ERE ZIJ GOD
In de

hoogste hemelen, en

VREDE OP AARDE
In de

mensen een welbehagen
Dat is het wonder van Kerst
Met dit lied maakten de engelen
bekend dat Jezus, Gods Zoon, was
geboren om vrede te brengen.
Onze voorouders, Adam en Eva,
besloten om hun eigen weg te gaan.
Om niet naar God te luisteren. Ook nu
gooien velen de deur naar Hem dicht:
‘Wat heb ik met God te maken?
Ik leef mijn leven zoals ik dat wil.’
Toch stuurde God Zijn eigen Zoon
om het weer goed te maken.
Wat een liefde… tot U/jou!!
Kom eens langs op onze inloopochtend!
Elke zaterdagmorgen van 10 u. tot 12 u.
Of ga eens naar onze site voor informatie
www.gergemgroningen.nl
Kerkdiensten: 10.00 u. en 16.00 u.
Magnalia Dei-kerk, Landsteinerlaan 2

De Zuidwester

Zonnig en

groen
op het dak

Bij duurzaam bouwen en wonen denken we doorgaans aan
zaken als muurisolatie of
zonnepanelen. Een minder bekende variant is de vergroening
van het dak. De redactie ging
op bezoek bij een van de
wijkbewoners met ‘een groen
hart’, Mayan van Teerns. Zij is
behalve inwoner van Corpus
den Hoorn ook lid van de Werkgroep Zuid-West Duurzaam.
Mayan van Teerns zag jaren
geleden op OOGTV een voorbeeld van combineren van
zonnepanelen met een groen
dak. Ze was meteen enthousiast. Vooral het groene dak
sprak haar aan: extra isolatie
voor het huis, mooi om op uit te
kijken en goed voor het milieu.
Toch zou het nog geruime tijd
duren voordat Mayan haar
wens realiseerde.
Ze zocht eerst naar de juiste
informatie over vergroening
van het dak. Een plat dak wordt
doorgaans bedekt door een
laag kunststof of bitumen. Soms
wordt hier grind over gestort.
Bij een groen dak wordt een
laag van korrelige minerale
materialen, substraat, aangebracht met een dikte van 10 tot
20 centimeter. Daarna wordt het
dak beplant. Behalve dat een
groen dak mooi is en zorgt voor
extra isolatie tegen warmte en
kou, ontdekte Mayan nog andere voordelen. Zo gaat de dakbedekking langer mee en zorgt de
beplanting voor meer insecten
en daardoor meer vogels in
de wijk. Daarnaast houdt een
groen dak het regenwater vast,
waardoor het gemeentelijk riool

wordt ontlast. Daarom subsidieert de gemeente Groningen
de aanleg van groene daken en
de bijdrage kan oplopen tot 30
euro per vierkante meter.
De kosten van een groen dak
wisselen, maar gedacht moet
worden aan 60 tot 80 euro per
vierkante meter. Dat kan snel
oplopen wanneer het gaat om
tientallen vierkante meters.
Mayan wist de kosten wat te
drukken door mee te helpen bij
het verwijderen van het grind
van haar dak. Mayan nam
contact op met het Energieloket
van de gemeente in verband
met de subsidie. Ze nam begin
2020 een “groenedakspecialist”
in de arm, die haar adviseerde
en wees op eventuele risico’s.
Zo moest worden vastgesteld
of het dak het gewicht van de
groene laag wel kon dragen.

W i e w a s H e r m a n B o e r h a a v e?
De Boerhaavelaan ligt aan
de westkant van Corpus den
Hoorn Zuid. De straat is, zoals
veel straten in Corpus den
Hoorn, vernoemd naar medici.
Andere straten zijn bijvoorbeeld
de Kochlaan, Hippocrateslaan
en de Madame Curiestraat.
Herman Boerhaave, geboren
31 december 1668, krijgt in zijn
jonge jaren les van zijn vader,
die predikant is. Die leert hem
onder andere klassieke talen
en bijbelkennis. In 1684 gaat

hij theologie studeren, maar zal
in 1690 promoveren als filosoof. Dat is nog niet genoeg:
Drie jaar later promoveert hij
in Harderwijk tot doctor in de
geneeskunde.

Leiden. Hij is zeer begaafd in
het lesgeven. Van heide en ver
komen ze naar zijn colleges. In
de loop van de jaren krijgt hij
wereldwijd bekendheid als ‘de
leraar van Europa’. De colleges
geeft hij het liefst aan het bed
In 1701 krijgt hij een aanstelling van zijn patiënten in het Caeals lector in de geneeskunde
cilia Gasthuis, een ziekenhuis
aan de Leidse Universiteit. De
voor de armen. In dat gebouw
Universiteit van Groningen biedt is tegenwoordig het Rijksmusehem in 1703 een professoraat
um Boerhaave gevestigd.
Boerhaave was behalve
aan, maar dit wijst hij af. In
1709 wordt hij hoogleraar in
hoogleraar geneeskunde ook

hoogleraar kruidkunde. Hij is
vaak te vinden in ‘zijn’ Leidse
Hortus Botanicus. Ook hierbij
was hij zeer gedreven en vol
werklust. Vijftien jaar lang
noteerde hij in zogenoemde
‘zaaiboeken’ alles wat hij zaaide
of plantte.
Ondanks een steeds zwakkere
gezondheid blijft hij bijna tot
aan zijn dood in 1738 college
geven. Herman Boerhaave is
bijna 70 jaar oud geworden

.

Op basis van het onderzoek
moest de hoeveelheid substraat
worden aangepast. De specialist ging daarna aan de slag en
binnen enkele dagen was de
groene bekleding aangebracht.
Daarnaast werden op het dak
van het woonhuis 12 zonnepanelen geplaatst. De specialist
is na afloop nog twee keer
geweest, bij wijze van nazorg.
Vanaf 2021 heeft Mayan een
onderhoudscontract afgesloten. Eigenlijk heeft ze er geen
omkijken meer naar.
Mayan is erg tevreden over het
eindresultaat van haar wikken
en wegen hoe te vergroenen.
De panelen hebben het goed
gedaan. Voor een oordeel over
de isolerende werking is het
nog te vroeg. Het dak van het
huis ziet er nu al veel mooier
uit, zoals de lezer kan zien op
de foto hierboven

.
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Zaalverhuur
Wall House #2 is het hele jaar
door te boeken als inspirerende
vergader- en brainstormlocatie (tot 8 personen) en voor
presentaties of lezingen (tot 25
personen). Kijk voor meer informatie, alle faciliteiten en prijzen

op de website www.groningermuseum.nl/wallhouse.
Wall House #2 opent naar verwachting eind maart 2021 weer
haar deuren voor het publiek.
De definitieve datum en
programma worden t.z.t.
vermeld op de website

Foto: Gea Schenk

Wall House #2 heeft de deuren voor dit seizoen weer
gesloten. “Ondanks de coronamaatregelen kijken we
terug op een succesvol seizoen”, zegt Gea Schenk,
programmeur van het Wall House. Het gebouw trok dit
jaar 1365 bezoekers.
Wall House opende door de
coronamaatregelen pas op 1
juni en toonde het hele seizoen
de expositie ‘The Art of Waste’.
In deze tentoonstelling stond
afval als kunst centraal.
De eerste maanden was er
werk van Nick Landman,
Caroline Penris, Joukje Pees
en ‘afvalkunstenaar’ Maria
Koijck te zien. Tijdens het hele
seizoen dreef er een kleine
variant van Koijcks bekende
‘petflessen-zwaan’ in de vijver
naast het gebouw. Halverwege
september werden de vondsten
van Nick Landman vervangen
door die van kunstenares
Martina Dal Brollo. Tijdens een
vijfdaagse wandeltocht door de
provincie Groningen verzamelde zij samen met vrijwilligers
zwerfafval, waar ze vervolgens
een installatie van maakte.

De oplettende voorbijganger
heeft misschien al gezien dat
Wall House dit najaar opnieuw
geschilderd is en dat de bomen
zijn weggehaald, waardoor het
gebouw weer beter tot z’n recht
komt.
Iconisch huis
Wall House #2 is sinds dit
jaar aangesloten bij het Iconic
Housesnetwerk, een internationale
organisatie voor moderne museumhuizen en architectenwoningen. In Nederland behoren
onder meer het Van Doesburg
Rinsemahuis in Drachten en
het Rietveld Schröderhuis in
Utrecht ook tot dit netwerk.

House #2. Lees daarin meer
over het ontwerp, de architect
en de bijzondere kenmerken en
ruimtes van het gebouw.
Het boekje is verkrijgbaar in
de museumwinkel van het
Architectuurgidsje
Dit najaar is een kleine architec- Groninger Museum en bij de
VVV in het Groninger Forum.
tuurgids verschenen over Wall

.

Kerst
Het knipperende levenslicht
wordt wakker van de ochtend
in de kerstgroeten
De herders voelen magische energie
over de woestijn
in de eenzame nacht
Verlichtende wereld begroet
de mensheid
Golbang Khorasani, Groningen, 12-12-2020
www.golbangkhorasani.com

Sinterklaas vierde zijn verjaardag anders!
Vele jaren zijn Sinterklaas en
zijn Pieten met de boot over
het Hoornsemeer naar het
Allendepleinplein gevaren. Dit
jaar kon het feestje wegens het
coronavirus helaas niet doorgaan. Om zijn verjaardag toch
te vieren maakten de Pieten
een boekje met allerlei raadsels
en opdrachten. De kinderen
konden deze bij Albert Heijn in
het Hoornse Meer ophalen en
weer inleveren. Binnen de kortste tijd waren alle 300 boekjes
opgehaald. In de nachten vóór
5 december kreeg iedereen
een kleine verrassing in de brie-

venbus. Er waren speciale
prijsjes voor de winnaars
van de mooiste kleurplaat
en voor wie de mooiste
foto had gemaakt van
zichzelf verkleed als Sint of
als een van zijn Pieten.
Kijk voor alle foto’s op
www.meerhoornsemeer.nl

De kerstmarkt kon vanwege corona geen
doorgang vinden. Ontzettend jammer, want
het was ieder jaar een gezellige drukte.

Een kerstboom in plaats van de

kerstmarkt
Om toch bij te dragen aan de
kerstsfeer en het kerstgevoel heeft Stichting Meer
Hoornse Meer een verlichte
kerstboom op het Allendeplein
geplaatst. Deze zal er staan
van 7 t/m 28 december.
Misschien is het wel het begin
van een nieuwe kersttraditie in
de wijk.
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Ook voor informatie over
vrijwilligerswerk bij Humanitas
of Steunpunt Mantelzorg kunt
u bij mij terecht.

Mantelzorg
ondersteuning
in Zuid
Graag stel ik mij aan u voor.
Vanuit het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas ben
ik aanspreekpunt voor alle
mantelzorgers in Zuid, dus in
de Rivierenbuurt, De Wijert,
Corpus den Hoorn en alle aangrenzende wijken in Zuid.
Zorgt u langdurig voor een
familielid, vriend, of buur?
Dan bent u mantelzorger.
Humanitas geeft vanuit het
Steunpunt Mantelzorg (digitale) informatie en advies
aan mantelzorgers over allerlei
onderwerpen. Voor wie dat wil
bieden we ook een persoonlijk
gesprek, diverse cursussen of
hulp van een vrijwilliger. Ook
brengen we meerdere keren
per jaar een Nieuwsbrief uit.
Het spreekuur voor Zuid is
voorlopig alleen op afspraak.
U kunt mij voor een afspraak
bellen en dan spreken we
samen af en waar en wanneer
we elkaar kunnen ontmoeten.

De Zuidwester

U kunt mij bereiken via:
mail: l.katerberg@humanitas.nl
telefoon: 050 - 312 60 00
(Meld- en informatiepunt
Humanitas).
Wie weet tot ziens!
Hartelijke groet,
Lucien Katerberg
Dit kan ook buiten, bijv. tijdens
een wandeling.
Zorgt u langdurig voor iemand
anders en bent u nog niet
bekend bij het Steunpunt
Mantelzorg?
Laat het mij weten! Dan zorg
ik dat u een “mantelzorginformatietas” ontvangt met
daarin onder andere de mantelzorgwaarderingskaart. Meer is
te lezen via www.humanitas.nl/
groningen

Uit het leven gegrepen

Marjan was omringd door haar vrienden en
familie. Ze hield haar man en kinderen stevig
vast. Alle vier waren ze pas net bekomen van het
overlijden van hun vader en opa, Menno. Het
overlijden was plotseling geweest, Menno had
amper zijn wensen aangegeven. Toen de dienst
voorbij was, liepen zij samen naar de kist toe. De
tranen begonnen weer te stromen. Ze werden
opgevangen door de aarde onder hun voeten. De
kist stond namelijk niet in een zaal, maar in de
open buitenlucht. De bladeren ritselden boven hen
en in de verte klonken een paar vogeltjes. Voor de
familie een prachtige omgeving om in alle rust
afscheid te kunnen nemen.

.

Wie was Albert Lutuli?

De A.J. Lutulistraat is de meest zuidelijke straat van de wijk
Hoornse Meer, zoals meerdere straten in de wijk vernoemd naar
staatslieden die zich sterk hebben ingezet voor vrijheid.
Albert John Lutuli werd geboren in 1898 geboren in Rhodesië. Zijn
ouders kwamen uit Zuid-Afrika, maar verhuisden naar Rhodesië
omdat zijn vader zendeling werd. Lutuli was nog jong toen zijn vader overleed. Het gezin keerde terug naar Natal, Zuid-Afrika. Lutuli
studeerde theologie. In 1920 werd hij dominee binnen de methodistische Kerk. Hij sloot zich in 1945 aan bij het ANC. Lutuli
streefde naar een geweldloze oplossing voor het probleem van de
apartheid. In 1952 werd Lutuli gekozen tot president-generaal van
het ANC. Hij was een groot
leider in het vele jaren durende
verzet tegen het apartheidsregime. Meerdere malen eiste
de regering zijn ontslag, maar
Lutuli bleef door het land reizen
om op massabijeenkomsten
het volk toe te
spreken.
In 1956 werd hij gevangen
gezet, maar moest in 1957
weer worden vrijgelaten.
Bij de demonstratie in 1960 in Sharpville tegen de pasjeswetten,
waarbij vele doden en gewonden vielen, riep Lutuli op tot nationale
rouw en verbrandde hij zelf zijn pas. Steeds meer inspireerde hij
ook blanke inwoners van Zuid-Afrika en kreeg hij wereldwijd waardering voor zijn geweldloze strijd tegen apartheid.
In december mocht hij tijdelijk het land verlaten om de Nobelprijs
voor de vrede in ontvangst te nemen.
De laatste jaren van zijn leven bracht hij in vrijwel gedwongen
afzondering op een kleine boerderij. Zijn gezichtsvermogen werd
erg slecht, maar hij kon zijn autobiografie nog wel dicteren. Hij
overleed op 21 juli 1967

.

Bij het maken van de plannen voor de begrafenis,
ging de familie eigenlijk standaard uit van een
uitvaart in een uitvaartcentrum. Het idee dat er
andere mogelijkheden waren, was nog nooit bij
een van hen opgekomen. Toen Marjan daarna
tijdens de uitvaartbespreking de foto’s zag van
de natuurbegraafplaats bij Groningen, viel ze stil
aan tafel. Dat paste eigenlijk veel beter. “Hij was
altijd al een buitenmens,” zei ze. Iedereen knikte.
Dat was waar Menno mooi zou kunnen rusten.
Na de begrafenis had Marjan nog even een wandeling gemaakt in de omgeving. Ze wilde heel
even alleen zijn. Misschien heeft ze haar laatste
woorden tegen haar vader gezegd, misschien
heeft ze ze even genoten van de rust in de omgeving. Die herinnering is van haarzelf. Toen ze zich
weer onder haar familie mengde, kon je zien dat
ze er vrede mee had. Het was een prachtige
dienst geweest. Een viering van een prachtig
leven.

Bedankt, pap…

Harnold Nieboer van Uitvaartzorg Boerhaave
Boerhaavelaan 19, 9728 LG Groningen
info@uitvaart-groningen.nl
050-5255980
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zen te grazen te nemen. Dat
mislukte. De sperwer vloog nog
even een rondje bij de boom
en verdween. Het was allemaal
in no time gebeurd en ik was
lichtelijk overdonderd.

ook in ieder geval door één
van de partners in geslapen.
Regelmatig zie ik ze nu de kast
controleren en worden evt.
indringers, met name pimpelmezen, fel verjaagd.

Achter m'n huis hangt ook al
zo'n mooie hout/betonkast en
ook die is ieder jaar in broedtijd
bezet door koolmezen. Er wordt

Overigens is de maximale
leeftijd die een koolmees kan
bereiken 16 jaar en die van
pimpelmees 14 jaar.

Kerstvakantie

activiteiten
voor de jeugd

Nog even en dan is het zover...
kerstvakantie.
Kind- en jongerenwerkers Mona
Flohr en Milan Knops willen
graag ideeën en tips ontvangen
van jullie. Weten jullie leuke,
spannende activiteiten? Willen
jullie meehelpen of gewoon
meedoen!
Zoals ieder jaar komt er een
programma van activiteiten.
Een aantal vindt plaats in de
wijk zelf en een aantal op een
andere plek in Groningen. Een
groot deel van die activiteiten
zijn voorgekomen uit de jeugd
zelf. Meedenken en meehelpen
organiseren is leuk om te doen!

Belteam

Vreedzame actie

Ben jij er ook graag bij, mail of
bel ons dan maken we gezamenlijk een mooi programma.
Mona.flohr@wij.groningen.nl
06 11304234
Milan.knops@wij.groningen.nl
06 52539174

Vanwege het coronavirus
Alle scholen en kinderopvangkunnen er in deze tijd niet veel locaties van de Vreedzame
activiteiten worden georganiWijk gaan in december een
seerd. Het VrijwilligerscoördiVreedzame actie houden voor
natieteam van WIJ Groningen bewoners in onze wijken. De
Je bent natuurlijk welkom op
kinderen
blij?
heeft daarom een Belteam dat kinderen gaan
kerstkaartjes niet
activiteiten die er al zijn, zoals:
mensen regelmatig kan bellen maken die verstuurd gaan
om een praatje te maken.
worden naar alle woonzorgSpelcontainer
U
kunt
ook
zichzelf
of
een
locaties
in
Corpus
den
Hoorn
Maandag 15.00-17.00 u en
kinderen niet blij?
ander, met hun toestemming
en de Hoornse Meer.
Woensdag 14.00-17.00 u op
uiteraard, aanmelden om
Kinderen van de Boerhaaveschoolplein Semmelweisstraat
gebeld te worden door iemand school, De Tamarisk, BSO De
Corpus den Hoorn.
van het Belteam.
Blokhut, BSO De Blokkendoos,
Dat kan door te mailen naar
Calcio/Batello en KDV De Hum- Wekelijkse activiteiten (behalve
vct@wij.groningen.nl of te bel- melhof gaan maar liefst 800
in de vakantie!) in buurtlen met WIJ (050-3679120) op kerstkaarten maken! Hiermee
speeltuin de Semmelstee:
werkdagen tussen 9.00-17.00
willen de kinderen bewoners
Dinsdagmiddag 15.00-17.00 u
uur.
van Maartenshof, Heymanscen- club 9+ meiden
trum, De Noorderbrug en de
Donderdagmiddag 15.00-17.00 u
Confiance een hart onder de
club 9+ jongens en meiden
riem steken.

Vogels aan huis
Harry Westerhuis

Ik heb voor het huis een hout/
samen in de kast slapen. Een
beton nestkast hangen (met
paartje pimpelmees probeert
een prijs vanrond de Euro 20,00 zich er regelmatig in te mengen
behoorlijk duur maar ze zijn
dan ook goed voor een levensduur van soms 30 jaar) waar al
jaren koolmezen in broeden. De
kast is ademend dus onstaat er,
als er een nest met jongen in
zit, geen condens in.
Opvallend genoeg zijn de koolmezen nu overdag al weken in
de buurt van de kast te vinden.
Ze zitten dan veel in de boom
die voor het huis staat. D.i. een
Zweedse meelbes. Ik heb zelfs
het idee dat de partners ook

maar wordt dan snel verjaagd
en verdwijnt dan steeds weer in
de meelbes.
Vorige week begon "mijn"
koolmeesman ineens langdurig
te zingen. Op een gegeven
moment haakte een andere
koolmeesman aan de overkant
van de straat in en zaten ze zo
samen de buurt op te vrolijken.
Het leek wel voorjaar.
Eveneens vorige week ging ik
de voordeur uit en begonnen
de koolmezen te alarmeren.
Dat doen ze heel vaak. Ik was
op weg naar de Albert Hein en
vlogen ze voor me uit van meelbes naar meelbes. Tot op een
gegeven moment vlak bij me
in de vierde boom uit het niets
een sperwerman een poging
deed om één van de koolme-

.
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JAM

UIT BOOMGAARD
HOORNSE MEER

De Zuidwester

ONLINE

De buurtboomgaard Hoornse Meer levert elk jaar een mooie
oogst op aan bessen, bramen en frambozen. Een aantal vrijwilligers maakt daar dan heerlijke jam van. Normaliter verkopen
we die tijdens werkmiddagen of op de jaarlijkse Kerstmarkt in
de wijk. Nu de Kerstmarkt dit jaar helaas niet doorgaat, gaat de
Boomgaard over tot online verkoop.
Wil je graag jam of chutney kopen? Stuur een mail naar:
buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com
Je kunt losse potten bestellen (€3, voor kleine pot, €4,- voor
een grotere pot). Of je kunt voor €10,- een Kerstverrassingstas
bestellen met daarin verschillende soorten jam en chutney.
Geef duidelijk je keuze aan.
Vervolgens wordt er contact met je opgenomen om een afspraak
te maken om de jam op te halen. Graag contant en gepast betalen.

(PC/Laptop; smartphone en
tablet (iPad/Android).

in Coronatijd
Door de beperkingen van
corona is het voor SeniorWeb
Groningen niet mogelijk om in
de Semmelstee mensen
persoonlijk te helpen met
vragen over digitale producten

Om toch de mogelijk gerezen
problemen op te lossen
biedt SeniorWeb Groningen
de mogelijkheid aan om dit
telefonisch via de vrijwilligers
uit te voeren. Belangstellenden
kunnen zich melden via:
info@seniorwebgroningen.
nl onder vermelding van het
probleem en/of vraag en het
telefoonnummer waarop men

bereikbaar is. Er wordt dan
contact met u opgenomen door
één van de vrijwilligers.
Het bestuur van SeniorWeb
Groningen heeft de intentie
om een aantal workshops te
organiseren. Dit is ondermeer
afhankelijk van uw vragen over
speciale onderwerpen
(suggesties zijn welkom).
Vragen en suggesties graag
insturen via: info@seniorwebgroningen.nl

WIE ZIJN WIJ?
Wij behartigen de belangen van alle huurders van de woningcorporatie De Huismeesters in de wijken:
Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, De Wijert en de Rivierenhof.
Om dit goed te kunnen doen, hebben we regelmatig overleg met de Corporatie.
We denken mee en adviseren waar mogelijk. Vaak gaat dat om hele concrete belangen, zoals o.a. te hoge
servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in een wijk, buurt of straat.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 348 928 10 of mailen huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com
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Activiteiten van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid. Voor meer info: www.immanuelkerk-groningen.nl

ADVENT EN KERST
Zo anders dan andere jaren.
Op afstand van elkaar.
Maar met een aantal activiteiten
hopen we een klein spoor van
licht in deze dagen te brengen.

Het schouwen als het ware
door het beeld heen naar waar
de afbeelding voor staat.
Een spoor van licht door de
kerk naar de verschillende
iconen.
Van harte uitgenodigd om de
iconen te komen bekijken! Koffie en thee staat klaar en Ada
van der Veur is ook aanwezig.
Plaats: de Immanuelkerk
Datum: vrijdag 18 december
van 15.00 tot 17.00 u

Spoor van licht - Iconen
Toeleven naar kerst in deze
adventsperiode via iconen.
Op vrijdagmiddag 18 december
staan een aantal iconen, waaronder die van de geboorte van
Christus, opgesteld in de kerkzaal van de Immanuelkerk. De
iconen zijn gemaakt door Ada
van der Veur (Groningen-Zuid).
Het schilderen van een icoon is
als een reis naar binnen.
Het bekijken van iconen ook.

Spoor van licht kerstavond
Voorafgaande aan kerstavond
is de Immanuelkerk open voor
wie een lichtje wil aansteken.
Er klinken kerstliederen. Met
elkaar kunnen we het licht laten
groeien.
Datum: 24 december
Tijd: van 16.00 tot 18.00 u
Plaats: de Immanuelkerk
(Overwinningsplein, de ingang
tegenover de Jumbo is open)

Open plein
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.

Hier is een plek voor
wie stil wil zijn.
Hier mag je zijn
met alles wat in je leeft.
Sta even stil...
Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u
koffie in de kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is
dan ook te bezoeken.

Kerstwandeling
Een kerstwandeling door
Corpus den Hoorn langs een
aantal punten waar een scene
van het kerstverhaal te ervaren
is. De wandeling is ongeveer
1,5 km en is op 24, 25 en 26
december te wandelen.
De route en de bijbehorende
teksten/YouTube filmpjes zijn op
te vragen via Anita van der
Heide:
anitavanderh@gmail.com
Er is een papieren versie
beschikbaar met teksten en
gedichten
en een versie met verwijzing
naar YouTube filmpjes.
De wandeling is zeker ook
geschikt voor kinderen en leuk
om als gezin te wandelen.

KERSTNACHTDIENST,
24 december, 22.00 u
Live te volgen via het YouTube
kanaal van de Protestantse
wijkgemeente Groningen-Zuid
Met een kleine zanggroep en
harpmuziek.
EERSTE KERSTDAG,
25 december, 10.00 u
Live te volgen via het YouTube
kanaal van de Protestantse
wijkgemeente Groningen-Zuid.

Lees ook de digitale Zuidwester op:
w w w. c o r p u s d e n h o o r n . n l / z u i d w e s t e r
w w w. m e e r h o o r n s e m e e r . n l

* downloaden toegestaan
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Wij zijn een echte buurtcorporatie!
We zetten ons in voor onze huurders.
En voor de buurten en wijken waar zij
wonen. We willen het woningaanbod en
de woonkwaliteit in Groningen
verbeteren door te zorgen voor goed en
betaalbaar wonen.
Wij vinden:
wonen is meer dan een dak boven je
hoofd!

De Zuidwester

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

Wij wensen iedereen de kracht toe om
deze ongewone tijd goed door te komen

050 - 5255980

info@uitvaart-groningen.nl

