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Agenda van de
- Na een bijzondere
verbouwing en inrichting van zijn
woning wilde Johan Meijering in de
Jan van der Zeestraat deze ervaring
delen als de Kijkbungalow Minerva.
Het werd een gratis en onafhankelijk informatie- en ideeëncentrum
zonder winstoogmerk.
De Kijkbungalow startte op 27
september 1991. Johan Meijering
beschreef de geschiedenis van de
Kijkbungalow Minerva in het het
gelijknamige boek. Afgelopen zaterdagmiddag was de presentatie van
dit boek, in het kunstencentrum
VRIJDAG in de St. Jansstraat. Daarbij
werd ook de documentaire vertoond:
‘Een inspirerende kijk op wonen en
kunst’, de ondertitel van het boek.
Deze
documentaire is
binnenkort
te zien
via de
website

Werk aan de weg
in De Buitenhof
- De gemeente gaat
in de nacht van maandag 26 op
dinsdag 27 september asfaltreparaties uitvoeren bij de driesprong
Hunsingolaan-Eemsgolaan in De
Buitenhof.
De werkzamheden duren volgens
planning van 23.00 uur tot 1.00
uur ‘s nachts. De asfaltreparaties
leveren geluidsoverlast op. Er komt
een halve wegstremming, zodat
het verkeer langs het wegvak kan
blijven rijden. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik blijven maken
van het trottoir en fietspad.
Mocht u vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de heer
K. Klaassens van de gemeente, via
e-mailadres info@groningen.nl. of
telefonisch via 14 050 (geen netnummer).

brug in de Johan van Zwedenlaan de
naam Jan Altinkbrug. De gemeente
had een verzoek uit de KCH voor
een kunstzinnige secondaire paarse
verlichting van deze brug afgewezen
vanwege de kosten: € 80.000. De
KCH kwam toen zelf met een plan dat
voor € 15.000 gerealiseerd is.
Zuiderweg in 2004 heeft de KCH
lichtmasten, armaturen en straatmeubilair uitgezocht.
Johan en Christiaan-Carlos, met gedeputeerde Gräper. Foto: Jan Arnold (VWH)
www.johanmeijeringkijkbungalow-minerva.nl.
Christiaan-Carlos
Meijering,
Johans kleinzoon, overhandigde het
eerste exemplaar van het boek aan
gedeputeerde Cultuur F.Q. Gräpervan Koolwijk van de provincie
Groningen. Daarna gaf hij een exemplaar aan de andere betrokkenen
van het eerste uur. Er waren meerdere toespraken en muziekuitvoeringen op piano en gitaar met zang.
Kunstcommissie Hoogkerk
Bij het tweejarig bestaan van de
Kijkbungalow, op 25 september
1993, was er een expositie van de
Groninger Kunstkring de Ploeg in
35 woonhuizen, met totaal 97 schilderijen. Die dag trok tweeduizend
bezoekers.
In de voorbereiding van deze

expositie hebben enkele dames
een kunstcommissie opgericht. Na
dit grote succes is deze commissie
onder de vlag van de Vereniging
Wijkraad Hoogkerk (VWH) verder gegaan als kunstcommissie
Hoogkerk (KCH), met als doel meer
kunst naar Hoogkerk te brengen en
de kunstkring De Ploeg te promoten. De Jan van der Zeestraat is in
de Hoogkerkse Ploegwijk, waarvan
de straten vernoemd zijn naar De
Ploegschilders.
De KCH heeft na 1993 een groot
aantal projecten gerealiseerd in
Hoogkerk, zoals
Reclamebode over een straatnaam
uit de Ploegwijk. De artikelen, ruim
dertig, zijn omstreeks 2000 gebundeld in het boekje ‘Schilders in
Hoogkerk’.

Vereniging Hoogkerk is de Wandelen Fiets-kunstroute met bijbehorende brochure gerealiseerd.
Nu in totaal 25 kilometer tussen
Gravenburg en de Buitenhof.
onder De Leihof waar kunstzinnige
Hoogkerkers, zowel beroepsartiesten en hobbyisten, hun werk
kunnen tonen aan voorbijgangers
op straat.
bewoners, bedrijven en Gemeente
kunst realiseren op de rotonde in
de Zuiderweg.
De Kunstcommissie Hoogkerk
bestaat in 2018 dus 25 jaar. De
kunstkring De Ploeg bestaat dan
honderd jaar. Er is dus iets te vieren.
Alle informatie over de kunstcommissie is te vinden op www.
hoogkerkonline.nl onder de knop
VWH, Commissies, Kunstcommissie.

Kop-staartbotsing op de
Zuiderweg
Een man is vrijdagmiddag gewond
geraakt na een kop-staart-aanrijding op de Zuiderweg in Hoogkerk.
De bestuurder van het voorste
voertuig kreeg na de aanrijding last
van zijn nek. De man is met nekletsel naar het UMCG gebracht. De
Verkeers Ongevallen Analyse deed
onderzoek naar de oorzaak van het
ongeval.
Bron en foto: Groningsnieuws.nl

Oude films van Hoogkerk bekijken
- Deze week net als vorige week zijn de stills (foto’s) van de
dvd van 1954 aan de beurt. Indien
u mensen herkent, wilt u dit doorgeven aan Lenie Venema-Stienstra,
telefoon 050-5566876 of een e-mail
sturen naar hvhoogkerk@hotmail.
com.
Belangrijk is de spelling van de
namen en van een meisje/vrouw
willen we weten haar eigen naam,
maar ook de naam van haar eventuele echtgenoot. Iedereen bij voorbaat hartelijk dank!
Er zijn in totaal drie dvd’s: van
de periode 1936-1938, van 1954
en van 1967. Uw reactie op de stills
wordt in dank aangenomen en

- De agenda van Speeltuinvereniging Voor Hoogkerks
Jeugd, Noorderstraat 14, is als volgt.
Wo 14.00 Kindermiddag
20.00 Vrouwenbond FNV
Do 09.30 Handwerkclub
10.00 Koffie-inloop
13.30 Volksdansen
20.00 Schietclub Hoogkerk
Vr 19.30 Bloemschikken, opgave
bij Cola Huisma, Noorderstraat 27
Za 20.00 Kaarten en sjoelen
Ma 20.00 Klaverjassen Harten Aas
Di 10.00 Koffie-inloop
18.30 Doedelzakb. MacDowell

Spreekuren voor
klachten, vragen
en advies
Vensterschool Hoogkerk
Iedere werkdag: 8:00-12:00 uur.
Juridisch Spreekuur
Dorpshuis Hoogkerk. Dinsdag
17:00-18:00 uur (met uitloop).
Telefonisch contact niet mogelijk.
Voor:
voorzieningen in de wijk
Adres: Johan Dijkstralaan 7.
Geopend op:
Maandag: 9:00-17:00 uur
Dinsdag: 9:00-12:00 uur
Woensdag: 9:00-12:00 uur
Donderdag: 9:00-17:00 uur
Vrijdag:
9:00-12:00 uur
Telefonisch bereikbaar op
werkdagen tussen 9:00 en 17:00
uur, tel: 050-3674566
Zie ook:
Wij.groningen.nl/hoogkerk

Colofon
Hoogkerker Koerier
Redactie-adres
VWH-Kantoor:
Zuiderweg 70/5
9744 AP
Tel. 5375 244
b.g.g. 5375 230 (balie
Vensterschool Hoogkerk)
E-mail: info@vwhoogkerk.nl
Redactie: Jan Arnold
www.hoogkerkgroningen.nl
Redactie: Jan Arnold
Redactie-adres: VWH-kantoor,
zie boven.

Fotonummers 45, 95, 279. Stills: Historische Vereniging Hoogkerk
genoteerd. U ziet in het schema alle
namen die in het afgelopen half jaar
zijn binnengekomen bij de HVH. Op
de website van de Westerkrant kunt
u de foto’s ook nog altijd terugzien.
Er is slechts één reactie op nr. 130
van week 37. Hier wordt de fami-

lie Huizinga uit de Kerkstraat herkend: dochters Jantje Nust-Huizinga
(links) en Lies Koopman-Huizinga
(rechts), vader Folkert Huizinga,
moeder Geke Huizinga-Herema en
opa Sip Huizinga sr. Lezers zullen
begrijpen dat de meisjes Huizinga

toen nog niet getrouwd waren. Voor
het vastleggen van al deze documentatie is het handig de huidige
namen erbij te vermelden.
Niemand heeft de mensen op de
foto’s 6 en 293 herkend? Reacties:
zie begin van dit artikel.

Kopij voor de volgende Koerier
uiterlijk inleveren op donderdag 12:00 uur op het bovenvermelde redactieadres.
Kopij voor de wijkwebsite kunt
u te allen tijde inleveren op
info@vwhoogkerk.nl

