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Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg 
Korrewegwijk (WOK). 

De redactie bestaat uit Bernadette van Leeuwen, 
Eddy Oostergo, Loek Veldt, Johann van der Geest en 
Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Carina 
van de Witte en Agnes Nanninga. 
Ook onder meer Herman Beens, Ronald Nuiver, 
Magda Rozenveld, René van der Bij, Sibo Gremmer, 
Hendrieke Ritsema, Lefier, gemeente Groningen en 
GoeieBuurt leverden een bijdrage aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
16 december. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk 29 oktober 2019 naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

Er is al veel geklust in het GroenHuis! Sinds augustus werd het hier 
elke week een beetje mooier én groener. Veel geïnteresseerden namen 
al een kijkje, een aantal ging meteen aan de slag. Samen steken we de 
handen uit de mouwen! 

Het GroenHuis is de nieuwste aanwinst 
in onze wijk. Hier gaat het om Groen, 
Doen én Duurzaamheid: van Zooi tot 
Mooi. Dat doen we dit jaar met een 
kringloop, uitleen van (tuin)gereedschap 
(en wijkbakfiets), reparatiecafé Fix ‘m en 
de buurtconciërge. Na verloop van tijd 
gaan we groeien! En hoe! Denk aan een 
tuinteam, natuureducatie, zwerfvuilacties 
en meer… Alles onder de paraplu van 
duurzaamheid op wijkniveau. 

Aan de slag
Het leek alsof de wijk al op dit project zat 
te wachten. Vanaf de eerste week stroom-
den er fanatiekelingen binnen om aan de 

Kringloop
Al voor de kringloop goed en wel open 
was, stonden de rekken helemaal vol. 
Als een lopend vuurtje ging het rond dat 
inbreng welkom was. Tijdens de Milieu-
straten werd er volop gedoneerd aan het 
GroenHuis. Echt super, want zo is het echt 
een plek door en voor de wijk. Inbreng 
is dus zeker welkom en daarbij hebben 
we enkele spelregels. Kan het object een 
tweede kans krijgen? Is het met twee han-
den te dragen en past het door de deur? 
Is het schoon? Dan kunnen wij het zeker 
gebruiken! 

Wees welkom 
Dus…ben je op zoek naar een tweede-
hands vondst, moet er iets gerepareerd 
worden, heb je gereedschap nodig of wil 
je buurtconciërge Johan gewoon spreken? 
Of wil je meehelpen het GroenHuis nog 
mooier te maken? Kom langs! 
Tot gauw!

Handige weetjes
Het GroenHuis is te vinden aan de 
Madoerastraat 20 (buren van Het Pand 
en speeltuin DIB).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 09 – 17 uur. 
Projectleider Hendrieke Ritsema leidt de 
zaak in goede banen. 
Contactgegevens: H.Ritsema@werkpro.nl 
en 06 11 689 000
Buurtconciërge Johan (06 114 089 40) 
heeft het GroenHuis als werklocatie. 

door Hendrieke Ritsema en Carina van de Witte

slag te gaan! Zoals buurtbewoner Koos. 
Hij is rolstoelafhankelijk en zag dat het 
gebouw voor hem nog niet zo toeganke-
lijk was. Hij ondernam direct actie. In 
week twee was het GroenHuis daardoor 
al rolstoeltoegankelijk. 
In het GroenHuis draait het ook om 
ontmoeten, verbinden en samen doen. 
En waar kan je beter brainstormen dan 
aan een stamtafel? Uit de wijk werd 
een ‘kronkel van een tafel’ naar voren 
geschoven, één zoals je hem nog nooit 
zag. Dáár kunnen we wat mee, dacht een 
aantal creatievelingen uit de wijk. Het 
resultaat gaat zeker aan je verbeeldings-
kracht voorbij… Komt dat zien! 

Van Zooi 
tot Mooi 

bij het 
GroenHuis



WOKnieuws
Nieuw mailadres!
Het WOK heeft een nieuw mailadres. Je kunt 
ons voortaan bereiken op: 
wok@korrewegwijk.nl.

Wil jij iets organiseren in onze wijk? 
Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK. 
Je project of idee moet:
- bijdragen aan een schonere, veiligere 
 of duurzamere buurt
- of zorgen voor meer saamhorigheid 
- en voor alle buurtbewoners 
 toegankelijk te zijn.
Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren 
bij Loek Veldt, Bataviastraat 1a of via mail: 
wok@korrewegwijk of lenlveldt@hotmail.com. 
Bij hem kun je ook een subsidieformulier 
opvragen. Daar staan de voorwaarden in.

Vervolg parkeerproblematiek 
Er komen veel meldingen van bewoners over 
parkeeroverlast in de Indische Buurt (daar 
waar het gratis parkeren is). De gemeente en
het WOK werken samen om dit aan te pakken. 
Op 11 juli 2019 was er een inloopavond voor 
alle bewoners. Verderop in deze Korrespondent 
lees je het verslag daarvan. Het is de bedoeling 
om in oktober 2019 weer een inloopbijeen-
komst te houden in het Floreshuis.

Op zoek naar bestuursleden
Het WOK is op zoek naar bestuursleden om
de organisatie te versterken. Het WOK helpt bij 
het samenstellen van de Korrespondent
en de website www.korrewegwijk.nl, bezoekt 
voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente 
en andere organisaties en geeft advies in wijk-
gebonden beleidsonderwerpen. Wil je hierbij 
helpen en je zo inzetten voor de wijk? Meld je 
dan aan bij Loek Veldt.

 

Ophaalpunten Korrespondent
Door omstandigheden kan het gebeuren dat 
de Korrespondent niet bij jou op de deurmat 
valt. Dan kun je bij een aantal winkeliers en 
organisaties een Korrespondent ophalen. 
Dit zijn: Flora bloemist aan de Floresstraat,  
Schoenmakerij Jan Venema aan de Korreweg, 
Plus Supermarkt aan de Oosterhamriklaan, 
Floreshuis (bakje bij de ingang) en Warme 
Bakker Lijnema aan de Oosterhamrikkade. 

door Loek Veldt

Deze wijkkrant komt vijf keer per jaar uit. 
Gemotiveerde, vrijwillige bezorg(st)ers zorgen 
voor de verspreiding. Wil je daarbij helpen? Per 
keer kost het gemiddeld 1 tot 2 uur van je tijd.
Je kunt je aanmelden bij Loek Veldt of in het 
Floreshuis bij Ferdinand Stam.

Samen bezig met 
een gezonde leefstijl
Veel mensen hebben plannen om gezon-
der te leven. Ze willen bijvoorbeeld min-
der snoepen, minder vlees eten of meer 
bewegen. Van veel voornemens komt 
weinig terecht, denk maar aan de vele 
goede voornemens die mensen maken op 
1 januari. Dat kan anders! Bijvoorbeeld 
door in een groep aan je doelen te werken. 
Dat kan extra motiverend werken. En het 
is een manier om nieuwe contacten op te 
doen.

Wat is er gebeurd
De afgelopen twee jaar is er al veel ge-
beurd! De Gezonde Leefstijl Werkgroep 
werd opgericht. Daarin hebben bewoners 
en zorgprofessionals samen nagedacht 
over wat we in onze wijk kunnen doen. 
De Gezonde Wijkmaaltijd op de tweede 
maandag van de maand in Het Pand is 
hieruit ontstaan. In het Molukkenplant-
soen is een buitenfitness gekomen. Bij 
Jasmijn en via het WIJ-team kun je mee-
doen aan verschillende bewegingsactivi-
teiten. Bij basisschool Het Karrepad hield 
Jongeren Op Gezond Gewicht een pilot.
Sinds afgelopen zomer is er op de 
woensdagavond een wandelgroep in 
de Korrewegwijk, voor mensen die op 

een ontspannen manier conditie willen 
opbouwen.

Komende herfst
Binnenkort wil de werkgroep een derde 
Gezonde Lunch houden. Ze zoeken nog 
mensen die willen helpen om deze voor te 
bereiden. De lunch is bedoeld voor bewo-
ners en organisaties die ideeën hebben om 
samen aan een gezonde leefstijl te werken. 
Op 31 oktober kun je in het Floreshuis 

naar de Gezond Leven & Wonen Markt. 
Het WIJ-team organiseert deze markt. 
Verderop in deze Korrespondent lees je 
hier meer over.
GoeieBuurt heeft werkgroepen die op 
de vrijdagmiddag in een vaste ruimte in 
het Floreshuis overleggen (om de zoveel 
weken).

Kortom er gebeurt van alles in jouw wijk 
op het gebied van gezondheid. Heb je zelf 
ideeën of wil je ergens bij aansluiten? Meld 
je dan aan via de mail bij Kris Holwerda: 
kris@goeiebuurt.nl of Herman Beens: 
hermanbeens58@gmail.com.

door Herman BeensBezorgers Korrespondent gezocht!

Sporten bij WIJ FIT
Heb je weinig tot geen ervaring met 
sporten, maar wil je dit toch proberen? 
Doe dan mee met WIJ FIT! De eerste les 
is altijd gratis!

Elke maandag van 09.30 tot 10.30 gaan 
we samen bewegen op muziek. Dit is 
speciaal voor alle vrouwen uit De Hoogte 
en De Indische buurt. Kinderopvang is 
geregeld. 
Locatie: Schermcentrum Noord,  Van der 
Hoopstraat 6. (onder het tunneltje door 
naar de andere kant van de ringweg)
Kosten: 5 keer sporten voor € 2,50

Opgeven kan bij Jacqueline 06 - 
46859345 en Chantal 06 – 27190768.

Ook kun je Zumbalessen volgen. Razia 
geeft deze lessen. 
Zumba is heerlijk bewegen op 
Zuid-Amerikaanse muziek! Het is een 
perfecte combinatie om lachend fitter 
te worden! ‘Zumba met Razia’ is elke 
woensdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Locatie: CBS De Kleine Wereld, 
Celebesstraat 35
Kosten: 5 keer sporten voor € 2,50
Opgeven kan bij Razia 06 – 44078625.



Een dag in het Floreshuis (deel 1)

Het Floreshuis, het bruisend hart van onze wijk, bestaat in de huidige 
vorm zo’n drie jaar. Op de plek van het verouderde en gesloopte ‘oude’ 
Floreshuis werd toen een nieuw buurtcentrum gebouwd. Een half jaar 
geleden heeft dat een interne verbouwing ondergaan, die bijzonder goed 
geslaagd lijkt. Wat gebeurt er de hele dag in dit gebouw, vroeg ik me af. 
Op een ochtend, een middag en een paar avonden bracht ik een bezoek 
en hieronder doe ik daarvan verslag.  door Hiddo Zuiderweg

Een schoon begin
Al om 07.00 gaat het gebouw open. Niet 
voor publiek, maar voor schoonmaker 
Yakinsyah, die elke ochtend tot 10.00 
uur aanwezig is om het gebouw schoon 
te maken. En hij doet meer. Namens 
zijn werkgever Visschedijk begeleidt hij 
ook regelmatig startende schoonmakers.
Deze kunnen dan via Visschedijk aan 
het werk. Soms stromen ze door en 
worden ze de schoonmaakmedewerker 
die tijdens de dag er voor zorgt dat het 
Floreshuis er verzorgd uitziet. 

Laura, Bekir, Koos en Gijs 
Laura Koopman is een van de drie 
beheerders. Tegen 08.00 opent zij het 
gebouw en zet ze Sky Radio aan. De hele 
dag is er mooie achtergrondmuziek te 
horen, maar gelukkig niet te hard. Samen 
met Bekir Kavus en Koos van de Klok 
vormt ze het beheerdersgroepje van 
het gebouw. Er is altijd iemand van hen 
aanwezig tot 18.00 uur. Ieder heeft zijn 
eigen taak. Laura is vooral verantwoor-
delijk voor de roosters van de 40 tot 50 
medewerkers die werkzaam zijn in het 
gebouw, veelal als vrijwilliger. Bekir is 
meer de man van de techniek en zorgt 

bijvoorbeeld dat storingen verholpen 
worden. Koos let vooral op de keuken.
Hun leidinggevende is Gijs Jansen. Hij is 
beleidsmatig verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van het Floreshuis. Hij 

moet zorgen voor een bruisend centrum,
voor een goed bestuur en genoeg vrij-
willigers. In het verleden werden door 
derden allerlei dingen georganiseerd, 
tegenwoordig is het motto “voor de buurt 
en door de buurt”. Iedereen die iets wil 
organiseren, is van harte welkom. Het 
buurtcentrum faciliteert waar nodig.

Het bruisen begint
Vanaf 08.30 uur druppelen er langzaam 
mensen binnen. Sommigen komen met 
een kennis op bezoek om een kopje koffie 
of thee te drinken, anderen hebben een 
afspraak met het WIJ-team, dat boven 

een grote kantoorruimte huurt. Weer 
anderen komen zonder afspraak voor 
het inloopspreekuur van het WIJ-team 
en worden opgehaald bij de wachtruim-
te voor de weggeefkast met honderden 
boeken. Op andere dagen heeft het WIJ-
team twee thematische spreekuren: op 
maandag is er het financiële spreekuur, 
op donderdag het WMO-spreekuur. Er 
zijn ook mensen die een kleine verga-
dering hebben of aan het werk zijn. Na 
de verbouwing zijn er op veel plekken 
in de ontmoetingsruimte stopcontacten 
aangelegd. Vooral in tentamentijd komen 
er veel studenten studeren. 
Er zijn twee kranten, het NRC en het 
Dagblad van het Noorden, die gratis ter 
inzage liggen. Dat voldoet aan een grote 
behoefte. 

In de volgende Korrespondent 
lees je deel 2

Gezond Leven & Wonen Markt
Wil je graag gezond(er) leven en wonen? 
Kom dan op donderdag 31 oktober naar 
de Gezond Leven & Wonen Markt. Deze 
is in het Floreshuis, van 14.00 tot 16.00 
uur. 
Met deze markt willen we jou laten be-
leven hoe je jouw gezondheid kunt beïn-
vloeden met een gezonde leefstijl. En hoe 
je hulp kunt regelen als je dat nodig hebt. 
Een optimale gezondheid en een fijne 
leefomgeving zijn namelijk voor iedereen 
belangrijk. 

Je kunt op deze middag korte workshops 
volgen over voeding, beweging en ont-
spanning. Heb je een lichamelijke/
psychische beperking of een chronische 
ziekte, dan vind je alles op het gebied van 
thuiszorg, hulpmiddelen, dagbesteding en 
aanpassingen. 

In onze wijk vind je verschillende ont-
moetingsplekken - ieder met hun eigen 
kenmerken en identiteit -. Deze presen-
teren zich ook op deze markt. Verder zijn 
er landelijke organisaties aanwezig die je 
kunnen adviseren over 
veilig wonen en (mantel-
zorg)ondersteuning. 

De toegang is gratis, er 
zijn gezonde hapjes & 
drankjes en iedereen is 
van harte welkom!

Leefstijlcheck-bus
De leefstijlcheck-bus van 
de gemeente Groningen 
staat tijdens de markt 
voor het Floreshuis. In 
deze bus - ook wel de 

gezonde huiskamer genoemd - kun je je 
eigen gezondheid laten checken en wordt 
gevraagd naar factoren in jouw buurt 
die positief of negatief bijdragen aan je 
gezondheid.
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Noorderbad van zwembad naar 
hoogwaardige appartementen
Het is zaterdagmiddag en Monumentendag. Zodoende ben ik terechtge-
komen bij het Noorderbad. Ik kom hier wel vaker voorbij en heb gemerkt 
dat er gewerkt wordt: er komen 22 appartementen in het pand. 

Ik sta voor het gebouw en zie het op 
de voorgevel staan: ‘Noorderbad’. Maar 
soms is een opschrift niet altijd een juiste 
weerspiegeling van wat er zich werkelijk 
in bevindt. In het hele gebouw is name-
lijk geen bad meer te vinden. Ik ga naar 
binnen en ik kan het me verbeelden 
maar ik meen, heel vaag, nog een beetje 
chloorlucht te ruiken. De lucht van toen, 
de lucht van het water. Haast onmerkbaar. 

Maar deze naam komt natuurlijk niet 
zomaar ergens vandaan. Er is een 
hele geschiedenis aan verbonden. Het 
Noorderbad werd in 1933 gebouwd als 
overdekt openbaar zwembad, in een ku-
bistische bouwstijl naar een ontwerp van 
de Groninger architect J.A. Boer. In de 
jaren zestig van de afgelopen eeuw is het 

aan de westzijde uitgebreid met een deel 
dat geen monumentale waarde heeft. 
Aan het eind van de vorige eeuw had 
het bad zijn langste tijd gehad. Door het 
sportcentrum Kardinge raakte het zijn 
oorspronkelijke functie kwijt en moest 
het zwembad in 1993 sluiten. Er kwamen 
een bibliotheekfiliaal, een tandheelkunde-
praktijk en een fysiotherapiepraktijk 
voor in de plaats. 

Het gebouw is opgetrokken op een recht-
hoekige plattegrond uit dode perssteen 
en heeft twee bouwlagen. De boven-
kant heeft platte daken en de zwemzaal 
heeft een flauw hellend zadeldak. Op de 
zuidoosthoek bevindt zich een uitnodi-
gende toegang met bloktrap. Een strakke 
en dunne betonnen luifel sluit het diepe 

portiek af. Op de zuidoosthoek is het 
gebouw voorzien van een toren.  
Het gebouw heeft twee verdiepingen 
en er komen appartementen op beide 
etages. Zonnecollectoren gaan een groot 
deel van de energievoorziening ver-
zorgen. Het energieverbruik wordt in 
het gebouw zo laag mogelijk gehouden 
en de appartementen worden niet al te 
groot: 50 vierkante meter gemiddeld per 
appartement.

Er is de laatste jaren veel veranderd aan 
de noordkant van het Oosterhamrikka-
naal. Vroeger was het een verzameling 
van woonhuizen en bedrijven. Nu staan 
er alleen nog woonhuizen. In dit verband 
zou je de verbouwing van het Noorder-
bad een hoogtepunt kunnen noemen. 
De bedoeling is om een zwembad om te 
zetten in hoogwaardige appartementen. 
Daarbij moet de monumentenstatus van 
het gebouw gehandhaafd blijven. Een 
uitdaging. 
Medio 2020 moet het klaar zijn. 

door Eddy Oostergo
met dank aan Wouter Krielen

Als mantelzorger dichterbij 
degene wonen voor wie u zorgt? 
Lefier biedt mogelijkheden 

Mantelzorgwoningen 
Curaçaostraat
Een mantelzorgcombinatie be-
staat uit twee appartementen die 
naast elkaar liggen. De apparte-
menten zijn geschakeld met een 
tussendeur, hebben ieder een 
eigen voordeur en een eigen 
huurcontract. Mantelzorger en 
mantelzorgontvanger kunnen op 
deze manier zelfstandig wonen,
met de veilige gedachte dat ze 
elkaar kunnen bereiken als dat 
nodig is.

Aan de Curaçaostraat 13 t/m 55 verhuurt 
Lefier 11 mantelzorgcombinaties (22 
appartementen). Eén appartementen heeft 
1 slaapkamer, de andere heeft er 2. De 
appartementen bevinden zich op de 1e, 
2e en 3e verdieping. De woningen zijn be-
reikbaar voor mensen die gebruikmaken 
van een rolstoel. Iedere mantelzorgcombi-
natie heeft een berging en daarnaast zijn 
er gemeenschappelijke bergingen waarin 
oplaadpunten zijn aangebracht voor 
scootmobiels. 

Huurvoorwaarden
Naast de reguliere voorwaarden van 
Lefier geldt voor de mantelzorgwoningen 
een belangrijke extra voorwaarde: door 
het tekenen van de huurovereenkomst 
gaan huurders ermee akkoord dat de 
huurovereenkomst van hun woning wordt 
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GoeieBuurtnieuws

beëindigd als de huur van de andere 
woning die deel uitmaakt van de mantel-
zorgcombinatie wordt beëindigd. Lefier 
zoekt dan mee om voor de huurder die 
achterblijft vervangende woonruimte te 
vinden. 

Inschrijven 
Binnenkort komt er een mantelzorgcom-
binatie vrij. Heeft u belangstelling? Stuur 
dan een mail met uitleg over uw situatie 
en een (korte) motivatie naar 
info@lefier.nl. De selectie vindt plaats 
op basis van het koppel met de ‘grootste’ 
zorgrelatie.

door Lefier

Bewonersbijeenkomst 
energiebesparing, groen en 
duurzaamheid in de wijk 

Op 21 november is er in het Floreshuis 
een bijeenkomst voor bewoners met als 
thema Kostenbesparing op energie, ver-
duurzaming en vergroening van woning 
en wijk. De bijeenkomst begint om 19.30 
uur, de inloop is vanaf 19.00 uur. De 
bewonerswerkgroep ‘Wijkvernieuwing’ 
organiseert dit.
Tijdens de bijeenkomst krijg je informa-
tie over de plannen van de gemeente om 
de wijk meer energieneutraal te maken, 
te vergroenen en te verduurzamen. Er 
is alle ruimte om jouw eigen wensen, 
behoeften en ideeën hiervoor te delen, 
zowel voor je eigen woning als voor je 
straat of buurt. Op basis van de verza-
melde wensen, behoeftes en ideeën gaan 
we samen aan de slag om ze te realiseren. 
Voor meer informatie kun je mailen naar 
info@goeiebuurt.nl.

Help mee jouw wijk te vernieuwen

Heb je een idee voor de buurt of je 
straat? Zie je dat sommige dingen in 
de wijk beter kunnen maar heb je niet 
genoeg medestanders om hier echt wat 
aan te doen? Wil je iets opzetten en heb 
je hier ondersteuning bij nodig? Laat het 
dan weten aan de mensen van de werk-
groep Wijkvernieuwing. Deze zet zich 
in om de plannen, behoeftes, wensen 

en ideeën van bewoners uit de wijk op 
te halen en te koppelen aan het Wijk-
vernieuwingsproject van de gemeente 
Groningen. Met dit project investeert de 
gemeente Groningen de komende jaren 
veel geld in het verbeteren en vernieuwen 
van de wijk op zowel sociaal gebied, als 
op het gebied van huisvesting, openbare 
ruimte, zorg en groen. De werkgroep 
zet zich in om te zorgen dat bewoners 
betrokken worden bij deze plannen en 
eigen ideeën aan te dragen. De wijk echt 
vernieuwen kan immers alleen maar 
samen met bewoners.    
Voor meer informatie of het inbrengen 
van een idee kun je mailen naar 
info@goeiebuurt.nl.

Mooie verhalen gezocht! 

Een groep enthousiaste bewoners zet zich 
actief in om de communicatie in de buurt 
te verbeteren en de mooie verhalen die de 
buurt te bieden heeft, onder de aandacht 
te brengen. Ze zijn op zoek naar leuke, 
mooie, ontroerende, bijzondere en unieke 
verhalen uit de buurt. Heb jij een verhaal 
dat je graag wilt delen of iets dat je hebt 
meegemaakt of gehoord? Laat het dan 
weten via communicatie@goeiebuurt.nl. 
Wij zorgen dat dit verhaal gedeeld wordt 
met de buurt. En vind je het leuk om zelf 
mee te doen of te helpen met de com-
municatie in de buurt? Dan kan je ons 
natuurlijk ook een berichtje sturen. 
door GoeieBuurt

BBQ GoeieBuurt
Op woensdag 17 juli was er een BBQ in 
de wijk, georganiseerd door GoeieBuurt.
Mensen die een uitnodiging hadden ge-
kregen, onder wie ikzelf, waren vanaf
18.00 uur welkom. Bij aankomst zag het
er met allemaal picknicktafels uitnodigend 
uit. Het weer had ook zijn best gedaan, 
het was een aangename temperatuur en 
windstil. Heerlijk om aan de vijver te 
zitten. Al snel zaten er veel mensen die 
gezellig met elkaar in gesprek raakten, de 
sfeer zat er meteen goed in. De zon zakte 
achter de huizen en we begonnen trek te 
krijgen. Maar het ‘’vuur’’ wilde niet aan 
en zonder dat géén barbecue! Er was ge-
lukkig een man die ontdekte dat de knop 
er andersom op zat, dus in plaats van 
aan-, werd de barbecue steeds uitgezet! 
Hup, knop er goed op en roosteren maar. 
Na het roosteren werden het vlees én de 

vegetarische schijven op een grote tafel 
gezet. Alles was zó snel op dat niet ieder-
een iets kon bemachtigen. Magda ging 
het coördineren en vanaf dat moment 
was er voor iedereen wat.
Met dank aan GoeieBuurt én vooraf de 
vuurmannen, want die hebben gezorgd 

dat we met een voldaan gevoel en een 
goed humeur huiswaarts keerden. 
Tot volgend jaar?

 
door Bernadette van Leeuwen

Wil je als gezin 
gezonder leven? 
Doe dan gratis mee met LEFF!
LEFF is een gratis 10-weeks groepspro-
gramma voor gezinnen die gezonder 
willen leven. LEFF staat voor Lifestyle, 
Energy, Fun & Friends. Kinderen tussen 
de 7 en 13 jaar werken samen met hun 
ouders / verzorgers op een leuke manier 
aan een gezondere leefstijl. Tijdens 
groepsbijeenkomsten leer je van alles 
over voeding, gedrag en beweging. Met 
leuke en leerzame opdrachten ontdek je 
hoe je gezondere keuzes maakt. Voor de 
kinderen zijn er leuke beweegspelletjes. Je 

kunt ook in gesprek gaan over jouw erva-
ring met voeding en gezondheid binnen 
het gezin. Plezier en interactie staan bij 
LEFF voorop! 
De groepsbijeenkomsten vinden plaats 
in het Schermcentrum Noord op dins-
dag en donderdag van 15.00 – 17.00 
uur. Broer(tje)s, zus(je)s, opa’s en oma’s 
zijn ook van harte welkom! Wil je meer 
informatie en/of jou en je kind aanmel-
den voor LEFF? Mail dan naar Suzanne 
Timmer: JOGG@groningen.nl. 
LEFF is een initiatief van WIJ Korreweg-
wijk en JOGG Groningen.



Flora  Faunain de wijk&

Distelvlinder
Zeer waarschijnlijk heb je hem dit jaar gezien, de 
distelvlinder. Deze trekvlinder kwam in het voorjaar met 
duizenden exemplaren tegelijk ons land binnen vliegen. 
Ze zijn vaak grauw en vaal geworden van hun lange reis 
uit Centraal- en Zuid-Europa.
Hier aangekomen leggen ze hun eitjes op de bladeren 
van verschillende distelsoorten. 
De (rupsen, pop) vlinders die hier uitkomen, zijn 
helderoranje en hebben zwart-witte vleugelpunten. Op 
vlinderstruiken kon je ze soms met tientallen tegelijk zien 
zitten, snoepend van de nectar. Zo rond deze tijd trekken 
ze weer naar hun overwinteringsgebieden. 

door Ronald Nuiver 

Bramentijd?
De hertshooi met gele bloemen op de voorgrond en de bloeien-
de bramenstruiken er boven met roze/witte bloemen, vormen 
een mooi contrast. De bramenstruiken bloeien uitbundig, 
dat belooft een grote bramenopbrengst. De plantsoenendienst 
snoeit de bramenstruiken, anders zouden die alles over-
woekeren. Deze hoek bij de Oosterhamrikvijver wordt altijd 
goed bijgehouden en is een lust voor het oog. 

De hertshooi bloeit vanaf juli, nu in september nog met een 
enkele bloem. Jammer genoeg is er geen grote bramenop-
brengst dit jaar. Zijn de bramen door het wisselende zomer-
weer (héél heet en droog en dan weer nat) verdord? Ik had me 
wel verheugd op een lekkere portie bramen!

door Bernadette van Leeuwen

Verder met de 
parkeeroverlast 
Er komen veel meldingen van bewoners 
over parkeeroverlast in de Indische Buurt 
(daar waar het gratis parkeren is). De 
gemeente en het WOK werken samen 
om dit aan te pakken. In juli was er een 
inloopavond voor alle bewoners. Die ging 
overigens niet alleen over parkeeroverlast. 
De aanwezigen konden ook hun wensen 
en ideeën voor de wijk achterlaten.

Inloopavond
Op de inloopavond werden verschillende 
informatiepanelen getoond, bijvoor-
beeld over de huidige parkeerdruk in 
de wijk en over de wijkvernieuwing die 
gaande is. Mensen konden hierop hun 
mening geven aan de hand van Post-its 
en reactieformulieren, en door in gesprek 
te gaan met iemand van de gemeente of 
het WOK. Daarnaast had het WOK een 
aantal stellingen waarop mensen konden 
reageren. 

Cartoon: René van der Bij
De inloopavond is zeer goed bezocht. 
Meer dan 200 reacties, suggesties en 
opmerkingen zijn binnengekomen. En 
hoewel deze reacties inhoudelijk van el-
kaar verschillen, was de algemene indruk 
dat bewoners blij zijn dat dit georgani-
seerd wordt.

Hoe nu verder?
De gemeente is druk bezig om aan de 
hand van alle binnengekomen reacties 
een plan te bedenken voor de wijk. Het 
WOK is daar nauw bij betrokken. Dit 
plan gaat niet alleen over het eventueel 
nemen van parkeermaatregelen, ook 
wordt gekeken welke suggesties over de 
openbare ruimte mogelijk uitgevoerd 
kunnen worden.

De bedoeling is dat dit plan voor de 
herfstvakantie opnieuw via een inloop-
avond aan de bewoners wordt voorge-
legd. Uiteraard krijgen alle betrokken 
bewoners daar weer een uitnodigings-
brief voor op de deurmat.
Heb je de inloopavond gemist en wil je 

nog wel je stem laten horen? Neem dan 
contact op met de gemeente via 14050 
of stuur een mail naar 
parkeren@groningen.nl.

door gemeente Groningen en het WOK
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Spreekuur Lefier
Roos Oosten heeft wekelijks spreekuur 
voor huurders van Lefier. 
Elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur in 
het Floreshuis.

Gezond Leven en Wonen Markt
Op deze donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 
staat het Floreshuis in het teken van gezondheid. 
Zie voor meer informatie het artikel in deze 
Korrespondent. 

Blije Business Ondernemerslunch
• Ondernemers leren kennen die bij je om de 
 hoek wonen?
• Sparren met iemand uit een heel andere 
 branche?
• Of juist vakgenoten ontmoeten? 
Je eet samen met andere ondernemers al voor 
€ 2,50 een heerlijke gezonde lunch.
Elke eerste vrijdag van de maand van 
12.00 - 13.00 uur in het Floreshuis.
Zie ook www.blijebusiness.nl/agenda/ondernemers-
lunch-2019-09-06/

Unieke najaarswandeling door de 
Korrewegwijk
Stadsgids en bewoner van onze wijk Jan Meijer 
verzorgt deze zaterdag een rondleiding door de 
wijk. Architectuur en geschiedenis staan centraal. 
De wandeling gaat langs bezienswaardigheden in 
onder andere de Bataviastraat, West-Indische Kade 
en Korreweg.
Verzamelen om 10.00 uur bij het Floreshuis, 
Floresplein 19. Aanmelden is niet nodig.
Voor € 2,50 verkoopt Jan het prachtige Korreweg-
wijkwandelboekje. Graag gepast betalen.

BuurtBios
Elke 3e vrijdag van de maand draait een groepje 
buurtbewoners een film voor medewijkbewoners. 
Aanmelden is niet nodig. 
19.30 uur in het Floreshuis. 
Kosten: € 1 inclusief koffie, cake en hapjes na de film.

Sinterklaasgedichten schrijven 
Schrijf zelf met hulp van Jos-de-RijmPiet een 
5decembergedicht voor je lief of buur of kind.
19:30 - 21:00 uur in het Floreshuis, de toegang is 
gratis.
Reserveer je plek: www.blijebusiness.nl/agenda/
een-sinterklaasgedicht-schrijven-is-niet-moeilijk/
(er is beperkt plek)

Cultuur in de wijk

Deelnemers aan De Wijk De Wereld, die op 13, 14 en 15 juni in de 
Stadschouwburg speelden, brachten veel wijkbewoners in beweging. 
Nieuwe ontmoetingen kwamen tot stand. Bewoners ontdekten dat ze 
talent hadden en wilden hier mee verder. De kinderen die de opening
bij de schouwburg verzorgden, gaan met ondersteuning van een 
theatermaker van VRIJDAG door met theater maken. Club Guy & 
Roni adopteert de dansgroep die optrad. (Club Guy & Roni is een 
internationaal dansgezelschap uit Groningen.)
Het wijkorkest zoekt muzikanten en wil graag doorgaan met muziek 
maken in onze wijk. 
We willen natuurlijk de vele talenten die we in de schouwburg zagen 
een podium bieden door bijvoorbeeld een theaterwandeling door de 
wijk mogelijk te maken of een tentoonstelling van kunstwerken van 
kunstenaars uit onze wijk.
Kortom, kunst & cultuur brengt mensen in beweging en biedt leven-
digheid, geeft plekken uitstraling, verrast en daagt uit, zet aan het 
denken en geeft een middel om te laten zien wie je bent, om ergens 
bij te horen. Hier draag ik als cultuurcoach aan bij, door bewoners te 
ondersteunen om ideeën mogelijk te maken.

Doe je mee?
Tijdens Noorderzon zong een grote groep mensen mee in het 
Meezingcafé van VRIJDAG. Een vrolijk gebeuren en we kijken of 
er bewoners in de Korrewegwijk zijn die dit mee willen organiseren 
zodat we eens in de maand op een vrijdagavond kunnen meezingen.
Wil jij een instrument spelen of meehelpen met meezingen? Stuur mij 
een mail of bel me. 06 - 51562916 of magda.rozenveld@bijvrijdag.nl

door Magda Rozenveld 

Cultuur brengt beweging

De Cultuurcoaches van 
VRIJDAG in de Buurt 
inspireren, verbinden 
en versterken kunst en 
cultuur in jouw wijk 
of buurt. VRIJDAG is het 
huis van de amateurkunst 
voor Groningen. 
Kijk op 
bijvrijdag.nl/indebuurt 
voor meer info.

Fo
to

’s:
 Jo

ha
nn

 v
an

 d
er

 G
ee

st



  

  

Nieuwsflitsen
Vo

rm
ge

vi
ng

:  
Jo

ha
nn

 v
an

 d
er

 G
ee

st
 G

ra
fis

ch
 o

nt
w

er
pe

r 

ExtraLink aanrader

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk en 
heb je wat ondersteuning nodig? Of werk 
je al als vrijwilliger en ben je niet meer zo 
blij? Bij ExtraLink nemen ze de tijd om 
samen met jou te kijken wat bij je past, 
waar je blij van wordt en waar je grenzen 
liggen. ExtraLink is een onderdeel van 
Link050. 
Spreekuren: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur 
en donderdag van 15.00 - 17.00 uur, 
Oude Ebbingestraat 55 
Wil je liever een afspraak maken bij 
Link050 of op een ander locatie, dan 
kan je bellen: 050-3051 900 of 
mailen: extralink@link050.nl.
www.link050.nl/extralink

Blijf jij graag op de hoogte van alles 
wat er in jouw wijk gebeurt? 
Kijk op www.korrewegwijk.nl 
voor meer!

Milieustraat groot succes

Op zaterdag 29 juni is er een Milieustraat 
gehouden aan de West-Indische Kade. De 
Milieudienst van de gemeente Groningen 
had er vier grote containers neergezet. De 
bewoners waren gelukkig, eindelijk maar 
toch een Milieustraat!
Alle mensen die benaderd waren, gingen 
met frisse moed aan het werk. Ze hielpen 
de bewoners die zelf hun spullen niet naar 
de Milieustraat konden brengen.
Het was een groot succes. De bewoners 
bleven maar komen met grofvuil en 
andere spullen.
De catering werd verzorgd door enkele 

In de Korrewegwijk wordt jaarlijks een 
aantal Milieustraten georganiseerd. Een 
voorwaarde voor deze actie is de inzet van 
jou, als bewoner. Meehelpen of vragen? 
Check Facebook 
Groningen Schoon Dankzij Mij.

Stichting Queri poezenmaatjes 
helpt bij eenzaamheid

Huisdieren zorgen voor aanspraak, 
waardoor je je minder eenzaam voelt. 
Ze hebben altijd een ‘luisterend oor’ en 
zijn gezellig. Als je je huisdier niet meer 
zelf kunt verzorgen, kan Stichting Queri 
helpen. Met Poezenmaatjes kunnen ze 
bijvoorbeeld de verzorging van je over-
nemen en kijken ze tegelijkertijd hoe het 
met jou gaat. 

Stichting Queri maakt zich met een team 
enthousiaste vrijwilligers sterk om het 
leven van eenzame, kwetsbare mensen en 
kansarme huisdieren te verbeteren. Zij 
doen dit op meerdere manieren. Poezen-
maatjes is daar een van. Queri biedt ook 
thuiszorg voor dieren, exclusieve opvang 
voor oude en chronisch zieke katten en 
opvang tijdens vakanties.

Ben je actief, hou je van huisdieren en 
heb je tijd voor vrijwilligerswerk? Ook 
dan kun je bij Stichting Queri terecht. De 
stichting heeft daarnaast participatieba-
nen voor mensen boven de 27 jaar met 
een bijstandsuitkering en dagbesteding 
voor kwetsbare mensen en maatschappe-
lijke re-integratie.
Stichting Queri: 06 – 51032513, 
stichtingqueri@gmail.com en Facebook

Wandelnetwerk ook door onze wijk!

Na de al langer bekende fietsknooppunten is er nu ook 
een netwerk voor wandelaars. Meer informatie vind je op 
www.wandel.groningen.nl/wandelroutes/wandelnetwerk. 
Hier staan 333 routes op in Groningen en het Wester-
kwartier. Het paaltje van de foto staat op de hoek Korre-
weg - Oosterhamriklaan.

Fietswrakken grote ergernis

Een grote ergernis bij veel bewoners zijn 
de fietswrakken en zogenaamde weesfiet-
sen die soms erg lang in de straat staan 
(weg te roesten). Jij kunt daar zelf wat aan 
doen: melden!
De Wijkpost mag weesfietsen labelen en 
verwijderen. Het label moet minimaal 
14 dagen aan de fiets zitten voordat de 

Nieuwsbrief gemeente Groningen 
met nieuws over jouw wijk

Elke week verstuurt de gemeente een 
digitale nieuwsbrief, speciaal voor de 
Korrewegwijk, De Hoogte en omliggende 
wijken. Daarmee blijf je op de hoogte van 
het nieuws en de ontwikkelingen in onze 
wijk. Wil jij deze ook ontvangen? Dat kan!
Meld je voor de nieuwsbrief aan op ge-
meente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-
social-media. Vul je naam en mailadres in 
en kies de nieuwsbrief Oude wijken.

dames met broodjes, koffie, frisdrank, enz. 
Alles was geweldig geregeld.
Milieustraat West-Indische buurt is perfect 
geslaagd door medewerking van Lefier, 
gemeente Groningen, WIJ Korrewegwijk 
en niet te vergeten de vrijwilligers.
Volgend jaar graag weer een Milieustraat!

door Sibo Gremmer
Bewonerscommissie District 3

fiets verwijderd mag worden.
Op verschillende manieren kun je doorge-
ven waar een achtergelaten fiets staat:
• digitaal via de gemeentelijke website
• de app Slim Melden voor Android tele- 
 foon en tablet en voor iPhone en iPad
• een Whatsappbericht sturen naar 
 06 12 82 39 73
• bellen naar 14 050.

Fo
to

: B
er

na
de

tte
 v

an
 L

ee
uw

en


