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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, Agnes 
Voorintholt, Jart Hoekstra en Lefier leverden een 
bijdrage aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
29 juni. Heb je nieuws voor de volgende krant? Mail 
het uiterlijk 12 mei 2020 naar redactiekorreweg-
wijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

Hulp nodig, hulp 
bieden of gewoon 
een gesprek of 
ontspanning?

Ons dagelijks leven is door het corona-
virus enorm veranderd. Er zijn veel 
Groningers die nu graag iets voor een ander 
willen doen, maar ook veel die nu extra 
hulp kunnen gebruiken. Op de website 
van WIJ Groningen vind je alle initiatie-
ven terug in een handig overzicht. Het is 
ingedeeld in verschillende categorieën: 
praktische hulp, een luisterend oor of ge-
woon een praatje en Facebookgroepen en 
studenteninitiatieven voor onderlinge hulp. 
wij.groningen.nl 
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WOKnieuws
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.

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 voor-
lichtingsbijeenkomsten van de gemeente en 
andere organisaties en geeft advies in wijk-
gebonden beleidsonderwerpen. Het WOK 
vergadert ongeveer acht keer per jaar, op 
woensdagmiddag. Als je wilt weten wat er 
speelt, kun je ook een vergadering bijwonen.
Wil je 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. Ge-
motiveerde, vrijwillige bezorg(st)ers zorgen voor 
de verspreiding. Wil je daarbij helpen? Op dit 
moment zijn er voldoende bezorgers, we zoeken 
wel mensen die kunnen invallen bij ziekte of 
verhindering. 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.

Bezorgers Korrespondent gezocht!

Plan betaald parkeren ligt ter 
inzage: reageren kan t/m 27 mei
In de ontwikkeling rond parkeren in onze 
wijk zijn nu de Professorenbuurt-Noord 
en de Nieuw-Indische buurt aan de beurt. 
Bewoners van de West-Indische Buurt 
willen meer bedenktijd voor zij een beslis-
sing nemen.
In de Korrespondent van december 2019 
heb je al kunnen lezen dat er op basis van 
de meningen van betrokkenen een plan 
gemaakt zou worden. Dat is gebeurd en 
de wethouder was akkoord met het plan. 
Het voorstel is om betaald parkeren in 
te voeren in de Nieuw-Indische buurt 
tot en met de Molukkenstraat en in de 
Professorenbuurt-Noord tot en met het 
Van Starkenborghkanaal. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft dit 
plan op 31 maart 2020 behandeld en het 
vrijgegeven voor inspraak. De periode 
voor inspraak is tot en met 27 mei. Dit 
is langer dan normaal in verband met 

corona. Alle bewoners en ondernemers 
hebben hier een brief over gekregen. Meer 
informatie lees je op gemeente.groningen.
nl/parkeermaatregelen-stad-groningen. 
Daar vind je het parkeerplan en een con-
tactformulier om te reageren. Je kunt ook 
reageren door te bellen met 14050.

Na de inspraakperiode maakt het college 
het parkeerplan definitief en moet de ge-
meenteraad het geld beschikbaar stellen. 
Dit gebeurt pas in de maand september in 
verband met de zomervakantie. Daarna 
kunnen de automaten worden besteld en 
geplaatst.
Dit project zal rond november 2020 klaar 
zijn. We houden je op de hoogte. 
Actuele informatie vind je ook op 
www.korrewegwijk.nl.

door het WOK

Nieuwe buurtconciërge Jart 
stelt zich voor
Het is een bijzondere tijd om mij te mogen 
voorstellen als nieuwe buurtconciërge
van de Korrewegwijk, De Hoogte en de 
Indische buurt. Daarom doe ik het nu kort 
en bondig, later stel ik mij uitgebreider 
voor.

Ik ben Jart Hoekstra, 35 jaar, geboren en 
getogen Groninger en trotse vader van 
onze zoon Merijn die onlangs 2 jaar is 
geworden. 
Voorheen werkte ik als leidinggevende 
op misschien wel het drukste stukje van 
Groningen, namelijk de fietsenstalling 
van het station, waar we repareerden, 
mensen hun fietsen konden stallen en wij 
de OV-fietsen in beheer en onderhoud 
hadden. Daarvoor heb ik een aantal 
bedrijven gehad in verschillende branches 
zoals detailhandel en horeca. 
Zoals ik al eerder aangaf is dit een bijzon-
dere tijd om te starten met een nieuwe 
baan maar het is ook een moment met 
kansen om iets te betekenen voor de 
mensen. 
Ik heb voor deze baan gekozen omdat ik
denk dat ik een steentje kan bijdragen in
het verbeteren van de wijken en het wel-
zijn van de bewoners. Graag doe ik iets 
positiefs voor de samenleving en dit is 
een fantastische kans om dit als mijn 

werk te mogen doen. 
De afgelopen tijd stond voor mij in het 
teken van ‘wat zou ik kunnen betekenen 
voor de mensen die het nodig hebben, 
terwijl we ervoor zorgen dat we zoveel 
mogelijk coronavrij blijven?’ Dit stukje 
gaat over mij, maar mijn gevoel zegt dat 
er echt veel meer mensen zijn die willen 
helpen en misschien niet helemaal weten 
hoe. Daarnaast zullen er hulpvragen zijn
in de wijken. Ik zou deze twee graag wil-
len verbinden en zorgen dat we op een zo 
goed mogelijke manier door deze tijd
heen komen. Mocht je hulp nodig hebben,
hulp willen aanbieden of gewoon even 
willen bellen, WhatsAppen of e-mailen, 
je kunt mij op onderstaande gegevens 
bereiken.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel, 
Jart Hoekstra
J.Hoekstra@werkpro.nl
+31 6 11239007



Cartoon: René van der Bij

Kunst in de wijk Foto’s: ZanderZ

Er staat ontzettend veel prachtige kunst in onze wijk. In elke Korrespondent laten we je een kunstwerk zien. 
Deze keer vijf in één keer: ‘Heelal, Aarde, Zee, Stad en Land’ aan de Westindische Kade.

Dit zijn geglazuurde terracottabeelden die 
op hoekpunten van verschillende straten 
staan. Ze zijn in de jaren vijftig gemaakt 
door Anno Smith. 
‘Heelal’ is afgebeeld met vuur en de dieren-

riem, ‘Aarde’ heeft de maan aan haar voe-
ten en ‘Zee’ is een meerminachtige figuur 
met een rok van schubben. ‘Stad’ is een 
vrouwenfiguur met een boek in de ene 
hand en een onduidelijk voorwerp in de 

andere hand, ‘Land’ wordt voorgesteld
door een mannenfiguur met een druiven-
tros en korenschoven.
Bron: http://www.staatingroningen.nl/507/heelal-
aarde-zee-stad-land-5-delen

Herinrichting Antillenstraat
In de uiterste noordoosthoek van de 
Korrewegwijk is de laatste jaren de 
Berlagehof ontstaan, de bouw is afgelopen
najaar afgerond. Nu is het zo dat dit 
nieuwe buurtje maar één ontsluitingspunt 
heeft en dat is aan de Oosterhamriklaan. 
Daar moeten de weg en stoep heringericht 
worden. De makkelijkste oplossing voor 
een ander ontsluitingspunt is achter de 
Korrezoom langs, maar hier staan hekken 
en betonblokken. Dat is dus afgesloten. 
Deze moet nu toegankelijk gemaakt 

worden voor alle verkeer uit de Berlage-
hof én vanuit de parkeergarage Korre-
zoom naar de Korreweg. Bewoners
en bedrijven aan de Antillenstraat moeten 
immers wel hun wijk uit kunnen. Een 
plan is al gemaakt, maar wij van de VvE
Korrezoom hebben daar kanttekeningen 
bij geplaatst. Het plan wordt nu bijgesteld.
Er was haast bij werd ons verteld, maar 
tot op heden, een maand later, hebben we 
niets meer vernomen. De veiligheid voor 
voetgangers, fietsers en automobilisten 
moet zoveel mogelijk gegarandeerd 
worden, dat is het allerbelangrijkste!
Wordt vervolgd!

door Bernadette van Leeuwen

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

Mooi uitzicht
Mijn uitzicht is vanaf de Euroborg tot aan 
de Orionflat in Paddepoel. Het is iedere 
dag weer anders, ik geniet er volop van.                   
door Bernadette van Leeuwen



Foto: Eddy Oostergo

Coasters in het Oosterhamrikkanaal
Een tijdje geleden was ik bij boekhandel 
Van der Velde waar een uitverkoop was. 
Ik bladerde daar in een paar boeken. 
Mijn aandacht werd getrokken door de 
voorplaat op een ervan. Die deed mij 
denken aan iets van vroeger, schepen. Ja, 
een bepaald soort schepen, coasters. Wat 
heb ik met coasters? Ruim een halve eeuw 
geleden woonde ik in de Oppenheim-
straat met een prachtig uitzicht over het 
Oosterhamrikkanaal. Tegenwoordig loop 
ik regelmatig langs dit kanaal en soms 
heb ik wel eens het gevoel dat ik iets mis. 
Iets van toen. Een beeld, een vorm, een 
schip. Wat was dat nou? Dat beeld, dat 
waren de coasters! Die lagen hier in het 
Oosterhamrikkanaal, meer dan vijftig jaar 
geleden. Heel merkwaardig, deze schepen
in dit kanaal. Coasters horen thuis in een 
haven om te laden en te lossen. Hijskranen
enzo. Ze horen te varen naar landen, 
bijvoorbeeld rond de Oostzee. Ze lagen 

hier maar, soms wel maanden of nog 
langer. Echter, ze gaven wel een bijzon-
dere, maritieme uitstraling aan deze plek 
met hun witte kleuren, hun masten, hun 
patrijspoorten, hun soms exotische namen 
en hun ankerkabels. Schepen uit een an-
dere wereld waren hier beland op een plek 
waar ze helemaal niet hoorden. Vreemd! 

Waarom lagen deze schepen hier nou 
eigenlijk? Ze hoorden hier helemaal niet! 
Dat kwam door de economie. In de tweede 
helft van de vorige eeuw had de wereld-
economie last van inzinkingen. Denk 
maar eens aan de oliecrisis. De schepen 
hadden dan geen lading om te vervoeren. 
Ze waren opgelegd. Dat hield in dat ze 
tijdelijk uit de vaart waren, omdat er meer 
vervoerscapaciteit was dan te vervoeren 
vracht. Maar er was nog een tweede, 
technische reden. De coasters hadden een 
gebogen vorm. In de jaren zestig kwam 

Gratis tuingereedschap lenen bij Lefier
De lente komt er weer aan. Heeft u ook zin om in uw tuin aan de slag te gaan? Bij het tuingereedschap- 
uitgiftepunt van Lefier kunt u als wijkbewoner gratis tuingereedschap lenen.

Wat kunt u lenen?
• grasmaaier
• kruiwagen
• schoffel
• kantknipper
• elektrische heggenschaar
• takkenschaar
• verlengsnoeren
• schop, spade en harken 
• etc.

Het lenen kost niets. Wel vragen we een 
borg van € 10. Deze borg krijgt u terug 
als u het gereedschap in goede staat en 
schoon inlevert.

Hoe maakt u een afspraak?
Op maandag, woensdag en vrijdag is 
Henk Jansen, beheerder van het 

uitgiftepunt, telefonisch bereikbaar 
tussen 09.00 – 17.00 uur via 
telefoonnummer 06  - 212 451 17.
U kunt met hem afspreken wanneer u het 
gereedschap ophaalt en weer terugbrengt. 
Het adres is Madoerastraat 22, naast het 

nieuwe GroenHuis van de wijk.
Het uitgiftepunt is door de corona-
maatregelen tijdelijk gesloten. 

door Roos Oosten
bewonersparticipant Korrewegwijk & Zuid

een nieuwe techniek in zwang: recht-
hoekige ladingen, containers. En dat was 
een probleem want deze rechthoekige 
lading paste niet goed in deze schepen. 
Daarom lagen de schepen hier. 
Het was destijds heel normaal dat ze hier 
lagen. Het Oosterhamrikkanaal was een 
aantal jaren lang omgetoverd tot een 
kleine, weliswaar werkloze haven, met 
heel mooie vrachtschepen. Schepen met 
fraaie exotische namen als Spica, Erebus 
en Arran. 
Er waren momenten dat deze schepen een 
droomwereld voor mij openden. Mee met 
een schip en dan wegvaren naar een heel 
andere wereld. Soms een heel troostrijke 
gedachte!
Maar, tijden veranderen. De coasters 
zijn verdwenen, er liggen nu alleen nog 
woonschepen. 

door Eddy Oostergo



Cultuur in de wijk

Theaterwandeling Wijksnoeperij
Onze wijk ziet er opeens anders uit. En 
de eerste lentedag ging voorbij zonder 
de Theaterwandeling De Wijksnoeperij. 
Door de omstandigheden kon de wande-
ling niet doorgaan. Maar van uitstel komt 
géén afstel. We zijn al druk bezig om een 
nieuwe datum te prikken. Want theater-
groep van de wijk Goed Begin, onze eigen 
dansgroep Mous en alle andere deel-
nemers van De Wijksnoeperij willen zich 
laten zien aan de wijk, zodat er misschien 
nog meer mensen mee willen dansen, 
zingen en spelen. Wijkbewoners die 
zich opgaven voor de wandeling krijgen 
bericht.

column van Magda Rozenveld, 
cultuuraanjager 
VRIJDAG in de Buurt

VRIJDAG in de buurt 
is nu VRIJDAG bij jou thuis!

Foto: Jan Waanders

Je kunt thuis ook creatief zijn! Daar helpt VRIJDAG in de Buurt jou graag 
mee. Daarom heten we voorlopig VRIJDAG bij jou thuis! 

Ik heb als Cultuurcoach van de Korreweg-
wijk een eigen Facebookgroep waarin 
wijkbewoners en ik leuke filmpjes delen. 
Inspireer jouw medewijkbewoners en 
laat je door hen inspireren! Deel jouw 
dansmoves, kunstwerken, zangkwali-
teiten of andere creaties met foto’s en/
of (liggende) video’s. Wat je ook kunt 
doen, is jouw leukste plekje in huis, je 
straat of in de wijk laten zien. En samen 
met VRIJDAG bij jou thuis! kun je bij-
voorbeeld playbacken, door je favoriete 

Kinderdromen durven doen
Kinderdromen durven doen gaat gewoon 
door. De kerngroep heeft inmiddels 
dromen opgehaald van kinderen van de 
twee basisscholen. Nu alle kinderen thuis 
moeten blijven bedachten we ‘hoe kunnen 
we toch dromen vangen en in contact blij-
ven met de kinderen thuis’? We maakten 
Droomtasjes. We vulden de tasjes met 
droomvragen: welke droom heb jij voor 
je straat? En voor je wijk? En wie heb je 
nodig om je te helpen? In het tasje zitten 
onder meer zaadjes, stoepkrijt, stiften en 
een dromenkubus. Je kunt je droom teke-
nen en inleveren bij Het Pand/speeltuin 
DIB en bij BSV de Hoogte Borgwal 88.

door Magda Rozenveld

VRIJDAG in de buurt
Magda Rozenveld is Cultuurcoach bij 
VRIJDAG in de Buurt. In deze tijd ook wel: 
VRIJDAG bij jou thuis! Cultuurcoaches 
inspireren, verbinden en versterken kunst 
en cultuur in jouw wijk of dorp.
www.bijvrijdag.nl/indebuurt

bij jou thuis!

nummer zelf op te nemen en de mooi-
ste te posten. Als we weer ons huis uit 
mogen, vragen we aan een jeugdige jury 
welke playbackvideo’s we met elkaar gaan 
bekijken.

Om lid te worden zoek je op Facebook 
naar VRIJDAG in de Buurt - Korreweg-
wijk. Wie weet doen we wel een leuke 
challenge of kettingreactie. En als dan 
alles voorbij is, maken we samen een 
levend kunstwerk in de wijk!

Een lieve groet met vleugels  
VRIJDAG in de Buurt werkt met cultuur-
coaches in de wijken en dorpen van de 
gemeente Groningen. Omdat ze nu niet 
fysiek in de buurt kunnen werken, brengen 
ze cultuur naar de mensen thuis! Dat doen 
ze onder andere met de actie Een lieve 
groet met vleugels. Veel ouderen in de 
wijk wonen alleen of mogen geen bezoek 
ontvangen. Speciaal voor hen bedacht 
VRIJDAG het plan om kinderen uit de 
wijk iedere week mooie kaarten voor de 
ouderen te laten maken. Zij krijgen daar-
voor aan het begin van de week (via hun 
school of kinderopvang of via de website 
van VRIJDAG in de Buurt) een leuke 
instructievideo waarmee ze aan de slag 
kunnen. Hun kaart kunnen ze inleveren 
op een speciaal inleverpunt in de wijk, 
vóór vrijdag 17.30 uur. Daar blijven de 
kaarten dan een heel weekend liggen in 
verband met besmettingsgevaar. Na het 
weekend deelt VRIJDAG de kaarten aan 
de ouderen uit. 

Magda Rozenveld is op zoek naar scholen, 
kinderopvangorganisaties, ouderen-
organisaties en andere mensen uit de 
Korrewegwijk om iedere week Een lieve 
groet met vleugels uit te kunnen delen aan 
ouderen in de wijk. Want alleen zijn doen 
we samen! Wil jij meedoen? Kijk voor 
meer informatie en contactgegevens op 
www.bijvrijdag.nl/indebuurt. 



Flora  Faunain de wijk&
Slechtvalk
Een tijdje geleden liepen we met het zwerfvuilteam rond de 
nieuwe Helixtoren rommel op te ruimen. We vonden restanten 
van enkele stadsduiven. Alleen de vleugels waren nog intact, 
de rest van de duif was opgegeten. Dit moest wel het werk zijn 
van een slechtvalk. Vanuit mijn woning heb ik goed zicht op de 
Helixtoren en inderdaad zag ik binnen enkele dagen een slecht-

Lente en corona
Gelukkig kunnen we nog buiten lopen en genieten van alles 
wat de lente ons geeft. Nu (24 maart) doe ik dat iedere dag, 
om de nodige positiviteit op te snuiven. Op de foto zie je een 

Foto: Ronald Nuiver

Herman van der Meulen
Voor deze rubriek heb ik deze keer een gesprek met Herman van 
der Meulen fietswinkel aan de Oosterhamrikkade 44. Dit is een 
echt familiebedrijf, Hermans opa is al begin jaren 30 begonnen 
met fietsen repareren. 

Met fietsen bezig zijn is Herman met de 
paplepel ingegoten. Zo gauw hij iets kon, 
deed hij het. Als opleiding heeft hij onder 
andere de havo en de middelbare detail-
handelschool gedaan, wat hem nu goed 
van pas komt. Het tijdelijk inspringen, 
vanwege fysieke klachten van zijn vader, 
kreeg al snel een permanent karakter.

Herman vindt niet alleen de techniek 
leuk, maar ook vooral de omgang met 

mensen. Zijn winkel zit niet bepaald 
op een winkelplek en dat heeft zo zijn 
voordelen. Mensen komen gericht en 
dan heb je ook tijd om naar de behoeften 
en wensen van de klant te kijken. Het is 
belangrijk om mensen goed te kunnen 
adviseren. Ze nemen op hun fiets deel 
aan het verkeer en het gaat wel om veilig-
heid. Iemand op de goede fiets te krijgen 
vindt hij leuk. Als mensen dan terug-
komen voor onderhoud, hoort hij hoe 

goed het bevalt. Daardoor is hij niet alleen 
derde-generatie-eigenaar, maar heeft hij 
ook derde-generatie-klanten. 

De ontwikkeling van fietsen staat niet stil.
Kijk bijvoorbeeld naar de elektrische fiets, 
die tijdens de kredietcrisis de redding was 
voor veel bedrijven. De eerste modellen 
waren niet echt aantrekkelijk en werden 
vooral gekocht door oudere mensen met 
klachten. Nu zijn er veel meer modellen 
en de leeftijd verschuift steeds verder. 
Werkenden en scholieren van buiten de 
stad gebruiken de e-bike steeds meer. 
Vanuit Roden, Zuidhorn of Winsum is 
het best een afstand naar de stad. Herman 
vindt de elektrische fiets een uitkomst. 
Naast dat het gezond is om te fietsen 
en het goed is voor het milieu heb je 
geen last van tegenwind en kom je niet 
bezweet aan. Mensen zeggen dat ze op 
plekken komen waar ze vroeger niet kwa-
men en 99% zegt: ‘Dat had ik veel eerder 
moeten doen.’

Herman ziet de toekomst zonnig in. De 
ontwikkeling van fietsen gaat door en ze 
worden een steeds belangrijker vervoer-
middel in de stad. Ten opzichte van vroe-
ger zijn er veel meer soorten fietsen. En 
met elektrische fietsen is het hard gegaan. 
Er is steeds meer vraag naar e-bikes met 
de accu in het frame, zo’n constructie is 
stabieler. De ontwikkeling is naar stiller, 
sterker en verder.

door Herman Beens

Bedrijfin de wijk

valk rond het gebouw 
vliegen. Slechtvalken 
broeden in Neder-
land vaak op hoge 
gebouwen (ook bij de 
Gasunie bijvoorbeeld). 
Misschien dat een 
vogelwerkgroep ooit 
een keer een nestkast 
voor een slechtvalk kan 
plaatsen op de Helix. 
De duiven op mijn bal-
kon heb ik trouwens dit 
jaar niet meer gezien.

door Ronald Nuiver

vredig stukje Molukken-
plantsoen waar niemand 
is, op een vrouw na die 
op het bankje zit. Op de 
achtergrond de Helix in 
De Hoogte. Ik kan me 
niet voorstellen dat op 
andere plekken zich vele 
drama’s aan het afspelen 
zijn! Ik ben dankbaar dat
ik hier loop en me even 
vrij kan voelen van alles. 
Hoop dat nog lang te 
kunnen doen en jullie 
met mij.

door Bernadette van LeeuwenFoto: Bernadette van Leeuwen
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Nieuw bestuur DIB nodig ‘anders 
stoppen straks alle activiteiten’
Het was een surrealistische setting. Drie 
mensen aan drie verschillende tafels in het 
buurthuis van DIB. In de speeltuin op het 
basketbalveldje zijn normaal gesproken 
altijd wel kinderen aanwezig maar nu is 
het, ondanks het mooie weer, rustig. Het 
coronavirus vergt aanpassingen, maar 
gelukkig kon het interview met Lammie
Veldt doorgaan. Na bijna 40 jaar bestuurs-
lidmaatschap van het DIB heeft ze in 
februari afscheid genomen. Ook Anja 
Aaldering was aanwezig, namens de Speel-
tuincentrale, de overkoepelende vereniging 
van alle speeltuinen in Groningen.

Heel veel activiteiten 
voor kinderen
Het DIB (de Indische buurt) is een speel-
tuinvereniging die de speeltuin aan de 
Madoerastraat beheert. Naast de speeltuin 
vind je er ook het al genoemde sportveldje 
en bewegingstoestellen, geschikt voor jong
en oud. Sinds 2016 zitten DIB en Het Pand,
een stichting van de Martinikerk, samen 
in een nieuw gebouw. Daar vinden allerlei 
activiteiten plaats, zoals een jongeren- 
(12+) en jeugdclub, een biljartavond, een 
kaart- en sjoelclub en een kinderkookclub. 
Ook Het Pand houdt regelmatig bijeen-
komsten in het gebouw, mensen kunnen 
samen lunchen, koffie drinken of een 
maaltijd nuttigen. Ook organiseren ze er 
huiswerkbegeleiding. Voor de speeltuin 
is elke dag een beheerder aanwezig om 
toezicht te houden. Er zijn goede afspraken 
met het Floreshuis, dat om de hoek ligt. 
Daar organiseren ze alleen activiteiten 
voor volwassenen, kinderen kunnen in het 
DIB terecht. 

Activiteiten op de tocht
Veel van de activiteiten van het DIB 

komen echter op de tocht te staan. Het 
bestuur is al jaren onderbezet. Zo is 
Lammie niet alleen voorzitter, maar ook 
penningmeester. Daarnaast is er nog 
een secretaris, Truus Koopmans, die 
ook stopt. Een ander bestuurslid, Hanny 
van der Heide, is al eerder met vrijwilli-
gerspensioen gegaan. “We hebben heel 
vaak mensen gepolst die hier regelmatig 
komen om tot het bestuur toe te treden, 
maar steeds tevergeefs”, aldus Lammie. 
“En nu moeten we maar een daad stellen. 
Nu door een gebrek aan bestuur alle acti-
viteiten dreigen te worden stopgezet, gaan 
er misschien mensen inspringen.” Een 
goed voorbeeld is de jaarlijkse 
Sinterklaasoptocht door de wijk. Deze 
ging vorig jaar niet door vanwege een ge-
brek aan vrijwilligers. De buitenspeeldag 
en de activiteiten rondom Pasen dreigden 
ook niet door te gaan, ook als er geen 
coronacrisis zou zijn geweest. 

Hart voor de speeltuin
Het gaat Lammie echt aan het hart. Het 
DIB is haar lust en haar leven, dat moet 
ook wel na bijna 40 jaar. Ze rolde in het 
bestuur doordat ze regelmatig naar de 
speeltuin ging met haar dochter. Naast 
haar werk, samen met haar man runde ze 
een slijterij, werd dit haar belangrijkste 
weekbesteding. Zeker na haar pensioen 
besteedde ze er soms wel 10 tot 15 uur in 
de week aan, maar daar zit ook de organi-
satie van de kaartclub bij. Ze kreeg voor 
het vele vrijwilligerswerk jaren geleden 
al een lintje van de koningin. Ze ziet vrij-
willigerswerk als iets vanzelfsprekends. 
“Het is normaal om iets voor anderen te 
doen, dat kreeg ik al in mijn jeugd met de 
paplepel ingegoten.” Ook haar man is zeer 
betrokken bij het wel en wee van onze 

wijk. Hij is al een aantal jaren voorzitter
van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK).

Veel te doen, 
Speeltuincentrale ondersteunt
Voor mensen die weinig bestuurlijke 
ervaring hebben of weinig van het speel-
tuinwerk afweten, biedt de Speeltuincen-
trale ondersteuning. Natuurlijk hoeven 
bestuursleden niet zelf al die activiteiten 
te organiseren, die hebben hun eigen 
vrijwilligers, maar ze zijn wel nodig 
voor ondersteuning, financiële zaken en 
dergelijke.
Er zijn door eventuele nieuwe bestuursle-
den nog veel dingen te doen. In samen-
werking met de Speeltuincentrale kan de 
speeltuin verbeterd worden. Het moet 
volgens Anja een echt “kinderparadijs 
worden.” Ook de website kan een opknap-
beurt gebruiken.
Heb je interesse in een bestuursfunctie bij 
het DIB? Neem dan contact op met Anja 
Aaldering, interim bestuurder van het 
DIB en teammanager van de Speeltuin-
centrale: anja@speeltuinengroningen.n of 
06-51427381.

Brandweer in de 
buurt maakt je 
bewust
In de Indische buurt heeft onze buurt-
brandweerman Luc Oldenhof een pilot 
Buurtbrandweerzorg gedaan. In tegenstel-
ling tot De Wijert, waar de buurtbrand-
weerman een vast spreekuur had, ging hij 
hier op willekeurige momenten naar het 
Floreshuis. Hier werden afspraken gemaakt. 
Ook verscheen hij op veel plekken in de 
buurt om bewoners bewuster te maken van 
hun veiligheid. Anders dan veel mensen 
denken, zijn bij brand niet de vlammen 

het grootste probleem, maar is dat juist de  
rook. Je hebt maar 3 minuten om je huis 
veilig te verlaten en de brandweer staat niet 
in 3 minuten voor je deur. Je moet je letter-
lijk eerst zelf redden. Op tijd gewaarschuwd 
worden is dan erg belangrijk. Daarom 
zijn rookmelders je beste vriend. Vooral ‘s 
nachts als je slaapt.
door Herman Beens
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Wat wil jij vragen aan de 
burgemeester?

Groningen heeft sinds kort een nieuwe 
burgemeester: Koen Schuiling. Hij is een 
oude bekende want hij is in de stad jaren-
lang wethouder geweest. Als redactie van 
de Korrespondent willen we hem graag 
interviewen voor een volgende editie. 
En we willen hem dan het liefst vragen 
stellen die inwoners van onze wijk voor 
hem hebben. Dus: heb je een vraag aan 
de burgemeester? Stuur die dan uiterlijk 
12 mei 2020 op naar: 
redactiekorrewegwijk@gmail.com. 

door Herman Beens

Dolende das

In het Dagblad van het Noorden las 
Bernadette van Leeuwen op 7 maart 

Een nieuwe kraam 
voor de Korremarkt

Vaste bezoekers van de Korremarkt zal het 
zijn opgevallen: de vaste roodwitte buurt-
kraam is vervangen door een gloednieuwe
blauwwitte. Dat zit zo: de roodwitte 
kraam - een stokoude oerdegelijke maar 
loodzware marktkraam - was gratis in 
bruikleen van de firma Van de Brug in 
Hoogkerk. Deze wilde hem graag terug. 
In overleg met de organisatie liet de 
gemeente door kraambouwer Boiten in 
Stadskanaal een nieuwe kraam bouwen.
Deze iets lichtere kraam mogen ze voor 
onbepaalde tijd gebruiken. Ook de 
komende weken kun je hier weer terecht 
voor honing en vinyl, soepen en chutneys, 
Indonesische en Turkse hapjes, om maar 
wat te noemen…

Wil je als buurtbewoner zelf wel eens 
in deze kraam staan om iets moois of 
lekkers te verkopen? Meld je dan via 
korremarkt@gmail.com en je ontvangt 

alle details. Heb je zin om te helpen met 
opbouwen van de kraam? Laat dat dan 
ook weten via dit adres.
Op de Korremarkt kun je ook terecht 
voor groente en fruit, kaas en andere 
zuivel, vis en (heel populair bij kinde-
ren) bubbelwafels. Wil je op de hoogte 
blijven van de laatste ontwikkelingen 
en lezen wie er in de buurtkraam staat, 

Reclamezuil

Sinds een tijdje staat er op de hoek 
Korreweg-Oosterhamriklaan een reclame-
zuil. Het is een onoverzichtelijke kruising 
met veel verkeer van auto’s, (vooral) veel 
fietsers en voetgangers. Er gebeuren veel 
(bijna-)ongelukken! Het zebrapad meteen 
om de hoek maakt het er niet veiliger 
op. De komst van de reclamezuil maakt 
het nog onoverzichtelijker! Volgens de 
gemeente is het volgens de regels gegaan. 
Maak ik me zorgen om niets?

door Bernadette van Leeuwen

dan is het handig om de facebookpagina 
Korremarkt te liken. Daar lees je iedere 
dinsdag nieuws. 

De Korremarkt is iedere woensdag-
middag tussen 12.00 en 18.00 uur op 
het parkeerterrein voor de Sionskerk/
moskee.

dat er een das door onze wijk doolt. Ze 
maakte daar een gedicht over en vraagt 
zich af: heeft iemand hem sindsdien nog 
gezien?

Een dolende das in onze wijk,
ik geef hem geen ongelijk.
Het is hier mooi wonen voor mens 
en dier.
Maar een das heeft er geen plezier.
Die moet wonen in het bos,
in een burcht tussen bomen en mos.
Daar kan het uitrusten,
van zijn stadse avonturen en 
heeft hij geen last van gehaaste buren.

door Bernadette van Leeuwen


