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Samen zorgen 
voor een veilige wijk
Op donderdagavond 30 november kwamen ongeveer 50 wijk-
bewoners naar het Floreshuis om te praten over de veiligheid en 
openbare orde in onze wijk. Ze deden dat met de burgemeester, 
politiechef en hoofdofficier van het Openbaar Ministerie. Samen 
zijn zij de zogenaamde Driehoek. 

Burgemeester Peter den Oudsten riep de 
aanwezigen op om te vertellen wat ze op 
hun lever hadden. En hij beloofde ‘boter 
bij de vis’: waar dat kan direct afspraken 
maken over oplossingen. 

Aanpak, verhalen en wensen
Klaas Dunnink, chef van het basisteam 
Groningen Noord van de politie presen-
teerde de criminaliteitscijfers van de wijk 
en vergeleek 2017 met 2014. Ook vertelde 
hij over de aanpak van de politie. Over 
lokfietsen. Over de persoonsgebonden 
aanpak waarmee de politie daders en 
hun motieven in kaart brengt om ze 
vervolgens samen met andere instanties 
te helpen uit de problemen te komen. Hij 
vertelde dat veelplegers worden ‘geadop-
teerd’ door een agent, wat wil zeggen dat 
de agent informatie verzamelt, de veel-
pleger volgt en persoonlijk aanspreekt. 
De presentatie was een mooie voorzet 
voor verhalen uit de zaal. Er kwam van 
alles voorbij: van fietsers zonder licht tot 
aanhoudende drugsoverlast, van racende 
automobilisten tot rondhangende jeugd en 
een stoplicht dat voor voetgangers te snel 
weer op rood springt. Meer wijkagenten, 
meer controle en handhaving en meer 

actie op meldingen, dat waren de 
grootste wensen uit de zaal. 

Boter bij de vis
Toezeggingen waren er ook. Er komen 
meer verkeerscontroles, met extra 
motoragenten. De controle op vuilover-
last is sinds kort al opgevoerd. En 
wijkwethouder Roeland van de Schaaf 
meldde dat er extra geld komt voor de 
wijk. Begin volgend jaar presenteert hij 
een plan. De gemeente kijkt bovendien 
naar mogelijkheden om sport- en 
recreatiemogelijkheden terug te brengen 
in de wijk. Zodat er voor de jeugd ook 
iets te doen is.

Blijf melden!
Vanuit de politie kwam de oproep om 
overlast en gevaarlijke situaties vooral 
te blijven melden. De wijkagent zei 
daarover: “Blijf melden, de politie is 
ervan afhankelijk. Als we geen meldin-
gen krijgen, weten we niet waar we in 
actie moeten komen. Bang zijn om te 
bellen hoeft niet, we gaan zorgvuldig 
met iedere melding om en geven nooit 
namen prijs.”

Foto’s: Johann van der Geestdoor Agnes Nanninga

Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg 
Korrewegwijk (WOK). 
De redactie bestaat uit Rob Heusdens, Eddy Oostergo, 
Gert Stremmelaar, Herman Beens en Hiddo Zuiderweg 
en wordt ondersteund door Arnesto Ovaa en Agnes 
Nanninga. 
Ook onder meer Kris Holwerda, Jan Waanders, 
Johan Huisman, Pieter Giezen, Luzan Boerma, Christa 
Smit, Anne Krikke, Bernadette van Leeuwen, Johann 
van der Geest, Carla de Vries, Ronald Nuiver en Parisa 
Amin leverden een bijdrage aan deze krant.

Heb je nieuws voor de volgende krant of 
voor de wijkwebsite? Mail het naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 



WOKnieuws
Van tijd tot tijd krijgen wij de vraag: 
wat doen jullie eigenlijk? Daarom hier 
een overzichtje van onze verrichtingen.

Voortbestaan
We hebben ervoor gezorgd dat het 
Wijkoverleg enkele decennia heeft 
gefunctioneerd. De laatste tijd hebben 
we wat weinig gedaan om het WOK te 
profileren in een omgeving die dat steeds 
meer doet.

Communicatie
We hebben gezorgd voor communicatie 
met de wijk en in de wijk, met een goede 
krant en een naar behoren functionerende 
website.

Meningsvorming
We hebben geprobeerd de mening van 
bewoners van tijd tot tijd te peilen. 
Met bijeenkomsten, bijvoorbeeld over 
overlast, door deel te nemen aan Heel de 
Buurt-overleggen, en door samen met 
anderen een G100 te initiëren en organi-
seren.

Raadpleging
Als de gemeente daarom vroeg, gaf het 
Wijkoverleg zijn mening over geopperde 
plannen, zoals recentelijk over het Ooster-
hamriktracé en de rioleringsaanpak 
Professorenbuurt West.

Subsidiering
Elk jaar maakten we door middel van 
subsidiëring een tiental activiteiten van 
bewoners in de wijk mogelijk.

Wijkstemdag
Door het organiseren van Wijkstemdagen 
hebben we de laatste drie jaar zo’n 25 
projecten geïnitieerd.

Participatie 
Leden van het Wijkoverleg namen of 
nemen deel aan de organisatie van allerlei 
activiteiten in de wijk zoals De Boeken-
club, de Milieustraten en de Blije Business.

door Gert Stremmelaar

Project Oud & Nieuw
Huh nog een project? Nee hoor, eigenlijk zijn wij het hele jaar door in de wijken 
aanwezig. Wij zijn: Hans, Linda, Frits, Arlan, Heleen, Jacko, Patrick, Ivan, Hobbe, 
Donald, Chris, Jan, Daniel, Brenda, Mingus en Christa. Wij werken allemaal voor 
WIJ Groningen. De komende weken zijn we nog meer in de wijken aanwezig, om-
dat we er samen met de bewoners en met name de jeugd een leuk Oud & Nieuw 
van willen maken.
Daar horen leuke en gezellige activiteiten bij. En natuurlijk is veiligheid ook heel 
belangrijk. De komende weken zul je ons nog meer zien in de wijken. Heb je 
ideeën of tips? Weet je iets over leuke feesten en andere activiteiten? Laat het ons 
weten. Zodat we er samen een tof Oud & Nieuw van kunnen maken.
Op oudejaarsdag beginnen wij rond 18.00 uur en zijn dan in de wijken tot ongeveer 
03.00 uur in de nacht. We hopen dat we om 00.00 samen kunnen proosten op een 
mooi 2018!        door Christa Smit

Foto: Johann van der Geest

Platform voor Verbinding
Met zijn Platform voor Verbinding heeft initiatiefnemer Zemeray Hasami twee 
dingen voor ogen. Hij wil het netwerk van het Platform vergroten en mensen 
enthousiast maken om zich actief in te zetten. Om het meer bekendheid te geven, 
gaat hij in 2018 actieve mensen in de buurt portretteren. Dat doet hij door ze te 
interviewen en artikeltjes met foto op de Facebookpagina te plaatsen. Bekende 
mensen, maar ook de mensen die zich op de achtergrond houden en vaak niet in 
het Floreshuis te zien zijn. Hasami ziet namelijk dat de culturele kloof voor oudere 
allochtonen groot blijft. Ze leven hoofdzakelijk thuis en spreken gebrekkig Neder-
lands. Als alle actieve mensen in de wijk bekend zijn, zou daar iets aan kunnen ver-
anderen. Door hun netwerk te koppelen aan het Platform wordt de basis verbreed. 
Mensen die willen helpen met het organiseren van activiteiten zijn welkom.
Voor informatie, mail naar: platformverbinding@outlook.com.

door Herman Beens



De projecten van de 
Wijkstemdag 2017
Op de Wijkstemdag van 17 juni werden zeven projecten verkozen om 
uitgevoerd te worden. Hieronder lees je hoe het gaat met vier daarvan. 
Over de andere drie lees je in de volgende krant.

De Pluktuin
Op een stuk onbenut groen aan de Star
Numanstraat wordt een aantal fruitbomen 
geplant. Dit wordt gecombineerd met 
de aanleg van de speelweide. Gemeente 
en provincie zijn enthousiast over de 
plannen. Het streven is om de speelweide 
in de eerste helft van 2018 op te leveren. 
Omstreeks april/mei gaan de fruitbomen 
in de grond. Buurtbewoners kunnen een 
cursus ‘fruitbomen snoeien en verzorgen’ 
volgen, op kosten van de gemeente.

Platform voor Verbinding
Dit project heeft als doel om allochtone
en autochtone bewoners samen te
brengen. Er zijn al twee Talk&Walk-
bijeenkomsten geweest. Daar hebben 
90 mensen aan meegedaan. In december
is er een Open Dag. In januari 2018 
begint een Cursus Spreekvaardigheid. 
Daarin gaan Nederlanders met een 
migratie-achtergrond en Nederlanders 
geboren in Nederland elkaar corrigeren 
in spreekvaardigheid en culturele kloven 
verkleinen.

Buurtbios 
Iedere 3e vrijdagavond van de maand is 
er een filmavond in het Floreshuis. De 
entree is € 1, inclusief consumptie. De 
nadruk ligt op de gezelligheid. Bezoekers 
zijn enthousiast. Gemiddeld zijn dat er 
zo’n 25, veelal van oudere leeftijd.

Groen Doen
Het doel is om de aanwezigheid van 
flora en fauna in de wijk te vergroten. 
Het project is 3 oktober gestart met het 
planten van een appelboom (Elstar) 
in het plantsoen voor het Floreshuis. 
Er is overleg met de gemeente om aan 
te sluiten bij de stedelijke ecologische 
structuur. Een begin werd gemaakt met 
geveltuinjes en balkons. Geïnteresseerde 
bewoners kregen gratis bloembollen. 
Aan de hand van de bevindingen van de 
stadsvogelwerkgroep wordt bepaald welk 
soort vogelnestjes er komt.

door Gert Stremmelaar

Bezorger in 
beeld: Carla 
de Vries
Deze krant had je niet in handen 
gehad als hij niet was bezorgd. 
Wie zijn dat toch, die vrijwilligers 
die elke keer de krant weer 
rondbrengen? Leer ze kennen! 
Deze keer stelt Carla de Vries zich 
aan je voor.

‘Toeval’ bestaat niet….

Mijn terugtocht naar de stad vond plaats 
in 2013. Ik kwam terecht in dezelfde 
straat als waar ik vroeger, als kind, ge-
woond heb. ‘Toeval’ bestaat dus niet.
Bij het bezorgen van de wijkkrant is het 
fijn om weer door de ‘oude’ vertrouwde 
straten te lopen en steeds bekende plek-
ken tegen te komen. Maar ik zie ook 
nieuwe situaties. Vooral de laatste tijd 
verandert er veel. Er is bijvoorbeeld een 
heel nieuw stuk wijk bij gekomen, de 
Berlagehof. En ook de witte huizen aan 
de Oosterhamriklaan. De nieuwe bewo-
ners verwelkom ik met een wijkkrant in 
hun nieuwe brievenbus. 
Laatst gaf ik een wijkkrant aan een 
medewerker van Lefier. Hij werd er heel 
vrolijk van, wat bleek…hij stond er zelf 
in met een foto! Super, toch!
Het bezorgen is niet zoveel werk: 2 à 3 
uur per keer, en de krant komt 5 keer per 
jaar uit.
Meestal heb ik mazzel met het weer als ik 
ga bezorgen en anders wacht ik even.
Want je bepaalt zelf wanneer je gaat. 
Door ‘het lopen’ met de wijkkrant kom 
ik altijd wel iemand tegen met wie ik een 
babbeltje kan maken. Daar word ik blij 
van.

Ook interesse om bezorger te worden? 
Meer info bij Arnesto Ovaa, WIJ Korre-
wegwijk, 06-21222546, 
arnesto.ovaa@wij.groningen.nl. 

Gasten weten Logeerhuis 
De Opstap te vinden

met tv, maar kan ook in de gezellige 
huiskamer aanschuiven.
Inmiddels weten steeds meer mensen 
De Opstap te vinden. De gasten zijn van 
alle leeftijden en komen uit de hele stad. 
Sommige zijn zelfs al vaker geweest.
Zonder uitzondering zijn de gasten 
enthousiast over de gezelligheid en de 
zorg die de vrijwilligers van De Opstap 
bieden. 

Meer weten of komen logeren? 
www.deopstap050.nl

Op de Molukkenstraat 202 is sinds 
januari Logeerhuis De Opstap gevestigd 
(boven het Odensehuis). Gasten kunnen 
daar terecht als zij zich na een ziekenhuis-
opname nog niet zonder hulp thuis 
kunnen redden. Of als zij van mantelzorg 
afhankelijk zijn en hun mantelzorger 
even rust gunnen. 
In het logeerhuis worden de gasten in 
een huiselijke omgeving verzorgd door 
een team van getrainde vrijwilligers van 
Humanitas, die 24 uur per dag aanwezig 
zijn. Iedere gast heeft een eigen kamer 



Bedrijfin de wijk
Foto: Hiddo Zuiderweg

Go4fitness 25 jaar in de wijk
Het eerste gedeelte van de Oosterhamrikkade: daar fiets je niet vaak 
langs. Misschien toch maar eens doen, want hier zit een van de leukste 
sportscholen van onze stad: Go4fitness, een laagdrempelige sportschool 
waar je naast dans en fitness ook contact-vechtsporten als kickboksen en 
pencak silak kunt beoefenen.

Go4fitness 25 jaar in de wijk
Het eerste gedeelte van de Oosterhamrikkade: daar fiets je niet vaak 
langs. Misschien toch maar eens doen, want hier zit een van de leukste 
sportscholen van onze stad: Go4fitness, een laagdrempelige sportschool 
waar je naast dans en fitness ook contact-vechtsporten als kickboksen en 
pencak silak kunt beoefenen.

Go4fitness werd 35 jaar geleden opge-
richt door twee gemeenteambtenaren, 
René Kanon en Tijn Baumletterman, 
toen nog onder de naam Harimau. Tien 
jaar later verhuisden ze van de Noorder-
stationstraat naar de huidige plek aan de 
Oosterhamrikkade. Aanvankelijk was het 
voor beide mannen een hobby naast hun 
werk, maar na enige jaren besloten ze hun 
reguliere baan op te zeggen en fulltime 
met de fitnessschool aan de slag te gaan. 
“Een redelijke gok, want in de jaren 80 
was fitness nog lang niet zo populair als 
nu”, aldus Kanon. “Bovendien had het 
een wat negatief imago en werd fitness 
geassocieerd met criminaliteit.” Voordeel 
was wel dat er nauwelijks concurrentie 
was, zeker niet in Groningen. In de jaren 

90 werd fitnessen langzaam maar zeker 
steeds populairder. De gezondheidsrage 
kwam over uit Amerika en ook de indi-
vidualisering van de maatschappij droeg 
bij. De zaken gingen steeds beter, zo goed 
dat acht jaar geleden zelfs een filiaal in 
Bedum werd opgericht.

Momenteel biedt Go4fitness diverse pro-
gramma’s en trainingen aan. In oktober 
is begonnen met een beweegprogramma 
voor diabetici met type 2. In samenwer-
king met een diëtist is een programma 
van 12 weken opgesteld, dat door 
zorgverzekeraars wordt vergoed. Door af 
te vallen en meer te bewegen worden de 
glucosewaarden van het bloed verbeterd. 
In het Fit4kids programma is er aandacht 

voor kinderen. Die kunnen wekelijks
kiezen uit Kick4kids, een weerbaarheids-
training, een danscursus of gymnastiek. 
In deze lessen wordt veel aandacht 
geschonken aan samenwerken, respect 
en sociale vaardigheden naast fitheid en 
gezond leven. 
Ook gezinnen met een laag inkomen 
kunnen hun kinderen bij Go4fitness laten 
sporten. De stichting Leergeld betaalt de 
lessen voor een groot deel. Informatie op 
www.leergeld.nl.

De sportschool is ook een sociale ont-
moetingsplek met een huiskamer waar 
allerlei nationaliteiten na het sporten 
samen komen. De school trekt vooral veel 
studenten (zo’n 60% van de bezoekers) 
en andere bewoners uit de wijk. Maar 
ook mensen uit andere stadsdelen weten 
hun weg naar de Oosterhamrikkade te 
vinden. Een groot voordeel ten opzichte 
van commerciële sportscholen is dat het 
hier goedkoper is en er altijd begeleiding 
aanwezig is.

Kanon heeft vele generaties via zijn 
sportschool zien opgroeien. Ook zijn 
kinderen en kleinkinderen (hij is bijna 60 
jaar) maken gebruik van de sportschool, 
net als die van zijn compagnon. Kanon 
noemt zichzelf de klusjesman. Hij doet 
niet alleen het management, hij is dage-
lijks aanwezig tussen de sporttoestellen, 
geeft her en der aanwijzingen, doet een 
deel van de schoonmaak en geeft leiding 
aan zo’n 15 medewerkers, voor het 
merendeel part-timers. 
Hij woont zelf ook in de Korrewegwijk, 
in de Indische buurt. De mengeling van 
verschillende mensen, culturen, kleuren 
en ondernemers vindt hij het mooie aan 
de buurt. De sportschool is in dat opzicht 
een goede afspiegeling van onze wijk.
Go4fitness is dagelijks geopend van 9.00 
tot 22.00 uur. In het weekend tot 16.00 uur.

door Hiddo Zuiderweg

Oproep voor Werkgroep Woonomgeving
In onze wijk is een werkgroep actief die 
zich bezighoudt met de woonomgeving: 
de Werkgroep Woonomgeving Korreweg-
wijk. Deze houdt een vinger aan de 
pols over de stand van zaken rond dit 
onderwerp en organiseert onder meer 
de milieustraten. De werkgroep bestaat 

uit bewoners en medewerkers van de 
Milieudienst en andere gemeentelijke 
afdelingen. In de werkgroep is ruimte 
voor nieuwe leden. Wil je een paar keer 
per jaar meevergaderen en een actieve 
bijdrage leveren aan deze werkgroep? 
Vind je dat in jouw deel van de wijk 
vaker een milieustraat moet worden 

georganiseerd of wil je andere kwesties 
over de woonomgeving aankaarten? 
Stuur dan een mail naar Loek Veldt 
(voorzitter): lenlveld@hotmail.com of 
Gerda Galema (secretaris): g.galema@
werkpro.nl. Bij hen kun je ook terecht 
als je eerst nog vragen hebt.



Flora  Faunain de wijk
Winterkost

Lopend van de bus naar het Floreshuis 
valt mijn oog op deze mooie hoek van 
de Floresvijver. De merels hebben de 
bessen van de vuurdoorn nog niet 
ontdekt. Of kunnen ze elders nog 
genoeg voedsel vinden? Nog even en de 
treurwilg laat zijn bladeren in de vijver 
vallen. Hij maakt zich op voor de winter. 

Een aantal vogelsoorten verandert ge-
durende het jaar van menu. Zijn het in 
de zomer nog insecten- en wormeneters, 
in de winter gaan ze volledig over op 
bessen, zaden en fruit.
Rond deze tijd van het jaar wordt menig Foto: Bernadette van Leeuwen

Foto: Ronald Nuiver
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bessenstruik geplunderd door merels, 
koperwieken en kramsvogels.
Deze merel werd gezien in het Molukken-
park.

Portretten 
van de buren 
Op 14 en 15 november hebben internatio-
nale studenten van Academie Minerva 
portretten gemaakt van bewoners uit de 
wijk. Vanuit twee locaties, Het Flores-
huis en Edanz (in De Hoogte), hebben zij 
verschillende bewoners gesproken en ver-
halen uitgewisseld. Vervolgens maakten 
ze de portretten. 
Het doel van het project was om meer 
verbinding te leggen tussen de studenten 
en de (multiculturele) samenleving. Om 
zich voor te bereiden hebben de studen-
ten, naast een rondleiding bij Edanz en 
het Floreshuis, een workshop gehad over 
interculturele communicatie en de wijk. 
GoeieBuurt heeft vanuit de wijk deze 
samenwerking tussen Academie Minerva, 
Edanz en het Floreshuis ondersteund. De 

bewoners en studenten vonden het een 
zeer geslaagd concept en hebben het als 
twee prachtige dagen ervaren. 

Op 30 november konden de bewoners 
hun portretten ophalen. 
door Parisa Amin 
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Samen zorgen voor een veilige wijk

‘Ja maar de burgemeester
wilde óók meer blauw

op straat...’



Foto: Eddy Oostergo

Gerrit Krolbrug
Onze wijk ontleent haar naam aan de Korreweg. Aan het begin van de vorige eeuw 
begon deze weg aan de plantsoenzijde met een brug, de Korrebrug. Hij eindigde 
ook met een brug, de Korrewegbrug.
 

De eerste brug, die over het Boterdiep 
liep, bestaat niet meer. De tweede, 
gebouwd in 1936, bestaat nog wel maar 
is in de loop van de tijd van naam en 
uiterlijk veranderd. Sinds 2005 heet die 
brug Gerrit Krolbrug. Hij verbindt beide 
oevers van het Van Starkenborghkanaal. 
Deze brug is een pontonbrug, wat in-
houdt dat hij op het water drijft. Hij heeft 
slechts één ponton. Als je aan de oost-
kant voor de brug staat en hij gaat open, 
dan zie je het wegdek langzaam omhoog 

rijzen en daarna naar links wegdraaien, 
zodat het naderende schip kan passeren. 
De brug was jarenlang een groot 
verkeersknelpunt. Fietsers en automobi-
listen deelden de brug en daarom werd 
besloten twee parallelle loopbruggen aan 
te leggen voor fietsers en voetgangers. 
Deze waren gereed in 1993. Fietsers en 
voetgangers konden nu dag en nacht 
ongehinderd passeren. Er zijn de laatste 
jaren meerdere keren problemen geweest 
met de brug, wat leidde tot stremming 

van het autoverkeer. Daarom hebben 
burgemeester en wethouders begin 2016 
besloten tot de bouw van een nieuwe 
Gerrit Krolbrug. 
De brug is genoemd naar de Groningse 
schrijver Gerrit Krol, die twee keer 
in zijn leven aan de Korreweg heeft 
gewoond. Hij mocht graag langs het 
Van Starkenborghkanaal fietsen. Als hij 
bijna aan het eind van zijn fietstocht was 
gekomen, stak hij de Korrewegbrug over. 
De brug die nu zijn naam draagt. 

door Eddy Oostergo

Grofvuil inzameling
Veel wijkbewoners zijn niet tevreden over de inzameling van 
grofvuil. De gemeente is ermee gestopt het gratis langs de 
weg op te halen. In plaats daarvan mag je het vier keer per 
jaar zelf wegbrengen. Sindsdien nemen de problemen door 
dumping op straat of bij ondergrondse containers toe. Voor 
bepaalde wijken, zoals de Korrewegwijk, organiseert de 
gemeente nog wel milieustraten. Bewoners kunnen dan hun 
grofvuil wegbrengen naar containers die de gemeente in hun 
buurt plaatst. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Maar 
deze mogelijkheden zijn te beperkt (1x per jaar) en met 
name voor bewoners die zelf geen transportmogelijkheden 
hebben, is het lastig om grofvuil kwijt te raken.
Dit voorjaar stemde de gemeenteraad over een motie om 
de oude inzamelingsmethode weer in te voeren. Die motie 
haalde het net niet, de stemmen staakten 19 om 19. Na de 
herindeling komt het vraagstuk van de afvalinzameling 
opnieuw aan de orde. Het is zaak dat we als bewoners de 
gemeenteraad overtuigen van de noodzaak om grofvuil 
meerdere malen per jaar langs de weg op te halen. 

door Rob Heusdens
Foto:

Voorbeeld van verkeerd aangeleverd
grofvuil,omgeving Semarangstraat
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Kinder Kerst Theater
Samen met echte professoren gaan we op zoek. Ze 
hebben een bijzondere ster ontdekt. Komt er een nieuwe 
koning in het land van de ster? Ze weten het niet en 
gaan op onderzoek uit. Wij lopen met ze mee! Langs 
herders die bij een vuurtje zitten, engelen die voorbij 
zweven, de koning Herodes die in zijn koningsmantel 
op ons zit te wachten. Wel apart is dat zelfs de koning 
niet weet wat de ster ons te vertellen heeft. Gelukkig 
vinden we uiteindelijk de bijzondere baby en kunnen we 
de kadootjes geven. Zo eindigen we en proosten in de 
herberg, waar heerlijke chocolademelk op ons wacht.
De speeltuin en Het Pand worden omgetoverd tot een 
compleet theater. Kinderen, tieners en volwassenen uit 
de wijk spelen de rollen. Aanvang (drie rondes): 16:30, 
17:00 en 17:30 uur. Locatie: speeltuin DIB en Het Pand, 
Madoerastraat 16. Toegang is gratis.

Minimialistische Eettafel
Armoede, minimalisme en schulden brengen veel meer 
met zich mee dan je aan de buitenkant kunt zien. Sociale 
uitsluiting; familie die minder langskomt, vrienden 
die het niet begrijpen, maar ook schaamte. De taboes 
eromheen, een zeer smalle beurs, zorgen ervoor dat 
veel mensen thuisblijven of niets kunnen organiseren. 
De Minimalistische Eettafel maakt zich sterk voor deze 
mensen. Mensen in nood die de behoefte hebben aan 
delen met anderen en adviezen en tips aan elkaar 
doorgeven.
Door maandelijkse ontmoetingen aan tafel met een 
bordje eten en een goed gesprek te organiseren, en 
ook koffie-uur, koffie-tafels, levensplan-gesprekken, 
creativeitsmiddagen, 1 op 1 gesprekken, financiële 
voorlichting (hulp) en straks in het voorjaar van 2018 
ook wandelochtenden.
Op 1e kerstdag is er in onze wijk een tafel en niet 
zomaar eentje. De deelnemers mogen zelf suggesties 
inbengen en iets doen! Zo is er al iemand die zich heeft 
aangemeld en een verhaal gaat vertellen, er wordt een 
gedicht voorgedragen, er wordt een bingo georganiseerd 
en uiteraard wordt er lekker met elkaar gegeten.
Volgen en aanmelden via de Facebookpagina: 
De Minimalistische Eettafel.

Aanpak Oosterhamrikzone
Wat is de beste variant voor het Oosterhamriktracé en de 
fietsvriendelijke Korreweg? Samen met omwonenden en 
ondernemers heeft het projectteam Aanpak Oosterhamrikzone 
antwoord gezocht op deze vraag. Dit deden ze in ontwerpsessies. 
Het resultaat daarvan was te zien op 23 november. Tijdens een 
inloopbijeenkomst werden de voorlopige ontwerpen voor het 
Oosterhamriktracé en de fietsvriendelijke Korreweg gepresen-
teerd. Er was veel belangstelling: 245 bezoekers kwamen er op af. 

Op de vloer van het informatiecentrum was een aantal varianten 
levensgroot aangebracht. Zo konden bezoekers ervaren hoeveel 
ruimte er is tussen de voordeur, groen, autoverbinding en/of 
busbaan enzovoort. In grote prints hingen de resultaten van 
de ontwerpsessies als tussenstand aan de muren: plankaarten, 
wegprofielen en impressies. 
Ook werden onderzoeksresultaten gepresenteerd op het gebied 
van verkeer, luchtkwaliteit, geluid en de toekomst van de bus-
baanbrug.
De bezoekers leverden ruim 50 ingevulde reactieformulieren 
in. Wat ze hebben opgeschreven komt terecht in een reactie-
rapport, dat naar verwachting half december klaar is.

door Agnes Nanninga
Bron www. aanpakoosterhamrikzone.nl
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Gezonde leefstijl

Buurtcoöperatie GoeieBuurt is van plan 
om samen met medebewoners een ge-
zonde leefstijl in de Indische Buurt op de 
kaart te zetten. De eerste activiteit staat 
gepland voor januari 2018. Dit wordt 
een avond met een documentaire over 
gezondheid en aansluitend een discussie
hierover. GoeieBuurt hoopt mensen 
enthousiast te maken om hier samen 
concreet mee bezig te gaan. Bijvoorbeeld 
met activiteiten zoals gezond koken, 
praten over eigen ervaring met (on)gezond
leven of het samen opzetten van een 
gezondheidsplan of webpagina. Hoe 
kun je medebewoners in de wijk bewust 
maken van het belang van een gezonde 
leefstijl? Mensen die hier ideeën over 
hebben en met een gezonde leefstijl aan 
de slag willen, kunnen dit op de thema-
avonden naar voren brengen. Voor meer 
informatie kijk op www.goeiebuurt.nl of 
mail naar kris@goeiebuurt.nl.               

Nieuwe start Leutjefestival

Zet op 5 mei 2018 met dikke letters in 
je agenda: Leutjefestival. Want het gaat 
door! Nadat het festival in 2015 door de 
grote drukte ietwat uit de hand liep, kon 
de organisatie dit jaar niet doorgaan. 
Inmiddels hebben vier betrokken buurt-
bewoners het initiatief genomen om het 
Leutjefestival volgend jaar weer te orga-
niseren, op iets kleinere schaal. De vaste 
ingrediënten blijven: de draaimolen, het 
luchtkussen, veel muziek, eetkraampjes, 
schminken en natuurlijk de kern van het 
festival: de kinderrommelmarkt. Hiervoor 
komt een inschrijvingsprocedure. Er is 
minder ruimte dan voorheen. Beroeps-
handelaren worden geweerd, alleen 
kinderen zijn welkom, eventueel onder 
begeleiding van ouders.
Voor de dag zelf zijn heel veel vrijwilligers 
nodig, vooral om orde te houden. Wie 
zin heeft om enige uren mee te draaien 
op deze dag, kan een mailtje sturen naar 
stichtingleutjefestival@gmail.com.

DIB Lenteactiviteit oproep

In april 2018 wordt bij speeltuin het DIB 
een grootse lenteactiviteit georganiseerd. 
Het wordt een gezellige en vrolijke dag 
waarop de speeltuin aan de buurt laat 
zien waarom het belangrijk is dat die 
voortbestaat. Op maandag 15 januari om 
18.30 uur is er een bijeenkomst met alle 
mensen die willen helpen deze dag tot 
een succes te maken. Heb je ideeën, sug-
gesties of wil je gewoon meedoen? Kom 
dan 15 januari ook langs. Voor meer 
informatie: info@goeiebuurt.nl.
Heb je geen oppas? Neem je kind gerust 
mee. Het kan meedoen aan een van de 
kinderactiviteiten die dan plaatsvinden. 

Culturen bij de buren

Op zaterdag 27 januari vindt in onze wijk 
de multiculturele activiteit Culturen bij 
de Buren plaatst. Gedurende de hele dag 
is het Floreshuis het podium voor zeven 
culturen die onze wijk rijk is. Mensen 
van de culturen laten u hun heerlijke, 
traditioneel bereide eten proeven en 
kennismaken met hun taal, traditionele 
muziek en gewoontes. Een prachtige 
kans om medebewoners te ontmoeten 
van andere culturen die we vaak wel zien 
lopen, maar waar we niet altijd contact 
mee hebben. Voor meer informatie 
info@goeiebuurt.nl.

Buurtbiosbelevenissen

“Wij (een groep vrienden) werden 
geïnformeerd door een buurtwerker 
over de filmavond. Dit was voor ons een 
mooie aanleiding om weer eens gezellig 
bij elkaar te zijn. Nadat we heerlijk in de 
Korrewegwijk bij Buurman en Buurman
hadden gegeten, gingen wij op weg naar 
het Floreshuis. Spannend om ons te laten 
verrassen door een nog onbekende film. 
De euro per persoon werd betaald en 
we kregen een bon. In de pauze konden 
we daarvan een drankje nuttigen en een 
hapje na afloop. Waar heb je dat nog!!
Aardige mensen keken ons verwelkomend 
aan met uitdrukkingen ‘hoe meer zielen 
hoe meer vreugd’. Dat voelde goed! We 
kregen een korte introductie over het 
begin van de film. Ook werd ons gemeld 
dat we nog niet veel hadden gemist. 
Achterin de zaal konden we met zijn 
achten plaats nemen. De film ‘Nebraska’ 
draaide op het scherm in zwart wit. 
We hebben genoten. Ook na afloop was 
de sfeer onder de bioscoopbezoekers 
gezellig, de heerlijke hapjes en drankjes 
gingen er wel in. Echt heel sociaal om 
het weekend mee te beginnen. Aanrader 
voor een avondje uit. Ik kom zeker weer! 
Hopelijk zie ik dan meer nieuwe ge-
zichten.” door Luzan Boerma 

Het buurtbloemetje bloeit weer

Na een pauze van enkele maanden is het 
Buurtbloemetje weer springlevend.
Wijkbewoners kunnen een leuke buur, 
nieuwe buur, verdrietige buur, zorgzame 
buur of actieve buur die een bloemetje 
verdient, voordragen voor een mooi 
boeket bloemen. Op vrijdagavond 
17 november werden er maar liefst 
3 boeketten uitgedeeld. Dit keer werden 
de heren die iedere maand voor de 
wijkbewoners een filmavond organiseren 
verrast met een bloemetje. Dit werd door 
de aanwezige bioscoopbezoekers met 
applaus ondersteund. U ziet ze op de foto 
bij het stukje over de Buurtbios.

Wilt u zelf een buur verrassen met een 
bloemetje? Stuur dan een mailtje naar 
buurtbloemetje@gmail.com. Samen met 
u wordt dan het bloemetje bezorgd.

Koffieochtend in de Cirkel

Elke eerste en derde donderdag van de 
maand van 9.30 tot 11.30 uur is er een 
koffieochtend in de Cirkel. Iedereen is 
van harte welkom aan de Korreweg, 
ingang Singelweg 14b.
Er is een gratis kopje koffie of thee, met 
daarbij vaak ook nog wel een koekje of 
cake. Kom gerust langs als je behoefte 
hebt aan een praatje, diepgaand gesprek, 
krantje lezen of gewoon als je liever stil 
wilt zijn in gezelschap.
Er is ook een weggeefkast waar je een 
leuk boek uit kunt kiezen of misschien 
een ander hebbedingetje waar je al een 
tijdje naar op zoek was.

vlnr de organisatoren: Joop, Cees en Jos

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


