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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, Nienke Alkema, Marloes Dekker, 
Wonder, Iliavana en Inas, Lefier, Nicky Veen, René van 
der Bij en GoeieBuurt leverden een bijdrage aan deze 
krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
14 oktober. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk 3 september 2019 naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

“Wat me opvalt, 
 is dat bewoners hier veel 
 voor elkaar doen.”
interview met onze nieuwe wijkwethouder Carine Bloemhoff

Haar eerste 100 dagen als wethouder zitten erop, tijd voor een nadere 
kennismaking. Het gesprek met Carine Bloemhoff vindt plaats in het hart 
van onze wijk: het Floreshuis. 

Carine zit sinds maart 2010 als raadslid 
voor de PvdA in de gemeenteraad. In die
rol had ze al contacten met organisaties
in onze wijk, zoals het Odensehuis, 
Jasmijn en vele andere. De Korrewegwijk 
is dus bekend terrein voor haar.
In 2014 werd ze fractievoorzitter en na 
de verkiezingen van november 2018 wet-
houder van onderwijs, werk & participatie, 
arbeidsmarkt en accommodatiebeleid. 
Daarnaast heeft ze, zoals elke wethouder, 
een wijk onder haar hoede. Carine heeft 
gelijk aangegeven dat haar voorkeur 
uitging naar het stadsdeel ‘Oude Wijken. 
Onze voormalige wijkwethouder Roeland 
van der Schaaf wilde het stadsdeel 
Centrum wel, dus dat kwam mooi uit. 
Kort na haar aanstelling bezocht Carine 

onze wijk als eerste. Kennismaken met 
organisaties in de wijk en een toer door 
de wijk waren onderdeel van haar bezoek. 
Ze is zeer begaan met de inwoners van 
onze wijk. Vooral het feit dat twee op de 
vijf kinderen in armoede opgroeien in 
de Indische buurt raakt haar. Ze merkt 
dat er al heel veel gedaan wordt op het 
gebied van armoedebestrijding, maar er 
is nog een lange weg te gaan. Carine wil 
zich hier graag voor inzetten. Het valt 
haar op dat de bewoners veel voor elkaar 
doen, het is een sociale wijk. Wat haar 
ook opvalt, is dat het in de wijk zo mooi 
groen is. Ze kwam op de dag van de 
Lentekriebels en zag dat de bewoners het 
ook zo willen houden. Groen en schoon!

Waarschijnlijk gaat Carine de wijken 

op vaste dagen en tijden bezoeken, zodat 
iedereen weet wanneer ze er is. Zo komt 
er een spreekuur, het hoe en wat daarvan 
moet nog nader uitgewerkt worden. Wat 
wel vastligt, is het overleg met de gebieds-
teams Oude Wijken. Dat heeft ze 1x per 
maand, iedere maand in een andere wijk. 
Op 6 juni was dat in het Floreshuis.
In deze overleggen bespreekt ze met het 
gebiedsteam wat er nodig is in de wijk, 
wat de bewoners graag willen en hoe dat 
gerealiseerd kan worden. Uiteraard moet 
daar wel geld voor zijn. Gelukkig heeft 
ieder gebiedsteam zijn eigen budget. Soms 
is er niet genoeg geld maar wel een prachtig 
idee, dan probeert Carine alsnog via de 
gemeenteraad geld te regelen.  

Carine wil zoveel mogelijk activiteiten 
bezoeken in de wijk ook al zijn die in het 
weekend.
Voorwaarde is wel dat ze haar kinderen 
van 3 en 1,5 jaar mee kan nemen. Ze maakt 
er dan een gezinsuitje van. Zo waren ze op
5 mei op het Leutje Festival. Carine opende 
dat, haar oudste stond naast haar op het 
podium en vermaakte zich prima op het 
festival.

Aan het eind van het interview maakt 
Carine nog even goed duidelijk hoe 
belangrijk ze het vindt om te weten wat 
de bewoners bezighoudt. Heb je wensen 
of ideeën? Stuur ze in via de website: ge-
meente.groningen.nl/goed-idee-voor-uw-
wijk-of-dorp-indienen of bel naar 14050.
 
door Bernadette van Leeuwen

Wijkwethouder Carine Bloemhoff
Bernadette van Leeuwen



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: lenlveldt@hotmail.com. Bij 
hem kun je ook een subsidieformulier 
opvragen. Daar staan de voorwaarden in.

Vervolg parkeerproblematiek 
Op onze WOKvergadering van woensdag 
12 juni 2019 hebben we weer over de 
parkeerproblematiek gesproken met Freek 
de Bos en Dony Duifhuis van de gemeente 
Groningen. Zij verzamelen gegevens over 
het parkeerprobleem in onze wijk. Als ze 
die hebben verwerkt, horen we wat het 
vervolg wordt. Dat lees je dan op onze 
website www.korrewegwijk.nl. 

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.korre-
wegwijk.nl, bezoekt voorlichtingsbijeen-
komsten van de gemeente en andere 
organisaties en geeft advies in wijkge-
bonden beleidsonderwerpen. Wil je hier 
bij 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,  Schoen-
makerij 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

Bezorgers Korrespondent gezocht!
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 een 
ander lid van het WOK.

Nieuwe 
wijkwebsite
Heb je de mooie nieuwe wijkwebsite al 
gezien? Kijk maar eens op www.korreweg-
wijk.nl. Je vindt er nieuws, een overzicht 
van activiteiten en evenementen, mooie 
foto’s, informatie over het Wijkoverleg 
Korrewegwijk (WOK) en een overzicht 
van instanties in de wijk. Ook alle edities 
van De Korrespondent zijn er digitaal te 
vinden.
Al enige tijd was er behoefte aan een 
gebruikersvriendelijkere website, waar je 
gemakkelijker nieuws uit de wijk kunt vin-
den. Het WOK is eigenaar van de website 
en heeft geld beschikbaar gesteld voor de 
vernieuwing. De website is gebouwd door 

26 groeten uit 
de Korrewegwijk!
We wonen in een prachtige, actieve, 
kleurrijke wijk, die volop in beweging is. 
Dat weet jij natuurlijk allang! Maar weten 
je familie en vrienden die ver weg wonen 
dat ook? Laat het ze zien met een van de 
kleurrijke ansichtkaartjes die je gratis 
vindt in het Floreshuis! Daar staan mooie 
plekjes uit onze wijk op: de lente in het 
Molukkenplantsoen, de Floresvijver met 
het Floreshuis, de Korremarkt en de 
Beren, de Sionskerk/moskee Eyup Sultan 
en het kunstwerk van Mette Bus op de 
rotonde in de Korreweg. Op iedere kaart 
staat een groet in een van de 26 talen die 
in onze wijk gesproken worden.
Dit project ‘Groeten uit mijn buurt’ is 
gekozen tijdens de Wijkstemdag in 2018. 
Voor ieder huishouden is een gratis 
ansichtkaart beschikbaar. Initiatiefnemer 

is wijkbewoner Johann van der Geest 
(vormgever en fotograaf). Meer weten? 
info@jbvandergeest.nl of 06-51282330.

Wisemice, een webbouwer uit de wijk. 
Het beheer van de website is eenvoudiger 
geworden zodat meer mensen er mee 
kunnen werken. Redactieleden van de 
Korrespondent zorgen ervoor dat de site 
steeds actueel is.
Je kunt ook zelf informatie of artikelen 
aanleveren voor de website. Daarvoor 
mail je naar redactie@korrewegwijk.nl. 

door Herman Beens

Cartoon: René van der Bij



Stölpersteine worden gelegd bij het 
laatst bekende woonadres van Joodse 
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. 
Op donderdag 16 mei zijn er bij Petrus 
Hendrikszstraat 77 vijf onthuld. Daar 
woonde in de oorlog de familie De Groot 
en hun Duits-Joodse pleegzoon Iwan de 
Vries, waarschijnlijk verre familie van 
zijn pleegmoeder. 
Het initiatief voor de plaatsing van deze 
struikelstenen kwam van Hans Kleve, die 
in de oorlog een speelkameraadje was 
van Iwan. Hij maakte de huidige be-
woonster van het adres, Reina Nuninga, 
enthousiast. Ze kregen hulp van Stichting 
Stölpersteine Schilderswijk, die in die 
wijk al veel stenen heeft laten plaatsen.
Er waren een kleine 50 mensen aanwezig 
bij de onthulling van de struikelstenen. 

Foto: Johann van der Geest

Stölpersteine: 
blijvende herinnering  (deel 2)

In de vorige Korrespondent las je deel 1 van het verhaal over 
Stölpersteine (struikelstenen). Hieronder het tweede en laatste deel!

‘Een vriendelijk woord doet heel veel.’ 

Jorijn is net een maand verhuisd uit haar 
studentenkamer aan het Floresplein. Zij 
vertelt hoe zij als studenten omgaan met - 
zoals iedereen haar liefkozend noemt - ‘de 
buurvrouw’. Jorijn neemt mij mee voor 
een kopje thee met haar oude buurvrouw.

Mevrouw Geerda Prummel woont al 52 
jaar in hetzelfde huis aan het Floresplein. 
Als 25-jarige is ze er met haar toenmalige 
man komen wonen. Ze was de jongste en 
woonde tussen gezinnen en oudere men-
sen. Mevrouw Prummel vertelt over die 
tijd: ‘Hiernaast woonde mevrouw Smit. 
Bij haar moesten we ‘op zicht’ komen, 

omdat ze onze huisbaas werd.’ In 1982 - 
toen mevrouw Smit overleed - konden ze 
hun huis kopen. 

Nu wonen overal om haar heen studenten. 
‘Hoe vindt u dat?’, vraag ik haar. ‘Nou ge-
woon. Studenten zijn ook gewone men-
sen. En ik wil graag weten wie eromheen 
woont en als ik ze niet ken dan vraag ik 
ernaar. Zelf ben ik van huis uit gewend: 
buren nodig je uit op de nieuwjaarsborrel 
en dat doe ik nu nog steeds. Ik prik een 
datum in overleg met de studenten. We 
zitten dan in de voorkamer en ik stel mij 
dan voor en zeg dat ik onderwijzeres bij 

Ook familieleden uit de Verenigde Staten 
waren hiervoor overgekomen. Een lid 
van de familie De Groot vertelde het een 
en ander, net als Hans Kleve. Hans haalde 
herinneringen op aan vroeger. 
Koos Bakema, penningmeester van de 
stichting, leidde de sprekers in.
 
Op zoek naar meer adressen
In de Korrewegwijk woonden in de oorlog 
meer joden. Nu is het idee ontstaan om te 
onderzoeken hoeveel het er waren en op 
welke adressen ze woonden. Het uitein-
delijke doel is om ook voor deze huizen 
Stölpersteine neer te leggen. Stichting 
Stölpersteine Schilderswijk wil haar erva-
ringen op dit gebied graag delen.
Heb je interesse om mee te werken aan 
dit project, neem dan contact op met 

Hiddo Zuiderweg, via 06-83227313.
door Hiddo Zuiderweg

over studenten en buurvrouw Gerda

basisschool het Karrepad ben geweest. Zo 
gaan we de hele kring rond. In de achter-
kamer staan dan de hapjes en het drinken. 
Het is leuk en gezellig en goed voor het 
onderlinge contact, ook tussen de andere 
studentenhuizen. Het is ook het moment 
dat de telefoonnummers worden verzameld 
en als er dan iets is, kan ik altijd bellen.’
 
Jorijn: ‘Als je bij ons in huis komt wonen, 
dan vertellen we de nieuwe huisgenoot dat 
hij of zij zich even moet voorstellen aan 
de buurvrouw. Het is leuk dat je elkaar 
kent. Bijvoorbeeld laatst was er iets met de 
afvoer. We mochten de kraan niet meer ge-
bruiken. Toen heeft een van de huisgenoten 
bij buurvrouw Geerda gedoucht’.
Mevrouw Prummel: ‘Of als er een feestje is 
dan krijg ik een briefje in de bus of komen 
ze langs. Overlast komt bijna niet voor. 
We houden rekening met elkaar.’ Jorijn: 
‘Meestal als er een feestje is of als er vrien-
den langskomen geef ik in de whatsapp al 
aan dat ze geen fietsen voor het hek van de 
buurvrouw moeten zetten en niet met de 
deuren mogen slaan.’ Mevrouw Prummel: 
‘En als er wel wat is: kom gewoon even bij 
elkaar langs.’

Op mijn laatste vraag ‘Hoe begin je met 
zoiets’ antwoordt mevrouw Prummel: ‘Ik 
doe gewoon wat ik zelf prettig vind en een 
ander doet dat dan ook. Een vriendelijk 
woord doet heel veel.’  

door Nienke Alkema

Foto: Johann van der Geest



Gerrit Krolprijs 
baken in onzekere tijden
Het was Goede Vrijdag, ik was net naar een concert geweest in de 
Martinikerk en was daarna koffie gaan drinken in het Feithhuis. Ik 
bladerde door het Dagblad van het Noorden en mijn oog viel op een 
kop waarvan ik meteen wist, eureka, hier moet ik iets mee doen voor 
de komende Korrespondent. Die kop luidde: ‘Gerrit Krolprijs baken in 
onzekere tijden’. 

Deze prijs is ingesteld voor het 405-jarige 
jubileum van de RUG en vernoemd 
naar de Groningse schrijver en essayist 
Gerrit Krol (1934 – 2013). Studenten uit 
het Nederlandstalige hoger onderwijs 
kunnen met een essay meedingen naar 
de prijs van 2.000 euro. Het eerste thema 
is inclusiviteit. Dit thema moet leiden tot 
penvoering in het Nederlands in plaats 
van het Engels. 

Maar waarom moest ik nu precies aan 
Gerrit Krol denken? Dat komt zo. Toen 

Gerrit Krol in 2013 overleed, werkte ik 
bij de voorloper van de Korrespondent. 
Na zijn overlijden kwam het idee bij mij 
op om voor de wijkkrant iets over Gerrit
Krol te schrijven. Ik heb mevrouw Krol 
opgebeld en met haar een afspraak 
gemaakt voor een interview, wat ze erg 
kon waarderen. 
Het huis waar mevrouw Krol samen met 
haar man heeft gewoond, straalde voor 
mij een geheel buitenlandse sfeer uit. 
Exotisch en sfeervol. Het was duidelijk 
dat er iemand gewoond had met een 

affiniteit voor andere landen en culturen. 
Een letterlijk en figuurlijk schitterende 
Venetiaanse kroonluchter, een Chinese 
kast en een schilderij uit Nigeria van een 
riviertafereel met figuren als stille getuigen 
van een leven in exotische oorden. De 
familie Krol heeft inderdaad jarenlang in 
het buitenland gewoond, in Venezuela en 
Nigeria. Dat verblijf had alles te maken 
met het werk dat Gerrit deed als weten-
schappelijk rekenaar voor Shell. Veel 
wiskunde, veel bèta, veel buitenland.
Maar, Gerrit Krol is ook een echte Gro-
ninger. Hij heeft lang aan de Korreweg 
gewoond en fietste vaak langs het Van 
Starkenborghkanaal. Als hij het bordje 
‘Groningen, 50 km’ passeerde, dacht hij 
uit de grond van zijn hart weer helemaal 
thuis te zijn. 
Bijzonder dat aan deze schrijver, die lang 
in exotische oorden heeft gewoond, deze 
Nederlandstalige essayprijs is toegekend. 

door Eddy Oostergo

Cultuuraanjagen
column van Magda Rozenveld, 
cultuuraanjager VRIJDAG in de Buurt

DeWijkDeWereld nestelde zich in alle haarvaten van onze wijk. Van ge-
sprekken met bewoners tijdens een avondwandeling tot het meezingen 
met het Karre/wijkkoor in het Floreshuis. Veel nieuwe ontmoetingen 
tussen wijkbewoners zijn tot stand gekomen. De voorstellingen in de 
Stadschouwburg afgelopen 13, 14 en 15 juni waren geweldig. Bezoekers 
liepen een bijzondere route door de schouwburg. Ik zocht en vond 
beeldend kunstenaars in de wijk. Zij exposeerden op plekjes langs deze 
route. Ik ontmoette Janna Krol. Haar man Gerrit Krol schreef boeken, 
groeide op aan de Korreweg en werd een nationaal bekende auteur. Jan-
na is een textielkunstenaar. Zij verzamelde haar leven lang materialen 
waar ze iets uit creëerde. Zij legde een enorme, verrassende verzameling 
attributen aan. Ze maakte unieke kledingstukken die ze droeg tijdens 
het jaarlijkse boekenbal.

Als cultuuraanjager wil ik mensen en organisaties bij elkaar brengen 
zodat zoveel mogelijk wijkbewoners het plezier kunnen ervaren van 
het actief bezig zijn met kunst en cultuur. Wijkbewoners verleiden om 

Foto: Johann van der Geest

nieuwe stappen te zetten die ze nog niet kenden 
zodat ze iets nieuws ervaren. En natuurlijk de vele 
talenten die we in de Schouwburg zagen een 
podium bieden.

Met een groep creatieve kunstminnende denkers en 
doeners wil ik een kunst/cultuurplatform vormen. 
Wil jij hieraan meedoen? Bewoners die ideeën, 
wensen of al een plan hebben, wil ik graag spreken. 
Stuur mij een mail of bel me: 
magda.rozenveld@bijvrijdag.nl / 06-51562916.



GoeieBuurtnieuws
GoeieBuurt ontwikkelingen
 
GoeieBuurt is inmiddels zo’n 2,5 jaar 
actief in de Korrewegwijk en De Hoog-
te. De afgelopen jaren hebben we hard 
gewerkt om samen met buren nieuwe 
initiatieven vanuit de wijk op te zetten. 
Dit heeft geleid tot veel mooie dingen 
zoals nieuwe verbindingen tussen buren, 
de Wijkmarkt, Gezonde Kookavond, één-
op-één ondersteuning tussen bewoners, 
U en de Buurt aanbelactie, Wijktuin bij 
EdanZ, Culturen bij de Buren en nog vele 
andere dingen. 
Nu is het zover dat we een nieuwe stap 
nemen. De stap dat we als GoeieBuurt 
volledig gaan werken vanuit werkgroe-
pen. In deze groepen zitten bewoners die 
zich rondom een bepaald thema organi-
seren en samenwerken om initiatieven 
op te zetten die inspelen op deze thema’s. 
Voorbeelden van werkgroepen zijn Ge-
zondheid, Duurzaamheid, Wijkvernieu-
wing, Communicatie, Gemeentecontact, 
Burenhulp en Kunst & Cultuur. 
Op het moment is de werkgroep Com-
municatie druk bezig de GoeieBuurtweb-
site, -facebookpagina en de Buurtmail te 
vernieuwen. Binnenkort wordt dan ook 
de geheel nieuwe GoeieBuurtwebsite 
gelanceerd met hierop alle informatie 
over ontwikkelingen binnen GoeieBuurt, 
de wijk, werkgroepen en persoonlijke 
verhalen. Ook beginnen we na de zomer-
vakantie met het maandelijks organiseren 
van het GoeieBuurt Café waar bewoners 
kunnen praten over de wijk en ideeën 
kunnen inbrengen. Ook zijn we nu elke 
vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur 
te vinden in lokaal 0.05 van het Flores-
huis. 
Wil je meer weten over GoeieBuurt, de 
ontwikkelingen of meedoen met een van 
de werkgroepen? Stuur dan een mailtje 
naar info@goeiebuurt.nl of kom op vrij-
dagmiddag eens langs in lokaal 0.05 van 
het Floreshuis. 

Korreweg Duurzaam

Onze gemeente wil dat Groningen in 
2035 energieneutraal is. Dit betekent dat 
er de komende jaren veel geïnvesteerd 
wordt in duurzaamheid. Als bewoner 
(eigenaar en huurder!) kun je denken aan 
zonnepanelen, isolatiemaatregelen en 
andere duurzame toepassingen. De werk-
groep Duurzaamheid houdt zich ermee 
bezig om dit ook in de Korrewegwijk 
te realiseren. De werkgroep bestaat uit 
bewoners van de wijk die actief zijn bij 
onder andere Wijkoverleg Korrewegwijk, 
GoeieBuurt en Grunneger Power. Samen 
zetten we ons in voor een groenere, 
duurzame wijk! Vind jij dit ook belang-
rijk? Wil je thuis ook besparen? Wil je 
meedoen en/of een duurzaamheidsam-
bassadeur worden in jouw straat? Laat 
het ons weten via info@goeiebuurt.nl.
PS. Heb je nog een leuke naam voor deze 
werkgroep, dan horen we dat graag!

Buurttaxi ook in de Korrewegwijk: 
chauffeurs gezocht!

In Selwerd rijdt een heuse buurttaxi. Een 
klein elektrisch tweepersoonsautootje 
waar je voor één euro binnen een straal 
van drie kilometer mee kan reizen. De 
mensen van Buurttaxi Selwerd hebben 
aangeboden dat ze ook in de Korre-
wegwijk de taxi willen laten rijden. 
Voorwaarde is wel dat zich een aantal 
chauffeurs meldt vanuit onze wijk. Een 
erg mooi aanbod omdat er bij ons veel 
mindermobiele mensen wonen, die 
dankzij deze dienst makkelijker uit huis 
kunnen. Vind je het leuk om als chauf-
feur in de Buurttaxi te rijden voor één of 
meer dagdelen per week? Laat het dan 
weten via info@goeiebuurt.nl. Kijk voor 
meer informatie op: buurttaxiselwerd.nl.

door GoeieBuurt

wachten in de zon, toen Jeroen ons zijn 
foto gaf. In zijn groep mochten wij de 
tour door de Stadsschouwburg maken. 
We zijn overal geweest: op het podium, 

De Wijk 
De Wereld 
Op 13, 14 en 15 juni stond de 
Stadsschouwburg bol van de 
verhalen uit de Korrewegwijk en 
De Hoogte. Hieronder twee terug-
blikken.

Bernadette van Leeuwen
Een half uur voor aanvang van de voor-
stelling loopt het pleintje voor de schouw-
burg al snel vol.
Het is een feest der herkenning, er wordt 
gezoend, gelachen, veel gepraat, handen 
worden geschud. De sfeer zit er al meteen 
goed in.

We worden in groepen verdeeld en mijn 
vriendin en ik zitten bij Janny.
De opening is op het podium, wij als pu-
bliek zitten daar en het toneel is in de zaal. 
Dans en muziek, heel aanstekelijk om te 
zien en horen.

Hierna begint de rondleiding. De eerste 
stop is in een zijbeuk. Hier vertelt Janny 
over haar belevenissen met de nijlganzen. 
Een heel leuk, informatief verhaal met 
zelfgemaakte foto’s.
Na dit verhaal volgen er meer, ieder op 
zijn eigen manier verteld en met eigen 
decor. Heel ontroerend hoe mensen hun 
kwetsbaarheid durven te laten zien. 
We komen op alle plaatsen in de schouw-
burg en krijgen de ene na de andere 
verrassing.
Alles is erg mooi geregiseerd en ieder 
komt tot zijn recht. Wat een organisatie, 
héél geweldig!
Weer thuis realiseer ik me wat een ver-
bondenheid ik heb gevoeld en vraag me af: 
waarom kan dat niet altijd? Wat zou de 
‘DE WIJK DE WERELD’ er dan anders 
uitzien!

Nicky Veen, een van de winnaars 
van de winactie uit de vorige 
Korrespondent
Wat een superprijs was dit om te winnen. 
Op de premièreavond mochten mijn zus 
en ik genieten van ‘De Wijk De Wereld’. 
Voor de Stadsschouwburg zaten we te 

in de foyer, de kleedkamers, noem maar 
op. En in elk hoekje was wat te zien, zoals 
huiskamers, ontmoetingsplekken, het 
Floreshuis en zelfs cafetaria De Koning. 
We kwamen ogen en oren te kort! Verha-
len met een lach, maar ook wat zwaardere 
onderwerpen werden aangesneden. De 
avond sloot af met het DWDW-lied. In 
één woord prachtig! Zulke mooie stukken 
muziek, theater en dans: dit mag van mij 
elk jaar wel! Trots dat ik bewoner ben van 
deze prachtig wijk :).



Eten in de wijk

Deze keer aten ze bij Salmagundi’s 
aan de Oosterhamrikkade tegen-
over het CiBoGa-terrein, een buurt-
restaurant waar ze vluchtelingen 
opleiden tot kok.

Als ik binnenkom, zit Ko er al. Direct 
binnen staat er een grote tafel waar men-
sen samen kunnen eten. Links verderop 
staan meer tafels. De sfeer is gezellig en 
doet vintage aan. Industriële producten 
van vroeger zijn hergebruikt tot bijvoor-
beeld een lamp. Er is geen plafond en je 
kijkt tegen ruwe muren aan.

Er wordt alleen een driegangenmenu 
geserveerd. Alle gerechten zijn gebaseerd 
op de keuken van het Midden-Oosten. 
Deze avond staat de groente aubergine 
centraal. We besluiten allebei de vlees-
variant te bestellen.

Het voorgerecht bestaat uit twee deeg-
flapjes met aubergine, elk met een eigen 
saus. Deze in de oven gebakken groen-
tegerechten smaken geweldig, een ware 
smaaksensatie. Het hoofdgerecht bestaat 
uit rijst, grove aubergine en gehakt in 
yoghurtsaus. De yoghurt is al roerende 
verwarmd en gekruid met kardamon, 
droge munt en gefruite knoflook. Door 

Twee redactieleden van de Korrespondent 
(Ko&Co) bezoeken eetgelegenheden in de 
Korrewegwijk. Bij iedere uitgave lees je een 
verslag van de eetbelevenissen van Ko&Co.

Flora  Faunain de wijk&

Foto’s: Ronald Nuiver

het verwarmen komt ook de olie uit de 
yoghurt vrij en neemt het de kruiden 
op. We vinden het allebei verrukkelijk. 
Het nagerecht bestaat uit baclava met 
een dopje ijs. De baclava smaakt zoals 
die moet smaken, lekker zoet. Het is een 
klein stukje zodat we ons geen zorgen 
hoeven te maken over de suikers.

Salmagundi’s wordt goed gevonden. Tot 
twee uur na openingstijd komen er nog 
mensen binnen ondanks dat je moet re-
serveren. Het gebouw loopt door tot aan 
de Kapteynlaan, waar nu een verbouwing 
plaatsvindt. Om die reden kun je er mo-
menteel niet lunchen. Het is de bedoeling 
de werkplaats uit te breiden.

Salmagundi’s 
open: vrijdag vanaf 18.00 uur
Oosterhamrikkade 8c
reserveren: info@salmagundis.nl

door Bernadette van Leeuwen 
en Herman Beens

Redding
Op het dak (4 hoog) van het pand Korrezoom nestelen ieder 
jaar scholeksters. Twee weken geleden gingen de vogels meer 
dan normaal tekeer. Ik keek vanaf mijn balkon wat er loos was. 
Ze liepen met z’n drieën beneden. Het jong rende in paniek als 

Stijve Wolfsmelk
Wist je dat er in onze wijk een 
zeldzaam plantje groeit? Het is 
de Stijve Wolfsmelk. Behalve 
in Groningen komt deze plant 
alleen nog in Rhoon (Z-H) voor. 
Hij is dan ook bij de wet be-
schermd en mag dus niet geplukt 
of verwijderd worden. Gelukkig 
zitten er bij Lefier mensen met 
een groene visie, die een strook 
waar deze planten staan, hebben 
behouden. Dus mocht je door 
de wijk wandelen en je ziet een 
kale braakliggende vlakte met 
een groene strook: grote kans dat 
je dan daar de Stijve Wolfsmelk 
tegenkomt.

door Ronald Nuiver

dak! Voor mijn deur is een luik en via de trap heeft de vrouw het 
jong weer op het dak gezet. Een week later liep hij weer bene-
den, maar nu kon hij wel vliegen. Normaal moet je hem met rust 
laten, begreep ik van een kenner. Maar hij had geen kans van 
overleven en nu wel, want hij is uitgevlogen!

door Bernadette van Leeuwen

een road runner rond, 
onder luid gepiep. Een 
vrouw stopte en bleef 
wachten wat er ging 
gebeuren. Ze trok de 
stoute schoenen aan 
en ving de vogel. Wat 
te doen? Vogelopvang 
en dierenambulance 
hadden geen oplos-
sing. Terug op het 

WeHelpen elkaar 
in de wijk 
Op het moment dat jij dit leest, zijn in 
jouw wijk vast allerlei mensen elkaar aan 
het helpen. Jan helpt z’n moeder met de 
boodschappen. Het buurmeisje helpt haar 
buurvrouw met het uitlaten van de hond. 
En toevallig kennen wij Klaas, die onlangs 
is geholpen bij de verhuizing door een 
wijkgenoot. Het is hart-
verwarmend hoeveel mensen er op zulke 
oh zo belangrijke momenten iets voor 
elkaar betekenen: ook in onze wijk.

Wil jij iemand helpen of kun je hulp 
gebruiken?
Als jij in de Korrewegwijk of in 
Groningen iemand wilt helpen of hulp 
kunt gebruiken, is er een heel mooie 
manier om dat te regelen. Via wehelpen.nl
kun je zien wie er bij jou in de buurt hulp
nodig heeft of aanbiedt. Als dat je aan-
spreekt, kun je er direct op reageren en 
hulp aanbieden of vragen.
Probeer het eens uit op wehelpen.nl. Het 
is heel gemakkelijk om je in te schrijven. 
Al dertigduizend Nederlanders zijn je voor 
gegaan. De site is gratis, je helpt elkaar 
immers ook ‘gratis en voor niets’. 



deAGENDA

13
JULI

AUG
SEPT

20
SEPT

9
SEPT

JUL
AUG
SEPT

WIJ-team bereikbaar
Het WIJ-team is ook in de schoolvakantieperiode 
bereikbaar in het Floreshuis. Het kan zijn dat de 
tijden van de spreekuren worden aangepast. De 
WIJ Entree, voor de trap links, vertelt je graag meer. 
Het WIJ-team helpt bij financiën en aanvragen voor 
WMO en Voedselbank, maar geeft ook informatie 
over (buurt)activiteiten en vrijwilligerswerk. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Talentenavond
Grote Talentenavond in het Floreshuis. Er is een open 
podium met onder andere karaoke, 19.00 - 22.00 
uur. Gratis hapjes. Organisatie: GoeieBuurt. Heb je 
ook een talent en wil je meedoen? Of wil je meer 
informatie? Mail naar info@GoeieBuurt.nl.

Zomervakantieactiviteiten
Er is weer van alles te doen voor de jeugd. 
Bij de Nieuwsflitsen achterop deze krant lees 
je er alles over.

Culturele Gezonde Maaltijd 
Vanaf 9 september weer elke 2e maandag in 
de maand in Het Pand aan de Madoerastraat. 
Inloop vanaf 17.30 uur, eten vanaf 18.00 uur. 
Kosten: € 4, kinderen € 2
Kook jij ook eens mee?
Opgeven: in het Floreshuis tot een week 
van te voren of mail naar 
Platformverbinding@outlook.com

BuurtBios
De gezellige BuurtBios in het Floreshuis gaat 
met zomerreces en start vrijdag 20 september weer.  
Elke 3e vrijdag van de maand draait een groepje 
buurtbewoners een film voor medewijkbewoners. 
Aanmelden is niet nodig. Kosten: € 1 inclusief koffie, 
cake en hapjes na de film. De avond begint om 
half 8. 

Kinderdromen durven doen
Het is al weer even geleden dat je hier kon lezen dat we zijn 
begonnen met het vangen van de dromen van de kinderen in 
de wijk. Om de wijk mooier en beter te maken. 

We begonnen met de dromen van de kinderen in groep 5 en 6 van de 
Kleine Wereld. Onze momenten met de kinderen werden al echt een 
soort ‘droomles’. Samen leerden we over elkaars dromen, hoe waardevol 
het is om te kunnen dromen, over wat voor jou belangrijk is, voor je 
toekomst, of voor de wijk. Door dat met elkaar te delen, merkten we ook 
hoe fijn het is om te horen dat jij niet de enige bent met een droom, maar 
dat anderen vergelijkbare dromen hebben. 

En, dromen kun je vangen, maar als dromen uitkomen is dat nog mooi-
er! Maar, hoe doe je dat eigenlijk? Ook dat leerden we samen. We hebben 
al een aantal dromen in de ‘dromenwerkplaats’ gezet, daar knutselen we 
verder aan de dromen. Zoals die droom van een kasteel in de wijk, of 
een grote moestuin voor iedereen met allemaal groenten en fruit. Een 
droom realiseren is niet pief paf zwaaien met je toverstok, maar ook 
gewoon hard werken aan je droom, je droom delen en vragen of anderen 
je willen helpen. 
Hoe we de ‘dromenwerkplaats’ verder bouwen en hoe we ervoor zorgen 
dat we straks ook de dromen van alle kinderen in de wijk kunnen vangen 
en met de hele wijk verder kunnen knutselen aan deze dromen, dat is 
de volgende stap. Samen met de kinderen, en eigenlijk iedereen die hier 
in gelooft, bouwen we door. Zodat stapje voor stapje de wijk een steeds 
mooiere plek wordt om te leven en op te groeien. En stiekem natuurlijk 
niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen. 
Wil je meedoen? Mail of bel ons! (marloes@uptous.nl 06-51034998)

Jan Waanders, Nienke Alkema, Gijs Jansen, Romy Misran, Marloes Dekker 
en de kinderen van groep 5/6 van de Kleine Wereld

HALLO, wij zijn Joëlle, Wonder, A.J., Inas, Iliavana en Laila. Wij 
zijn kinderen van de Kleine Wereld. Wij willen een groot huis 
waar alle kinderen kunnen spelen naast het Floreshuis. En wij 
willen vragen of dat mag want wij zijn ook bezig met een project 
over dromen. Wij willen klusjes doen bijvoorbeeld auto’s wassen 
en we mogen misschien wel met de burgemeester erover spreken 
in onze wijk de Korrewegwijk in het Floreshuis. 
Geschreven door Wonder, Iliavana en Inas 

A.J heeft onderstaande tekening gemaakt van hoe het kasteel 
voor alle kinderen in de wijk eruit moet zien.
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Vakantieprogramma DIB/Het Pand
Deze zomervakantie zijn er extra 
veel jeugdactiviteiten. 

• Van maandag 15 t/m vrijdag 19 juli 
organiseert Het Pand de Sport- en Spel-
week. 
Iedere middag van 14 tot 16 uur voor 
6 - 11 jarigen in DIB en iedere avond van 
19 tot 21 uur voor 12 - 18 jarigen op het 
Bernoulliplein. Met op donderdag een 
campingnacht en op vrijdag een afslui-
tende barbecue. 
• WIJ Korrewegwijk organiseert de 
hele vakantie door activiteiten. Zoals 
zwemmen, paintball, klimpark Grolloo, 
kamp en andere leuke uitstapjes. Zie het 
complete aanbod op www.check050.nl. 
• De zomervakantie wordt afgesloten 
op vrijdag 23 augustus, met een uitstapje 
naar Drouwenerzand. Dit wordt georga-
niseerd door DIB. 

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

Opstap gaat goed

Steeds meer mensen weten de weg naar 
het logeerhuis De Opstap te vinden. 
In 2018 logeerden er in totaal 66 mensen 
enkele weken. Daarmee is het aantal 
gasten ten opzichte van 2017 meer dan 
verdubbeld. De gasten vinden De Opstap 
huiselijk en gezellig, precies wat De 
Opstap voor ogen staat. Het is een klein-
schalig logeerhuis aan de Molukkenstraat 
en heeft vijf kamers waar gasten enkele 
weken achtereen kunnen blijven. Dat 
kunnen bijvoorbeeld patiënten zijn die 
uit het ziekenhuis ontslagen zijn en thuis 
niet op voldoende hulp kunnen terugval-
len. Of gasten die even komen logeren 
om hun mantelzorger te ontlasten. Het 
logeerhuis wordt vrijwel volledig gerund 
door vrijwilligers. www.deopstap050.nl 

Groen Huis: nieuwe broedplaats in 
de wijk

Een plek waar het gaat om duurzaam-
heid, groen én om meedoen. Een huis 
dat open staat voor iedereen die binnen-
loopt, werk ‘op maat’ levert en dé plek is 
voor bewonersinitiatieven. 
Met deze ambities wil het Groen Huis na 
de zomervakantie haar deuren openen 
aan de Madoerastraat 6. In de voorma-
lige werkloods van Lefier, die de afgelo-
pen weken gebruikt is door De Wijk De 
Wereld (o.a. voor decorbouw). Meedoen? 
Loop gerust eens langs!

Oproep: computerhulp gezocht!

Bij de WIJ Entree komen vaak mensen 
die niet zo goed overweg kunnen met 
computers. Erg lastig als je in onze digi-
tale wereld een DigiD moet aanvragen, je 
voor een huurwoning in moet schrijven 
bij Woningnet of iets wilt betalen met 
internetbankieren. Ben jij iemand die 
anderen een stapje verder wil helpen? 
Neem dan contact op met 
deborah.granville@wij.groningen.nl of 
bel 06 113 04 222. 

Samen lezen in de Indische Buurt 
en De Hoogte   
 
Het initiatief Samen Lezen brengt men-
sen samen rond literatuur. Bij het lezen 
gaat het niet om analyse van het verhaal 
maar om wat de deelnemers herkennen 
in het verhaal. Op dit moment is er één 
leesgroep in de buurt. Deze is elke maan-
dag van 11.30 tot 13.00 uur, aan de Van 
Oldenbarneveltlaan 6. Aansluitend kun 
je aanschuiven bij de Wereldlunch. Om 
mee te doen aan Samen Lezen hoef je je 
niet voor te bereiden of aan te melden. 
Het is gratis. Mogelijk komt er binnen-
kort ook een SamenLezengroep in het 
Floreshuis. 
Als je belangstelling hebt om mee te 
doen, kun je voor meer informatie mai-
len naar r.kamminga@noordwoord.nl.

Spreekuur Lefier

Lefier houdt iedere woensdagmiddag 
spreekuur in onze wijk. Heb je vragen 
over bijvoorbeeld je woning, leefomge-
ving, projecten in de wijk, klachten of 
onderhoudsklachten? Een medewerker 
van Lefier staat je dan graag te woord. 
Ook ideeën over je leefomgeving zijn van 
harte welkom. 

Wanneer: iedere woensdagmiddag tussen 
14.00 - 15.00 uur
Waar: Floreshuis, Floresplein 19d, 2e 
spreekkamer rechts naast de hoofdingang

Gratis tuingereedschap lenen

Heb je een tuin, maar geen tuingereed-
schap? Als wijkbewoner kun je van Lefier 
gratis tuingereedschap lenen. 

Wat kun je lenen?
• grasmaaiers • schoffels
• zagen • snoeischaren
• harken • verlengsnoeren
• scheppen • kruiwagens
• etc.

Hoe werkt dat? 
Het lenen kost niets. Wel vraagt Lefier 
een borg van € 10. Deze krijg je terug 
als je het gereedschap in goede staat en 
schoon inlevert.
Op maandag, woensdag en vrijdag kun 
je tussen 9:00 - 17:00 uur bellen naar 
06 21 24 51 17. 
Het adres is Madoerastraat 22.

Het Kristal

In onze wijk zit sinds 1978 Het Kristal, de 
enige zelfstandige geologische vereniging
met een eigen verenigingsruimte en 
bibliotheek. De leden houden zich bezig 
met het verzamelen van stenen, mineralen 
en fossielen. Hiervoor zijn verschillende 
werkgroepen die een of meerdere keren 
per maand bijeenkomen. De leden zoeken 
veelal zelf naar gesteenten in groeves en 
andere vindplekken. Die geven ze aan el-
kaar door en in de werkgroep bespreken 
ze de vondsten. Zo delen ze kennis en 
blijft het interessant. In de vitrine staan 
stenen van een excursie naar Denemarken.
Er zijn ook slijpavonden, inloopavonden 

en lezingen die open zijn voor belangstel-
lenden. Je moet je daarvoor wel aanmel-
den, via info@kristalgroningen.nl. 
www.kristalgroningen.nl

door Herman Beens


