
De kinderen in De Hoogte en Korrewegwijk hoefden zich in de 
zomervakantie niet te vervelen. Verschillende organisaties sloegen de 
handen ineen en organiseerden zes weken een programma vol met 
activiteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Een succes! Dagelijks 
speelden en sporten groepen kinderen met elkaar. Ze ontdekten en 
leerden nieuwe dingen. Zo beleefden zij, ondanks dat ze door de 
corona wellicht niet op vakantie konden, een Onvergetelijke Zomer. 

Nr 1 - juli 2016Jaargang 14 - nr 4 - oktober 2020

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. We werken samen 
met de redactie van Op De Hoogte.
Ook onder meer Herman Beens, Ronald Nuiver, 
Magda Rozenveld, René van der Bij, Lefier, 
GoeieBuurt en Blije Business leverden een bijdrage 
aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
14 december. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk 16 november 2020 naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

Versierde kinderen en ouders liepen naar 
het Bernoulliplein. Daar danste iedereen 
mee op de klanken van Batatuké onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
Wethouder Carine Bloemhoff inter-
viewde twee kinderen op het podium en 
al dansend kwam er een einde aan zes 
weken plezier. Veel kinderen bedankten 
de organisatie voor de prachtige week.

In de herfstvakantie zijn er weer 
leuke activiteiten voor kinderen te 
doen. Het programma vind je op 
mooiewijken.nl.

De Onvergetelijke Zomer werd georganiseerd 
door Buurt- en speeltuinvereniging De Hoogte, 
Wijkcentrum Het Floreshuis, Het Houten Huis, 
Goeiebuurt, Het Pand, Speeltuin Dib, Vrijdag 
in de Buurt, Wij Korrewegwijk, B’Slim, EdanZ, 
Circus Santelli, Maaklab, Het GroenHuis, 
Up to Us, gemeente Groningen en de 
Speeltuincentrale Groningen.
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Een Onvergetelijke Zomer!

De kinderen deden ervaring op in 
theaterspelen, bakken, muziek maken en 
zingen. Daarnaast konden zij yogalessen 
volgen, zandkastelen bouwen, spelen en 
sporten bij Het Pand, Speeltuin DIB en 
EdanZ. Bij speeltuin De Hoogte was het 
ook feest, daar waren twee weken lang 
speelambassadeurs die elke dag activitei-
ten met de kinderen deden. Ook konden 
zij zich uitleven op de springkussens en 
met het speelzand. Circus Santelli trad op 
en leerden een aantal trucs aan waaghal-
zen en het Houten Huis was ook van de 
partij. 

Samen met kunstenaar BEELD-MARC 
maakten kinderen met natuurlijke ma-
terialen een drijvend droomeiland die 
ze later zelf in de Floresvijver mochten 
leggen. In speeltuin Dib maakten kinde-
ren een heus timmerdorp. Er werd wat 
afgetimmerd! 

De Onvergetelijke Zomer werd afgesloten 
met een swingende parade door de wijk. 

Het GroenHuis bruist!
Reparatiecafé Fix ‘m 
Elke maandag tussen 13.30-15.30 uur repa-
reren de vrijwilligers van Fix’m je apparaten, 
van broodrooster tot bezemsteel.  Wel in 
corona-stijl, dus de koffie houd je van ons 
tegoed. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve 
als er materiaal gekocht moet worden.

Kringloopwinkel
De kringloop is sinds de zomer nog mooier en 
netter gemaakt. Er zijn weer nieuwe artikelen 
uitgezocht en toegevoegd. Kom ook eens langs!
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 – 18.00 uur.

Wijkbakfiets
Bij het GroenHuis is een rode elektrische 
(wijk)bakfiets te leen om grofvuil naar de stort 
te brengen. Meer info: groningen.nl/afval. 
Reserveren verplicht. Dat kan bij 
buurtconciërge Jart Hoekstra: 
J.Hoekstra@werkpro.nl

Zwerfvuilteam 
Maar liefst drie keer in de week gaat de groep 
vrijwilligers van het zwerfvuilteam met grijper-
tjes de buurten in. Ook eens meedoen? 
Op maandag en vrijdag start om 10.00 uur 
(met koffie/thee) vanaf het GroenHuis en 
op de dinsdag vertrek om 19.00 uur vanaf 
Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte/
Cortinghhuis. 

Check ook Facebook.com/hetGroenHuis050 
(ook zichtbaar als je geen Facebook-lid bent).



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 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. De wijkorganisatie 
helpt bij het samenstellen van de Korrespondent 
en de website www.korrewegwijk.nl, bezoekt 
voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente 
en andere organisaties en geeft advies in wijkge-
bonden beleidsonderwerpen. Het WOK verga-
dert ongeveer acht keer per jaar, op woensdag-
middag. 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.

Bezorgers Korrespondent gezocht.
Momenteel hebben wij precies genoeg bezor-
gers om de Korrespondent in de Korrewegwijk
te bezorgen. Mocht er iemand uitvallen dan 
hebben we een probleem. We zoeken daarom 
één of twee extra bezorgers die kunnen invallen 
wanneer dat nodig is. 
Opgeven kan bij Loek Veldt (zie bovenstaand 
adres) of bij Ferdinand Stam in Het Floreshuis.

Korrespondent en de Nee Nee-sticker
Af en toe krijgen we vragen over het bezorgen 
van de Korrespondent bij Nee Nee-stickers. 
De Korrespondent is geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk, er staat geen reclame in. 
Deze wijkkrant is een uitgave van de bewoners-
organisatie WOK en komt vijf keer per jaar uit. 
Hiermee informeren we wijkbewoners over 
belangrijke zaken in de wijk, om de saam-
horigheid en veiligheid te verhogen. Je leest 
informatie over bijvoorbeeld betaald parkeren, 
de milieustraat waar je je grofvuil kwijt kunt 
en ontwikkelingen rond de nieuwe Gerrit 
Krolbrug. Als je de Korrespondent niet wilt 
ontvangen, kun je je adres doorgeven op 
wok@korrewegwijk.nl en geven we dat door 
aan de bezorgers.

door Loek Veldt

wok@korrewegwijk.nl
www.korrewegwijk.nl

Plan betaald parkeren (vervolg)

Gerrit Krolbrug en de Korreweg (vervolg)

Tot woensdag 27 mei 2020 kon je een 
reactie geven op het plan voor betaald 
parkeren in de Korrewegwijk ten noorden 
van de Floresstraat.
In de brief van 27-08-2020 geeft de ge-
meente Groningen aan dat in de Indische 
Buurt vanaf de Floresstraat tot en met de 
Molukkenstraat de bewoners voorstan-
der zijn van betaald parkeren van maan-
dag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 
18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur.
De Professorenbuurt Noord sluit zich 
aan bij de Professorenbuurt Oost. Zij 
hebben betaald parkeren van maandag 
t/m zaterdag van 16.00 uur tot 22.00 uur.
De bewoners van de West Indische Kade 
hebben uitstel gekregen omdat zij nu nog 
geen parkeerdruk ervaren. Het College 

De gemeenteraad heeft op de vergadering
van 29 januari 2020 de motie ‘Praten als 
Brugman’ met een ruime meerderheid 
aangenomen. De Raad geeft de voorkeur
aan een lage brug met vrijliggende 
fietspaden en een eigen rijbaan voor het 
autoverkeer. Dit alles om de veiligheid 
van de gebruikers te verbeteren.
Deze motie sluit bijna naadloos aan bij 
de ‘bewonersvariant’ van de bewoners-
organisaties.
Zij vragen de stuurgroep ‘Groninger 
Bruggen’ om de bewonersvariant ook 
door te rekenen en dus mee te nemen bij 
het uitwerken van de plannen.
De participatiegroep ‘Gerrit Krolbrug-

van B&W neemt in oktober een definitief 
besluit over het betaald parkeren in onze 
wijk.
Het parkeerplan en het reactierapport 
kun je nalezen op:
gemeente.groningen.nl/parkeren onder 
het kopje: Parkeermaatregelen stad 
Groningen.

Hopelijk zal dit betaald parkeren-project 
rond oktober/november 2020 gereed zijn.
Als er meer nieuws komt kun je dat 
vinden op de website van www.korre-
wegwijk.nl onder het kopje nieuws. Je 
vindt daar ook de brief van de gemeente 
van 27-08-2020.

door Loek Veldt

comité’ heeft op dinsdag 18 augustus een
gesprek gehad over de bewonersvariant. 
Rijkswaterstaat heeft daarbij alleen naar 
de minpunten gekeken en niet naar de 
pluspunten. Dit krijgt nog een vervolg.
De stuurgroep heeft op 03 september 
2020 de bewonersvariant nader toege-
licht. Het nemen van een besluit wordt 
doorgeschoven naar oktober 2020. 
Wij wachten dit af. 

Actuele informatie kun je lezen op 
www.korrewegwijk.nl onder het kopje 
‘Nieuws’.

door Loek Veldt

Belevenissen van 
een wijkbewoner: 
de collecte
Het is rond 19.30 uur als de bel gaat, 
meestal is dat om die tijd iemand die col-
lecteert. Voor mijn deur staan twee jonge 
meiden met de vraag of ik wat geld wil 
geven voor de dierenambulance. Ik vraag 
of ze een pas of iets dergelijks hebben om 
zich te legitimeren, die hebben ze niet. Het 
is een spontane actie van ze. Ik leg uit dat 
een collecte altijd volgens de officiële weg 
moet gaan. Ze hebben al geld opgehaald. 
Ik zeg ook wel bereid te zijn wat te geven, 
maar dat ze het voor hetzelfde ‘geld’ in 
hun eigen zak steken. Ze kijken verbaasd, 
zij doen dat niet! Ik raad hen aan contact 

met de dierenambulance te zoeken, via 
internet of telefoon. Ze weten ook waar 
het kantoor zit en zullen er heen gaan.

Later bel ik het kantoor en vraag of er 
twee meiden zijn geweest. Ja, dat was zo 
en het opgehaalde geld hebben ze in een 
bus gedaan. De medewerkster heeft hen 
uitgelegd waarom je niet spontaan kunt 
collecteren. Mensen kunnen de politie 
bellen en dan zouden ze een probleem 
hebben. Ze snapten dat goed. Geweldige 
zulke lieve leuke meiden en zó eerlijk! 
Mijn vertrouwen in mensen is bevestigd. 
Altijd positief blijven denken.

door Bernadette van Leeuwen



Cartoon: René van der Bij

Kunst in de wijkenaar

Gerrit Krolbrug en de Korreweg (vervolg)

In de Der Aa-kerk was er van 14 t/m 23 augustus 
een tentoonstelling van een kunstenaar uit de 
wijk: Hans Rikken. In 1980 studeerde hij af aan 
de Academie Kunst en Industrie in Enschede. 
Ik was nieuwsgierig en ben gaan kijken. Prachtig! 
Ik zag groot en ook klein werk.

Toen ik hem daar zag, heb ik hem ge-
vraagd om hem te mogen interviewen.
Dat vond plaats in Het Floreshuis.

Ik ben als voorbereiding eerst gaan 
googelen om meer over hem te weten te 
komen.
Een kunstwerk wat hij in 1995 had ge-
maakt was tentoongesteld in de, toen nog, 
Martinihal. De directrice van het CBK 
vroeg Hans of het ook als buitenobject 
ergens in de stad mocht staan, dat gebeur-
de maar moest eerst uitgevoerd worden 
in gegalvaniseerd staal tegen roesten. Het 
was van hout en zou anders snel 
wegrotten.

Het werk, ‘De Werkmaanbrug’ werd ge-
plaatst in 1996 in de Soendavijver.
Het is een ode aan grafisch kunstenaar 
H.N. Werkman die experimenteerde met 
druktechnieken. Dat zie je terug in de 
zestien platen waaruit de brug bestaat. 
Iedere plaat heeft figuren zoals Werkman 
die toepaste. De platen vormen samen 
een rol kranten die van de persen loopt. 
Het wordt bij elkaar gehouden door twee 
palen die 14 meter de grond ingaan 
en 4 tuien (kabels).

Wisseling van contactpersonen voor 
mantelzorgers in de Korrewegwijk
 
Graag stel ik mij aan u voor. Vanuit het 
Steunpunt Mantelzorg van Humanitas 
ben ik aanspreekpunt voor alle mantel-
zorgers in de Korrewegwijk. In september 
heb ik Jikke Meulman opgevolgd die met 
pensioen is gegaan. 
Zorgt u langdurig voor een familielid, 
vriend, of buur? Dan bent u mantelzorger.
Humanitas geeft vanuit het Steunpunt 
Mantelzorg (digitale) informatie aan 
mantelzorgers over allerlei onderwerpen.
Voor wie dat wil bieden we ook een 
persoonlijk gesprek, diverse cursussen 
of hulp van een vrijwilliger. En hopelijk 
starten we binnenkort met een Humanitas-
spreekuur in Het Floreshuis. 
 
Zorgt u langdurig voor iemand anders en 
bent u nog niet bekend bij het Steunpunt 

Mantelzorg? Laat het mij weten! Dan zorg 
ik dat u de ”Deel-je-zorg-tas” ontvangt 
met daarin onder andere de mantelzorg-
waarderingskaart. Meer is ook te lezen via 
www.humanitasgroningen.nl.
 
Esther Poelsma is te bereiken op:
mail: e.poelsma@humanitas.nl
telefoon: 050 - 312 60 00 

Glasvezel
Waarschijnlijk heb jij ook een folder van de 
KPN gekregen over de glasvezel die binnen-
kort in onze wijk wordt aangelegd. Hiervoor
moet door elk adres toestemming worden 
verleend. Iedereen heeft daarvoor een speci-
ale inlogcode gekregen. Met iedere bewoner 
wordt daarna persoonlijk een afspraak ge-
maakt om te kijken wat het beste aansluit-
punt voor glasvezel in diens woning is. 

Daarna kan het nog wel maanden duren 
voordat er daadwerkelijk glasvezel wordt 
aangelegd. De planning is tussen oktober 
en februari, maar dat kan later worden als 
er werkzaamheden elders in de stad 
uitlopen of bij een strenge winter.

door Hiddo Zuiderweg

Foto: Johann van der Geest

Als je er nu voorbijkomt zal je het met 
heel andere ogen bekijken, ik in ieder 
geval wel.

Nog leuk om te weten is dat Hans vijf 
dagdelen in de week lesgeeft in beeldhou-
wen aan volwassenen en een grote loods 
als atelier heeft. In 1992 kwam hij in 
Groningen wonen, zijn vriendin woonde 
hier al en ze kregen een kind, reden om 
zich hier te vestigen.
Hij heeft in de loop der tijd veel buiten-
werk gemaakt wat o.a. in Veendam, Zwol-
le, Enschede en Deventer staat.

Het was een heel leuk gesprek. Hans ver-
telde heel enthousiast over zijn werk, de 
natuur is zijn grote inspiratiebron.

Bernadette van Leeuwen



GoeieBuurtcafé

Het eerste GoeieBuurtcafé vond 26 
augustus plaats in Het Floreshuis. We 
bespraken op welke manier je in je straat 
bewoners kunt optrommelen om samen
iets met elkaar te doen en kennis te 
maken. 
Twee bewoners gaven aan dat ze dit 
graag wilden maar dat het niet lukte. 
Gezamenlijk bedachten we de oplossing 
dat GoeieBuurt hen gaat helpen door bij 

buurtgenoten in deze straat aan te bellen 
en ze te enthousiasmeren. 
Het GoeieBuurtcafé is voor iedereen 
die ideeën heeft voor of hulp wil bij 
het leuker maken van de eigen buurt. 
Studenten vragen we hier ook bij via 
Wijs (Wijk Inzet Jongeren en Studenten). 
Via Nextdoor en We Helpen komen ook 
meldingen van bewoners binnen die wel 
iets willen doen, hulp nodig hebben of 
kennis willen maken met hun buren. Dat 
biedt veel mogelijkheden om bewoners 
aan elkaar te koppelen. Kortom, we wil-
len kijken naar alle mogelijkheden die er 
zijn en nieuwe dingen bedenken. 
Ben jij een creatief persoon? 
Dan willen we je graag ontmoeten en 

GoeieBuurtnieuws

Grote en kleine veranderingen 
aan het begin van de Korreweg
Vroeger liep ik regelmatig vanuit mijn 
ouderlijk huis een rondje langs de 
Korreweg, door het Noorderplantsoen, de 
binnenstad en dan weer terug. Een mooi 
rondje op de zondagmorgen. Vooral het 
laatste stukje van de Korreweg, voor het 
plantsoen, kon mij altijd een beetje beto-
veren. Langzaam kom je dichter bij het 
plantsoen en alles wordt steeds groener 
en groener. Een heel mooi stukje. 
In dit laatste stukje voor het plantsoen 
bevindt zich de praktijk van mijn tand-
arts. Toen ik hier de laatste keer langs liep 
viel mij een bord op bij de ingangsdeur. 

De ingang aan deze kant was verdwenen 
en die zat nu aan de andere kant van het 
gebouw. Ik keek nog eens goed en het 
bleek dat ze met een verbouwing bezig 
waren. Dit was rond de paasdagen. 
Door een geheimzinnig virus was de 
tandartspraktijk alleen toegankelijk voor 
spoedgevallen. Later dan anders kreeg ik 
een uitnodiging voor controle. Toen ik 
hiervoor langskwam vroeg de tandarts 
mij of ik niet bij een krant werkte. Dat 
beaamde ik en vertelde van de verbou-
wing die mij een paar maand geleden 
reeds was opgevallen. 

In dit pand bevonden zich de tandarts-
praktijk en een avondwinkel. Op een 
gegeven moment merkte de tandarts dat 
de avondwinkel kleiner gehuisvest wilde 
worden. De tandarts is toen met Patrimo-
nium gaan praten en uiteindelijk kon hij 
het avondwinkelgedeelte er ook bij kopen 
en had hij ineens veel meer ruimte. Het 
is van binnen een heel mooi licht pand 
geworden. Heel veel wit. 
Dit pand op de hoek van de Korreweg en 
de Ebbingestraat heeft trouwens een aardi-
ge geschiedenis. Ongeveer op dit punt be-
vond zich vroeger de Korrewegbrug. Dat 
was de verbinding tussen de Ebbingestraat 
en de Korreweg. Deze brug liep over het 
Boterdiep. Deze Korrebrug was in gebruik 
tot 1938. Een straatnaam doet nog aan het 
verleden herinneren, de Rodeweg. Langs 
het Boterdiep liep namelijk een trekweg 
die, vanwege de kleur van het wegdek, 
‘rode weg’ heette.
Met dank aan mijn tandarts. 

door Eddy Oostergo

Energiecoaches in de wijk

Vraag jij je soms ook af hoe je in je eigen 
huis (meer) energie kunt besparen en dus 
ook geld? Binnenkort helpen de Ener-
giecoaches je met het beantwoorden van 
deze vraag. Energiecoaches zijn buren die 
je thuis aan de keukentafel gratis advise-
ren over de mogelijkheden die jij hebt om 
energie en geld te besparen en eventueel 
zelfs zelf energie op te wekken. Na een 
vrijblijvend keukentafelgesprek kun je 
gratis of tegen een kleine vergoeding 

vragen we je om te komen naar een 
GoeieBuurtcafé en wie weet wil een 
straatgenoot of je buurman of buurvrouw 
wel gezellig met je mee.

Aanmelden is niet nodig! Neem alvast 
een kijkje op www.goeiebuurt.nl of mail 
ons: info@goeiebuurt.nl.

De volgende GoeieBuurtcafés zijn:
Maandag 26 oktober: 
20.00 - 21.30 uur (thema: kunst & cul-
tuur, zie column Magda Rozenveld)
Donderdag 26 november: 
09.30 - 11.00 uur

materialen ontvangen waarmee je je huis 
energiezuiniger kunt maken. Ook is het 
mogelijk om iemand in te schakelen die 
uitgebreider en diepgaander advies kan 
geven.

Zelf energiecoach worden?
We zijn op het moment op zoek naar bu-
ren die het leuk vinden om zelf energie-
coach te worden. Als energiecoach krijg 
je vooraf een uitgebreide training waarin 
je van alles leert over energie besparen 
en andere zaken die bij het energiecoach 

zijn komen kijken.
Lijkt het jou leuk om zelf energiecoach te 
worden en buren in onze wijk te helpen 
met energiebesparing of weet je iemand 
die dit wel wat lijkt? Stuur dan een mail 
naar kris@goeiebuurt.nl

Energiecoaches zijn een initiatief van 
Bewonersplatform De Hoogte, de Groene 
Korrewegwijk, GoeieBuurt, Mooie Wijken, 
de gemeente Groningen en Grunneger 
Power.



Cultuur in de wijk
Column van Magda Rozenveld, 
cultuuraanjager 

Sinds een jaar heeft VRIJDAG op verzoek van de gemeente Groningen cultuurcoaches 
aangesteld in enkele wijken met de bedoeling om cultuur voor iedereen in de wijk toe-
gankelijk te maken. Ik doe dit al sinds maart 2019 in De Hoogte en Korrewegwijk toen 
De Wijk De Wereld in de wijk kwam. Dansgroep ‘Mous’ en een theatergroep ‘Goed 
Begin’ ontstonden hierdoor en zijn voortgezet door VRIJDAG in de Buurt. 

VRIJDAG in de Buurt is een programma van VRIJDAG, het huis van de 
amateurkunst voor Groningen. 

Elke
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16
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Sporten bij WIJ FIT
(niet in schoolvakanties)
Heb je weinig tot geen ervaring 
met sporten, maar wil je het toch 
proberen? Doe dan mee met de 
gratis lessen van WIJ FIT! 
Kinderopvang nodig? In overleg 
kan dit geregeld worden. 

Voor wie: Vrouwen uit De Hoogte en Korrewegwijk
Waar: Schermcentrum Noord, Van der Hoopstraat 6  
Kosten: Gratis
Opgeven kan bij: Chantal Molanus 06-27190768
Chantal.molanus@wij.groningen.nl 

Peuter Oudergym
Woensdag van 11.00 uur tot 11.45 
uur.  Inloop is vanaf 10.45 uur.

Lekker gymmen met je papa of 
mama in een ’echte’ gymzaal. 
Kom ontdekken hoe leuk dat is! 
De kinderen krijgen spelenderwijs
wisselende bewegingssituaties 

aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te 
bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, 
springen en rollen. 
Voor wie: kinderen van 2 en 3 jaar
Waar: CBS De Kleine Wereld, Celebesstraat 35 
Kosten: Gratis
Opgeven kan bij: Amanda van Vossen 06-46855911 / 
Chantal Molanus 06-27190768
Amanda.van.vossen@wij.groningen.nl / Chantal.
molanus@wij.groningen.nl

Cultuurcafé

Een plek om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar in gesprek te gaan over hoe we 
kunnen samenwerken. We kunnen kijken 
wat er nodig is in de wijk, welke ideeën, 
wensen en initiatieven er liggen. Hoe we 
elkaar hierbij kunnen versterken. Hoe we 
financiële middelen en geschikte locaties 

Introductie wijkdichter

Tijdens De Wijk De Wereld ontdekten we 
Charlotte Beerda, een prachtige dichter. 
In oktober 2020 willen we Charlotte in-
troduceren als wijkdichter. We publiceer-
den al eerder haar gedicht: lost en found. 
Zie ook haar nieuwe website: 
www.charlottebeerda.com/wijkdichter

kunnen vinden. En niet te vergeten: hoe 
we nieuwe doelgroepen bij kunst en 
cultuur kunnen betrekken.

Ik nodig iedereen uit die nieuwe dingen
uit wil proberen op het gebied van 
muziek, theater, beeldende kunst, dans, 
poëzie en andere vormen van cultuur om 
te komen op: Maandag 26 oktober van 
20.00 tot 21.30 uur. Locatie: 
Het Floreshuis, Floresplein 19D, 
9715 HH Groningen. 

Kom je ook naar het cultuurcafé? Meld je 
dan aan via magda.rozenveld@bijvrijdag.
Tijdens de bijeenkomst houden we ons 
aan de regels van het RIVM, dus 
VOL=VOL. GoeieBuurt helpt mee om 
dit cultuurcafé mogelijk te maken.

door Magda Rozenveld

Beweegtips voor binnen
In korte tijd is heel ons leven veranderd. 
Dat kan zomaar leiden tot ongezond 
gedrag zoals meer snoepen en minder 
bewegen. Juist nu is het extra belangrijk 
om in beweging te blijven, zowel voor je 
geestelijke als lichamelijke gezondheid. 
Beweging zorgt ervoor dat je je minder 
gestrest voelt, beter slaapt, het verlaagt je 
bloeddruk, vermindert depressie en angst 
en het verhoogt ook je weerstand!

Plank
Met deze oefening versterk je je romp-
spieren.

Ga op je buik liggen en steun met je 
bovenlichaam op je onderarmen en tenen.
Breng je heupen een stuk omhoog door je 
bil- en buikspieren aan te spannen.
Zorg dat je lichaam een rechte lijn vormt 
van je schouders tot je hielen.
Houd dit een hele minuut vol.

Instructiefilm: 
https://youtu.be/DO8GVaEjIPQ 

Gemakkelijke evenwichtsoefening
Deze oefening is vooral belangrijk bij het 
ouder worden, zodat je minder snel valt. 
We beginnen eenvoudig maar zorg wel dat 

je steun kunt zoeken 
als je dreigt te vallen.
Ga op je linkerbeen staan 
en til je rechterbeen iets op.
Houdt dit 20 seconden vol 
en wissel dan met rechts.
Houd de handen dicht bij
het lichaam en gebruik ze 
enigszins bij het evenwicht
houden.

Bevalt deze oefening en heb je 
meer uitdaging nodig dan kun 
je dezelfde oefening doen met 
de ogen dicht. Een volgende 
keer meer hierover.

Heb je een chronische ziekte of beperkin-
gen, overleg dan vooraf met je zorgver-
lener wat je veilig kunt doen. Bouw de 
oefeningen langzaam op door ze om de 
dag te doen en 5 tot 10 keer. Pauzeer dan
1 minuut voor je aan een herhaling 
begint. Kijk of je tot 4 herhalingen kunt 
komen in 5 weken.

Haak niet te snel af want conditie op-
bouwen geeft enig ongemak en duurt 
even. Kies wel oefeningen die bij je 
passen en die je leuk vindt. Dan houd 
je het langer vol. Iedereen moet roeien 
met de riemen die hij heeft. Of je nu 
moet roeien met korte of lange riemen: 
blijf roeien.

door Herman Beens

deAGENDA



Flora  Faunain de wijk&

Velen zullen erlangs gefietst zijn, maar 
nooit een stap naar binnen gezet hebben. 
Toch is Toko Hendrik aan de Korreweg al 
30 jaar een begrip voor veel mensen. Een 
uur voordat zaterdag de zaak opengaat, 
heb ik een gesprek met Soeradj Biere, de 
eigenaar van de zaak.
Biere nam in 2005 de Toko van zijn ouders
over. Deze begonnen in 1985 aan de 
Bedumerweg, waar nu de tweedehands 
winkel van Dik-bikecentre zit. In 1990 
verhuisden ze naar de Korrewegwijk. Zelf 
wonen ze op drie huizen afstand van de 
huidige zaak en draaien nog regelmatig
in de zaak mee. Als ze tenminste in 
Groningen zijn, want zes maanden per 
jaar overwinteren ze in Suriname. De 
zaak Hendrik-Sita is genoemd naar beide 
ouders.
Biere runt de zaak met zijn vrouw. Met zijn 

twee kinderen woont hij in Leeuwarden,
waar hij ook een paar jaar een tweede 
winkel had, maar die stootte hij in 2017 
af: de werkdruk was te groot. Want hard 
werken is het. Meestal zijn ze een uur 
voor opening (10.00 uur) in de winkel. 
Zes dagen per week zijn ze open tot 
18.00 om daarna nog schoon te maken, 
meestal zo’n 2 uur. Daarnaast komt nog 
de boekhouding, belastingopgave, het 
plaatsen van bestellingen en die soms op-
halen. Werkweken van 80 uur zijn geen 
uitzondering.
Biere doet dit met veel plezier. Oorspron-
kelijk verkocht hij alleen Surinaamse en 
Aziatische producten, maar in de loop 
der tijd is het assortiment enorm uitge-
breid. Omdat er in Groningen studenten 
zijn uit alle werelddelen en mensen 
steeds vaker en verder op reis gaan en 

daar nieuwe gerechten proeven, is er 
een groeiende behoefte om die wereldge-
rechten ook hier te eten. Daarop probeert 
Biere in te spelen. Voortdurend test hij of 
er behoefte is aan nieuwe producten uit 
Afrika en Zuid-Amerika. Wel heeft hij de 
Aziatische producten afgestoten, die zijn 
in veel grotere hoeveelheden en soorten 
te koop bij de Aziatische supermarkt aan 
de overkant. Zijn klantenbestand is dan 
ook heel divers. Vroeger was dat 90% 
Surinaams en 10% Nederlands, nu is 50% 
van zijn klanten van Nederlandse oor-
sprong. Natuurlijk komen er nog veel 
mensen met een Surinaamse achtergrond, 
maar heeft hij klanten uit andere delen 
van de wereld. Omdat er niet veel winkels 
zijn met zo’n breed wereldassortiment, 
komen er mensen tot aan Almere om hier 
af en toe boodschappen te doen.
Het voordeel van een kleine toko is 
natuurlijk het persoonlijk contact met 
de klanten. Biere is geïnteresseerd in zijn 
klanten en heeft vaak persoonlijke ge-
sprekken. Daardoor komen vaak kinderen 
van klanten ook bij hem winkelen, en de 
aanhang daarvan. Zo wordt zijn klanten-
bestand steeds groter.
Sinds enige tijd kun je er ook kant-en-klare 
broodjes en (Surinaamse roti) maaltijden 
kopen. Door de coronatijd is er veel meer 
behoeft om online te bestellen. Daarom 
start hij met de website www.tokohendrik.
nl. Streven is rondom het uitkomen van 
deze krant de site online te hebben.

door Hiddo Zuiderweg

Bedrijfin de wijk

Foto: Bernadette van Leeuwen
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Libelle

Tijdens een rondje om de vijver in het Molukkenpark zag ik een 
libel landen in het riet. Het ging om een mannetje Viervlek.
Op een hoge rietstengels hield hij de omgeving nauwlettend in 
de gaten. En owee als er ander mannetje te dicht in de buurt 
kwam. Fel verjoeg hij deze boven de vijver tot deze uit zijn 
gebied verdwenen was. Heel anders werd het als er een dame 
Viervlek in de buurt kwam, dan vloog hij om haar heen en 
probeerde hij haar te lokken naar zijn geliefde rietstengel. Als de 
dame op zijn avances inging en landde op de rietstengel, volgde 
al gauw de paring. Een paar libelle-ogen aan de overkant van de 
vijver keken jaloers toe.

door Ronald Nuiver

Foto: Ronald N
uiver

Ik stond aan de kant van de 
Hamburgervijver en zag iets 
vreemds in het water. Waar keek 
ik eigenlijk naar? Wat bleek?
Er was een boom gekapt en de 
wortels bleven vast aan de 
stronk zitten.
Zouden ze doorgroeien vroeg 
ik me af? Een sprookjesachtig 
beeld vond ik het.
Is het een goeie plek voor 
kleine vissen om zich tussen te 
verschuilen of uit te rusten? Op 
den duur zullen ze waarschijnlijk 
wegrotten. Alles in de natuur 
wat zijn nut niet meer heeft 
wordt opgeruimd/vergaat.
De natuur, ik raak er niet op 
uit gekeken!
 
door Bernadette van Leeuwen

Vreemd!



Klimaattip

Eten in de wijk
Waar eerst restaurant ‘De Gans’ zat is nu 
Plezant gevestigd. Buiten eten op het terras 
aan een plein, dat kan hier. In Amsterdam 
heb je ook wel zulke plekken in wijken.

Op een warme zaterdagavond, niet snik-
heet gelukkig, zitten we aan een tafeltje met 
uitzicht op het plein. Er is nauwelijks verkeer 
dus het is heerlijk rustig. De zaak is compleet 
veranderd, een moderne uitstraling, met zorg 
gedaan voel ik wel. Op 11 juni 2020 zijn ze 
opengegaan.

We zijn vroeg en er zijn nog weinig mensen. 
Eerst nemen we een drankje vooraf en we 
bekijken de kaart, er is genoeg keus, voor elk 
wat wils.
Co kiest: Filet Mignon en ik de Parelhoen. 
De gerechten zien er mooi opgemaakt uit.
We krijgen bijgerechten van groenten, 
aardappelen en salade, die er allemaal zeer 
aantrekkelijk uitzien en heerlijk smaken.
We hebben allebei een goeie keus gemaakt en 
zitten met smaak te eten. Ik drink er een rosé 
bij die er wonderwel goed bij past. Co drinkt 
geen alcohol en bestelt een alcoholvrij biertje.
De bediening is ongedwongen, attent en geeft 
het gevoel van huiselijkheid.
 
Je kunt hier ook met je kinderen komen, er
is een apart menukaartje voor hen. Als het 
goed weer is, kunnen ze op het pleintje spelen 
waar wat speeltoestellen staan. Lang tafelen is 
meestal niet aan kinderen besteed.

Met een nagerecht doe je mij altijd een groot 
plezier. Ik kies voor de trio van chocolade en 
die is in één woord zalig! Co neemt koffie 
waar wat lekkers van chocolade bij zit.
 
Plezant is een aanwinst voor de wijk, heerlijk 
eten en de prijs en kwaliteit zijn goed in balans.
Er is een steeds wisselende kaart die je op 
hun website kunt vinden.
Wij komen graag terug.

Plezant: www.plezantgroningen.nl
Diephuisstraat 8 9714 GW Groningen
tel.: 050 2110498

door Bernadette van Leeuwen en Hiddo Zuiderweg

        Mantelzorgcombinatie 
beschikbaar aan de Curaçaostraat

Lefier

Bent u aangewezen op een sociale 
huurwoning en heeft u een zorgvraag? 
Lefier heeft op dit moment mantelzorg-
woningen per direct beschikbaar aan de 
Curaçaostraat 21 en 23. Onze mantel-
zorgwoningen zijn net als reguliere 
huurwoningen maar hier kunt u heerlijk 
naast elkaar wonen met hen die u het 
liefst zijn. 

De appartementen zijn onderling gescha-
keld met een tussendeur en bevinden 
zich op de 1e, 2e en 3e verdieping. De 
woningen zijn bereikbaar voor mensen 
die gebruik maken van een rolstoel. Iede-
re mantelzorgcombinatie heeft één ber-
ging en daarnaast zijn er gemeenschap-
pelijke bergingen waarin oplaadpunten 
zijn aangebracht voor scootmobiels.  

Voordelen mantelzorgwoning
Het allergrootste voordeel van de mantel-
zorgwoningen is dat iemand met een zorg-
vraag comfortabel in het eigen huis kan 
blijven wonen, verzorgd door een naaste. 
U heeft een eigen woning met een eigen 
huisnummer en een zelfstandig huur-
contract. De appartementen zijn gescha-
keld met een tussendeur, hierdoor is uw 
mantelzorger altijd dichtbij. U wordt 
niet gekort op uw uitkering en er is geen 
inkomensgrens voor de zorgontvanger en 
ook niet voor de mantelzorger. 

Voorwaarden
Naast onze reguliere voorwaarden geldt 
voor de mantelzorgwoningen een belang-
rijke extra voorwaarde: door het tekenen 
van de huurovereenkomst gaan huurders 
ermee akkoord dat de huurovereenkomst 
van hun woning wordt beëindigd als 
de huur van de andere woning, die deel 
uitmaakt van de mantelzorgcombinatie, 
wordt beëindigd. Lefier zoekt dan mee 
om voor de huurder die achterblijft 
vervangende woonruimte te vinden. 

Interesse?
We geven u graag een rondleiding! Voor 
informatie kunt u Lefier bellen op 088- 
20 33 000 of mailen naar info@lefier.nl

Wij geven in de Korrespondent regelmatig een tip 
waarmee je geld kunt besparen en vaak houd je 
daarmee ook rekening met het milieu.

Tip #3
Je wasmachine
Om energie te besparen kun je om te beginnen de 
minder vuile was op 30⁰ C draaien.
De vuile was wordt op 40⁰ C wel schoon. Daarnaast 
hoef je niet altijd een voorwas te doen en zou je ook 
op minder toeren kunnen centrifugeren.
Met deze maatregelen slijt je wasgoed minder snel, je 
bespaart stroom en bovendien komen er zo minder 
microplastics in het afvalwater.

Wil je meer aan plastic beperking doen, zie voor tips: 
https://www.plasticsoupfoundation.org/#nieuws-actie

Rectificatie klimaattip
In De Korrespondent van juli 2020 stond als klimaattip om stroom te besparen: ‘Draai de 
koelkast thermostaat op de laagste stand’. Een opmerkelijke buurtbewoner maakte ons 
erop attent dat dit advies ertoe leidt dat de temperatuur in de koelkast boven de 
7 ⁰C komt en het voedsel niet meer tot de uiterste houdbaarheidsdatum te bewaren is en 
dus eerder bederft. In die zin is het slecht voor de portemonnee en bovendien gaat het in 
tegen de adviezen van de Gezondheidsraad en de Voedsel- en Warenautoriteit.

van de redactie
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NIEUW!  
Workshops Talentontwikkeling

Heb je een leuk idee voor een workshop 
voor kinderen vanaf 4 jaar? Laat het ons 
weten!
Wij willen in het nieuwe jaar beginnen met 
kleine groepjes kinderen die willen werken 
aan hun talent. 
Heb je leuke ideeën of ben je zelf goed 
in iets creatiefs (bijvoorbeeld knutselen, 
koken, sporten of muziek) geef dit dan 
door aan Chantal Molanus 06-27190768 
Chantal.molanus@wij.groningen.nl.

NIEUW! 
Huiskamer De Hoogte 

Elke donderdagochtend is iedereen van 
harte welkom bij ons in het Cortinghhuis 
aan de Borgwal 88.
Van 8.30 tot ongeveer 10.30 uur kun je 
gezellig binnenlopen voor een bakje 
koffie of thee.
De bedoeling is om een praatje te maken 
en één keer per maand behandelen we een 
thema. Dit kan over van alles gaan, bij-
voorbeeld opvoeden, geldzaken, voeding 
maar we kunnen ook yoga doen of samen 
ontbijten. 
Kinderen zijn uiteraard welkom en speel-
goed is aanwezig.
Het is vrijblijvend dus je kunt komen 
wanneer je wilt. Voel je vooral welkom.
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Blijf jij graag op de hoogte van 
alles wat er in jouw wijk gebeurt? 
Kijk op www.korrewegwijk.nl 
voor meer!

Gemeente pakt 
weesfietsenprobleem aan

Vanaf 14 juli mogen in bepaalde gebieden 
in de stad fietsen, bromfietsen, snorfietsen 
of vergelijkbare vervoersmiddelen nog 
maar maximaal vier weken onafgebroken 
geplaatst worden. De Professorenbuurt 
valt binnen het gebied en de Indische 
Buurt erbuiten, net als een gedeelte van de 
Korreweg en de Noorder Stationsstraat. 
Fietsen die langer dan vier weken staan 
worden overgebracht naar het Fietsdepot 
aan de Travertijnstraat in Vinkhuizen.
Zie je een weesfiets? Meld dit dan hier: 
https://gemeente.groningen.nl/verwaar-
loosde-fiets-laten-weghalen 

door Herman Beens 

Wormenhotel

Vorig jaar is er op 12 april in de Batavia-
straat een Wormenhotel geplaatst. Dit is 
een bak waar iedereen groenten, fruit en 
tuinafval in kan doen. Dat is ook gebeurd 
afgelopen jaar en op 19 mei jl. is de 
compost ’’geoogst”.
Het is aarde geworden, met dank aan alle 
wormen! Die zaten er ook volop in. 
’n Groot succes!

Door Bernadette van Leeuwen

Eerste basisbaan Korrewegwijk

De eerste ervaringen met basisbanen zijn 
positief, zo meldt de gemeente Groningen. 
Er zijn al negen basisbanen in de stad, 
waaronder ook een in de Korrewegwijk.
Een basisbaan bestaat uit taken in wijken 
en dorpen die door bewoners, bedrijven 
en organisaties zijn aangedragen. Deze 
taken zijn nuttig, maar zouden normaal 
gesproken niet worden uitgevoerd. Voor-
beelden hiervan zijn onderhoud aan wijk-
gebouwen, klussen bij sportverenigingen 
of onderhoud van openbare ruimtes. De 
gemeente biedt hiermee werk aan mensen 
voor wie een betaalde baan niet haalbaar 
is. De kandidaten krijgen tijdelijk een 
minimumloon. Ze worden geselecteerd 
door coaches van de directie Werk & 
Participatie van de gemeente Groningen. 
Aan het eind van het jaar moeten 40 tot 
50 basisbanen gerealiseerd zijn.
Abdel Salmi werkt sinds maart als ‘basis-
baner’ in het Groenhuis. Hij helpt mensen 
met allerlei klussen en zorgt er ook voor 
dat zwerfvuil wordt opgeruimd. Met de 
elektronische bakfiets haalt hij grofvuil 
op. Zo zorgt hij ervoor dat de wijk een 
beetje mooier wordt.
De mensen met een basisbaan worden be-
geleid door de gemeente en organisaties 
in de wijk, zoals bijvoorbeeld Werkpro. 
Bovendien wordt er veelvuldig geëvalu-
eerd zodat er eventueel bijgestuurd kan 
worden. De evaluatie wordt uitgevoerd 
door de Hanzehogeschool i.s.m. andere 
partijen, waaronder de vakbond.

door Hiddo Zuiderweg

Nieuws van WIJ Korrewegwijk
 
De medewerkers van WIJ Korrewegwijk 
zijn actief voor een groot aantal buurten 
zoals de Indische buurten, De Hoogte, 
Selwerderwijken, Professorenbuurt en 
Cortinghborg.
Voor veel bewoners is het team vooral 
te vinden in Het Floreshuis, maar wist je 
dat de medewerkers ook veel in de wijk 
te vinden zijn? Bijvoorbeeld bij mensen 
thuis en op plekken waar mensen elkaar 
ontmoeten zoals op straat, op sportplek-
ken, bij buurt- en speeltuinverenigingen 
en andere buurtaccommodaties. Ook in 
coronatijd, toen Het Floreshuis dicht was, 
zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk 
doorgegaan. Denk hierbij aan WMO aan-
vragen, (jeugd)hulpverlening, telefonische 
hulpvragen, het jongerenwerk op de fiets 
door de wijk en de WIJ Zomertour van 
het buurt(opbouw)werk “WIJ komt naar 
u toe, deze zomer” met sta-tafels, koffie, 
thee en lekkers.
 
Ook de Entree van WIJ Korrewegwijk 
is weer van start gegaan. Heb je bij iets 
ondersteuning nodig of een andere vraag? 
Kom dan langs op maandagmiddag en 
woensdagochtend. Een afspraak maken 
(zodat je direct aan de beurt bent) kan 
ook. Bel dan naar 050 367 4006 of mail 
wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl.


