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Roeloef Huisman - Zo lang 
ik er plezier in heb…
Roelof Huisman heeft al heel veel kapotte apparaten nieuw leven 
ingeblazen: stofzuigers, koffiezetapparaten, (infrarood)lampen, noem 
maar op. Hij werkt namelijk voor het Fix’m reparatiecafé in het 
GroenHuis. Daarnaast doet hij bijvoorbeeld ook de controle van de 
ingebrachte spullen voor de kringloopwinkel. 
“Ik ben een geboren en getogen Groninger”, vertelt Roelof. “Na de 
lagere school ben ik naar de Prins Bernhardschool gegaan, een 
technische school waar ik een opleiding tot loodgieter kreeg. 
Tegenwoordig heet dat Installatietechniek.” Na de opleiding werkte 
hij op de kermis, als taxichauffeur en vervolgens als loodgieter. 

moeilijker bereikbaar voor mensen die 
hulpbehoevend waren. Toen zijn wij 
hiernaartoe overgeplaatst, en ik ben dus 
gewoon meegegaan.” En niet alleen mee-
gegaan, maar Roelof heeft zelfs het hele 
pand van het GroenHuis helpen verbou-
wen tot wat het nu is. 
Wil: “Zie jij het weer aan de praat krijgen 
van spullen ook echt als een uitdaging?”
Roelof: “Jazeker. Maar ik krijg ook niet 
alles meteen aan de praat hoor. Maar dan 
leg ik het aan de kant, en na een paar 
dagen of een week probeer je het op een 
andere manier, en dan lukt het opeens 
wel.” Roelof vindt het leuk om te werken 
in het GroenHuis: “Gezellig ploegje met 
mekaar hier!”

Fix’m reparatiecafé
Roelof ging zijn technische vaardigheden 
ook als vrijwilliger inzetten: “Dat begon 
toen Gijs Jansen mij in 2015 vroeg of ik 
ook verlichting kon aanleggen, toen Het 
Floreshuis tijdelijk in het gebouw van 
het Karrepad zat. Op die manier ben ik 
daar een beetje aan het werk gekomen. 
Toen kwam het ook net aan het rollen 
met Fix’m reparatiecafé. Daar ben ik toen 
begonnen.” Toen de nieuwbouw van Het 
Floreshuis klaar was, verhuisde Fix’m 
uiteraard mee naar het Floresplein. En 
na daar een paar jaar gezeten te hebben 
verkaste het kluscafé in 2019 opnieuw, 
maar nu naar het GroenHuis. Roelof: 
“In Het Floreshuis zaten wij op de eerste 
verdieping. Daardoor waren we wel wat 

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, 
Joost Nussy, Gijs Jansen, Harald Hilbrants, Magda 
Rozenveld, René van der Bij, Lefier en GoeieBuurt 
leverden een bijdrage aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
15 februari. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk 18 januari 2021 naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

Je kunt bij reparatiecafé Fix’m te-
recht om spullen te laten repareren 
of om te leren hoe je dat zelf doet. 
Gereedschap is er te leen en er zijn 
handige mensen in de buurt die je 
graag helpen.
Madoerastraat 20
(buren van Het Pand en speeltuin 
DIB)
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
09.00 tot 17.00 uur
hetgroenhuis@werkpro.nl

door Wil van Eekeren

Foto: Wil van Eekeren

Wil: “Jij blijft dus nog wel even ‘fix’m’en’?”
Roelof: “Ja hoor, zo lang als ik er plezier 
in heb…”

Het hele interview kun je 
lezen op Facebook: 
hetGroenHuis050.

De Korrespondent wenst je
fijne kerstdagen en een 

gelukkig en vooral gezond 2021!



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)

In o.a. de Nieuwsbrief Oude Wijken van 
30 oktober 2020 heeft de gemeente 
Groningen hun plan voor betaald parkeren 
in de Nieuw-Indische Buurt en de Pro-
fessorenbuurt Noord verder uiteengezet.
In de West-Indische Buurt is er nog geen 
draagvlak om betaald parkeren in te 
voeren. Zij hebben nog geen grote 
problemen met het parkeren in hun wijk.
Het parkeerplan en het reactierapport 
kun je lezen op:
gemeente.groningen.nl/parkeren onder 
het kopje: Parkeermaatregelen stad 

Zoals u weet heeft het college van B en W
van Groningen de minister een stevige 
brief geschreven met het verzoek om de 
bewonersvariant goed te onderzoeken.
Als je met 12 bewonersorganisaties bent, 
de Fietsersbond, de bedrijvenvereniging, 
de drie dichtstbijzijnde scholen, en als 
je gesteund wordt door het college, dan 
zou je zeggen: dat is een breed draagvlak. 
Ook de gemeenteraad steunt de be-
wonersvariant, zoals blijkt uit twee zeer 
breed gedragen moties. Een breder 
draagvlak kán eigenlijk niet.
Toch is het ons niet gelukt om de bewoners-
variant (laag en breed en veilig) te laten 
onderzoeken, tezamen met de varianten 
van Rijkswaterstaat (hoog en smal). De 
stuurgroep kon daar tot drie keer toe 
geen besluit over nemen. Nu ligt de be-
slissing bij minister Van Nieuwenhuizen.
Je zou dan zeggen dat Rijkswaterstaat de 
beslissing van de minister én de bespre-
king in de Vaste Kamercommissie van de 
Tweede Kamer afwacht.
Maar wat gebeurt er: in de tussentijd 
heeft Rijkswaterstaat doodleuk 15 vari-
anten van hun eigen wensen uitgewerkt, 
alsof er niks is gebeurd. We hoorden 
zelfs, dat van die 15 er 5 ‘erg kansrijk’ zijn!
En erger nog: we kunnen hier alleen 

Groningen. Het college heeft, na inspraak, 
dit parkeerplan definitief vastgesteld.
Hopelijk zal dit betaald parkeerproject 
rond maart/april 2021 afgerond zijn.

Meer nieuws kun je vinden op de website 
van www.korrewegwijk.nl onder het kop-
je nieuws. Je vindt hier de brief van de 
gemeente van 27-08-2020 en het raads-
voorstel m.b.t. de parkeermaatregelen in 
onze wijk.

door Loek Veldt

maar de conclusie uit trekken dat Rijks-
waterstaat op geen enkele manier wil 
luisteren naar bewoners en gebruikers, 
en zelfs niet naar de gemeenteraad en het 
college van B en W. Dat is ‘participatie’ 
op zijn smalst!

Wij hopen dat Rijkswaterstaat toch nog 
rekening wil houden met alle wijkbewo-
ners en vooral de scholieren op de fiets 
die van deze brug gebruik maken. Als 
Rijkswaterstaat de hoogte van de Gerrit 
Krolbrug op 9,10 meter gaat uitvoeren, 
dat is gelijk aan de Noordzeebrug, dan 
krijgen we te maken met hoge taluds in 
de straten aan beide zijden van de brug. 
En dát willen we niet!

Op maandag 07 december 2020 is er nog 
een notaoverleg van de Commissie Infra-
structuur en Waterstaat over het Meerja-
renprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT).
De bewonersorganisaties gaan daar nog 
een motie indienen om te proberen om 
de bewonersvariant toch opgenomen te 
krijgen in de variantenstudie.
Wordt vervolgd…

door Loek Veldt
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Gerrit Krolbrug en de Korreweg (vervolg)

Kunst in de wijkenaar

Foto: Hans Burgers

Getekend: sporen van 
kindermishandeling
Jaren geleden maakte ik kennis met het 
werk van Herman van Hoogdalem, daar 
was ik zeer van onder de indruk. Het 
project ‘Gezichten van dementie’, dat hij 
samen met Gijs Wanders (oud nieuws-
lezer bij de NOS) maakte. Herman 
schilderde en Gijs interviewde de families 
wat uitmondde in een boek.
Nu hebben ze weer een gezamenlijk 
project afgesloten ‘Getekend’, portretten 
van mensen die slachtoffer van kinder-
mishandeling en misbruik zijn. Jaarlijks 
zijn er rond de 119.000 slachtoffers in ons 
land! Onder slachtoffers is er schaamte 
en angst om niet geloofd te worden. Via 
‘Het Kopland’ (die opvang biedt voor 
slachtoffers van huiselijk geweld) kwamen 
Wanders en Van Hoogdalem in contact 
met slachtoffers.
Er werden 9 portretten gemaakt en dito 
interviews waar wederom een boek van 
gemaakt is. Dit boek is maandag 16 no-
vember via een livestream gepresenteerd 
in het Forum.
Wanders sprak met twee slachtoffers en 
met Van Hoogdalem. Je kunt het hier 
terugzien: 
https://forum.nl/nl/agenda/getekend.

Vanaf woensdag 11 november kon je ’s 
avonds op NPO 2, 5 weken lang een ge-
sprek zien met een slachtoffer terwijl van 
Hoogdalem portretteerde. De afleveringen 
zijn terug te zien via www.uitzendingge-
mist.net. Het programma heet ‘Getekend 
– sporen van kindermishandeling’.

Herman van Hoogdalem woont al 35 jaar 
in de Korrewegwijk en geeft naast zijn 
schilderwerk als docent les aan Academie 
Minerva, waar hij zelf zijn opleiding heeft 
voltooid.
Hij heeft veel projecten op zijn naam 

staan: zie zijn website: 
www.hermanvanhoogdalem.nl.
Hij is nu bezig met een project over men-
sen in de zorg, dat doet hij samen met zijn 
vrouw Leta, zij interviewt mensen die in de 
zorg werken en hij maakt portretten van ze. 
In april 2021 komt daar een boek over uit.

Wat me duidelijk werd is dat Herman altijd 
op zoek is naar nieuwe uitdagingen, zijn 
nieuwsgierigheid brengt hem daar. 
Ik wens hem veel succes!

door Bernadette van Leeuwen

WIJS 
Student en samenleving verbinden, dat is de gedachte achter WIJS (Wijk 
Inzet door Jongeren en Studenten). Bij WIJS geloven we namelijk dat 
iedereen van elkaar kan leren. Studenten van verschillende (mbo, hbo, 
wo) opleidingen ondersteunen inwoners bij uiteenlopende vragen en 
worden gekoppeld aan echte vraagstukken uit de stad Groningen.

Naast de locatie De Ruimte in Paddepoel zit WIJS alweer meer dan een 
jaar wekelijks in het Floreshuis in de Korrewegwijk. De studenten helpen 
hier inwoners met juridische, financiële en ondernemersvragen. Zo schrij-
ven ze onder andere bezwaarschriften, helpen ze met het uitleggen van 
moeilijke brieven, doen belastingaangiften en assisteren bij het schrijven 
van ondernemingsplannen voor startende ondernemers. 

De studenten bij WIJS komen van verschillende opleidingen waardoor ze
allemaal hun eigen expertise meenemen. Maar wat is er nou mooier dan 
je kennis delen en tegelijk te kunnen leren in de praktijk? Dankzij de 
nauwe samenwerking met WIJ Groningen kunnen studenten altijd een 
beroep doen op de kennis en ervaring die ze daar in huis hebben. 

WIJS in het Floreshuis: dinsdag en donderdag 09.30 - 12.30 uur
Maken afspraak: 06 - 150 909 87 / info@wijsgroningen.nl / 
www.wijsgroningen.nl

Instagram: @wijsgroningen / Facebook: WIJSgroningen

Je eigen verloskundige tijdens 
zwangerschap, bevalling en 
kraambed met mogelijkheid 
tot thuiscontroles.

Even voorstellen. Ik ben Paula 
Leguijt, 43 jaar, getrouwd en 
moeder van 3 kinderen. 
Per 1 januari 2021 ga ik 1 op 
1 zorg leveren. Dit betekent 
dat je je eigen verloskundige 
hebt tijdens je zwangerschap, 

bevalling en kraambed. 
Als verloskundige vind ik het belangrijk dat jij (en 
natuurlijk je partner) je gezien en gehoord voelt. Jouw 
wensen staan centraal in mijn zorgverlening. Omdat ik 
maximaal 5 cliënten per maand begeleid, heb ik meer 
tijd en aandacht voor jou als zwangere. De mogelijkheid 
bestaat om de zwangerschapscontroles bij je thuis te 
doen.  
Dus… zijn jullie op zoek naar een spontane en betrok-
ken verloskundige? Van harte welkom! 
Aanmelden kan via: www.deeerstestapverloskunde.nl 
of 06 - 100 258 49

Je eigen verloskundige



dertussen werkte hij in Amsterdam bij de 
PTT in de nachtdienst om in zijn boter-
ham te voorzien. Vanaf 1970 heeft hij 
vijf jaar voor het Bethesda ziekenhuis in 
Hoogeveen gewerkt. Zijn eigen lab kon hij 
in het oude ziekenhuisgebouw opstarten.

In 1975 moest hij met zijn lab verhuizen 
naar Assen. Onderweg met een doos 
bloedmonsters voor zijn lab stapte hij in 
de trein naar Assen. Vlak na vertrek uit 
Hoogeveen werd de trein bij Wijster tot 
stilstand gebracht door Molukse kapers. 
Hij heeft een paar dagen als gijzelaar in 
de trein gezeten. Daarbij zijn ook mensen 
doodgeschoten. Vanwege de bloedmon-
sters dachten de kapers dat hij dokter was 
en mocht hij de medicijn bestellingen 
regelen en de nodige medische zorg ver-
lenen. Deze heftige gebeurtenis heeft hem 
afgeleerd om plannen voor de toekomst te 
maken. Het vertrouwen in de Rijksover-
heid was daarna ook totaal weg.

Levensverhaal van Hans Prins
Hans Prins is op 13 april 1935 geboren in Haarlem. Hij heeft op veel 
plekken in Nederland en Frankrijk gewoond en gewerkt. Hij wilde graag 
boer of piloot worden, beide zijn er niet van gekomen. Na diverse op-
leidingen kwam hij omstreeks 1959 bij het laboratorium van Droste te 
werken. Daarnaast heeft hij veel meegemaakt, zoals de Tweede Wereld-
oorlog en de treinkaping in 1975 bij Wijster. Bizar toeval: zijn huidige 
woning ziet uit op de Molukkenstraat.

Het gezin Prins bestond uit vijf personen, 
naast zijn vader en moeder had Hans ook 
nog een broer en zus. Mede vanwege de 
oorlog was zijn schooltijd een rommeltje. 
In de hongerwinter van 1944 werd hij 
ondergebracht bij een oom en tante met 
een bakkerij, in Santpoort. In februari 
1945 verhuisde hij naar een gastgezin in 
Breezand.

In 1954 ontmoette hij Renny. Zij trouwden 
in 1959 en ze kregen drie kinderen. In 1954 
werd hij ook goedgekeurd voor militaire 
dienst, nota bene bij de luchtmacht. Hij 
wilde later in een biologisch laboratorium 
werken (dat stond dicht bij het boeren-
leven) en vond eerst een baan bij Droste 
Cacao in Haarlem.
Tijdens zijn werk bij Droste heeft hij de 
analistenopleiding gedaan. Na Droste heeft 
hij nog bij laboratoriums gewerkt van Uni-
lever in Vlaardingen en vanaf 1962 bij
Brocades Pharmacia in Haarlem. Daar 
werkte hij met radioactieve isotopen en be-
gon aan de bijzondere opleiding Plant- en
Dierkunde aan de RijksUniversiteit Utrecht.

In 1969 heeft hij ontslag genomen bij Bro-
cades en is met zijn zwager een biologisch 
laboratorium begonnen (ABL). Om leiding 
te geven aan zijn lab, waar in de hoogtij 
dagen 30 man werkte, moest hij een cursus 
stralingsbescherming doen in Leiden. On-

In 1984 ging hij weg bij ABL, raakte 
gescheiden van zijn vrouw en probeerde 
een nationale arbodienst te organiseren. 
Dat mislukte, door tegenwerking van het 
Ministerie van Sociale Zaken, definitief 
in 1998 en toen was het ook tijd om met 
pensioen te gaan. Van 1997 tot 2003 heeft 
hij in Zevenhuizen gewoond met een 
nieuwe vriendin. Het was een verwarrende 
tijd omdat er zoveel gebeurde. Twee van 
zijn kinderen hebben op de woonboerderij 
gewoond. Aanvankelijk had hij met zijn 
vriendin de boerderij gekocht, maar dat 
was later niet meer op te brengen. Na vrij-
willigerswerk op een boerderij in Frankrijk 
kwam hij in 2005 in Assen terecht.

Na een val moest hij: ‘uit zijn eigen huis 
in Assen bevrijd worden’. Traplopen zat er 
niet meer in en na 6 weken revalidatie is 
hij in 2015 aan de Soendastraat in Gro-
ningen komen wonen. Hij is blij dat hij nu 
dicht bij zijn dochters woont en die komen 
regelmatig op bezoek.

Dit levensverhaal is gebaseerd op een 
boekwerk van Humanitas in het kader van 
het Levensverhaal Project.

door Herman Beens

QUIET (vervolg)

De coronatijd duurt maar voort en ik 
ben benieuwd of de mensen bij Quiet 
een creatieve, nieuwe manier van werken 
hebben gevonden. Net als de vorige keer, 
zie De Korrespondent nummer 3, kan 
een gesprek met Marjan op 1.5 meter 
afstand. Thea, haar collega, is aan het 
werk op haar laptop en verder is het heel 
‘quiet’ in het pand, maar dat blijkt schijn.

De inloopochtenden voor members (le-
den), die altijd zeer gezellig waren kunnen 
nog steeds niet gehouden worden.
Wel kunnen er één op één gesprekken 
gevoerd worden, de zogenaamde ‘corona-
steungesprekken’. De eerste vraag die ge-

steld wordt is hoe het de members vergaat 
in deze tijd en waar er behoefte aan is.
Member Suus heeft zich eenzaam gevoeld 
omdat er geen inloop ochtenden meer 
mogelijk waren. Omdat ze rugklachten 
heeft kan ze niet fietsen met haar kinde-
ren. Bij Quiet was kortgeleden een step 
gedoneerd en dat kan ze wel. Heerlijk om 
een oplossing te kunnen bieden.
Sinds kort is er ook een pedicure die 
members gratis een behandeling geeft 
in het pand. Middels donaties werden 
er heerlijke sappakketten aan geschaft, 
dus de members hoeven niet met lege 
handen naar huis.

Veel oudere mensen zijn niet gewend om 
hulp te vragen, maar ook voor die groep 
wil Quiet graag wat betekenen. Via mail of 

telefoon kunt u zich aanmelden, er is een 
voicemail en u wordt altijd terug gebeld.

Heel langzaam komt er weer leven in het 
pand van Quiet, maar het blijft voorlopig 
zoeken naar wat wel en niet kan. Twee 
dagen ná dit interview worden er drie 
nieuwe projecten aangeboden, maar die 
moeten eerst bekeken worden of ze wel 
geschikt zijn voor de Quiet-members. 
Quiet valt nog lang niet stil! Marjan en 
Thea gaan enthousiast verder.

Quiet Groningen / Oosterhamriklaan 
101-115 / Telefoon: 050-2112969
Mail: groningen@quiet.nl
Site: quiet.nl/groningen

door Bernadette van Leeuwen

Het Levensverhaalproject van Humanitas

Woon je in de Korrewegwijk en heb je ook 
zin om een levensverhaal te schrijven dan 
kunnen we een samenvatting van je levens-
verhaal plaatsen in De Korrespondent. Neem 
dan contact op met Humanitas: j.hartholt@
humanitas.nl, telefoon 06 - 136 537 92 
of kijk op de website: www.humanitas.nl/
groningen onder Wat we doen bij Vriend-
schappelijk Huisbezoek Levensverhaal.



Klimaattip

Tip # 4 
Deurspin
Als het buiten kouder wordt 
is het niet verstandig 
om alle deuren in 
huis open te laten.
De radiatoren in de gang 
en slaapkamer(s) hebben 
een kleinere capaciteit 
dan in de woonkamer. 
Dit heeft niets te maken 
met de kamerthermostaat. 
Een deurspin op de deur 
van de gang naar de kamer trekt de deur 
vanzelf dicht. Hoe meer deuren dicht hoe 
minder tocht.

Website: www.grunnegerpower.nl/besparen
Telefoon: 050 82 00 492

door Herman Beens

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

Ruim een jaar geleden hield de Werk-
groep De Groene Korrewegwijk in het 
Floreshuis hun “Energieke bijeenkomst”. 
Op deze avond in november kwamen 
bijna 80 mensen en was bedoeld om te 
kijken wat er onder bewoners leeft op 
het gebied van duurzaamheid en hoe we 
onze wijk kunnen vergroenen.

De Groene Korrewegwijk werkt samen 
met zowel Grunneger Power als de 
gemeente Groningen. De gemeente krijgt 
geld van het rijk om energie te besparen 
en duurzame energie op te wekken.
De drie onderwerpen waar de meeste 
belangstelling voor bestond waren: meer 
groen in het algemeen, alternatieve ener-
giebronnen en energiebesparing.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om 
met energiebesparing verder te gaan. 
We leven in een wijk waar de beurzen 
niet dik zijn en dat kan motiveren om 
te besparen. Zo kun je meer geld aan 
andere zaken besteden. Ook de mate van 
betrokkenheid is laag in de wijk.

Dilemma
In Groningen zijn al mensen met een 
participatiebaan als energiecoaches 
actief. Begonnen in Beijum en Lewenborg 
komen er steeds meer noordelijke wijken 
bij. Er zijn in Nederland veel verschil-
lende subsidies en die bereiken vaak de 
“Happy Few” die het zelf kunnen betalen, 
en vooral niet de mensen die slecht kun-
nen lezen en schrijven. De Korrewegwijk 
is een wijk met een heel diverse bevol-
kingssamenstelling echter de mate van 

betrokkenheid is laag.

Unieke benadering
Verschillende instanties merkten dat 
er met laaggeletterden vaak een goed 
gesprek mogelijk is. Toen kwam het idee 
van een vrijwillige energiecoach die ook 
de eigen taal spreekt en een verhaal ver-
telt. Daarmee bereik je meer dan met het 
uitdelen van een folder. Verschillende or-
ganisaties zoals Jasmijn, de moskee en de 
groep Somaliërs zijn benaderd of mensen 
hiervoor interesse hebben. De selectie van 
de mensen is in handen van GoeieBuurt. 
Zij krijgen een speciale cursus door Grun-
niger Power die de gemeente betaald, de 
nadruk ligt op het gesprek.

De energiecoaches in de wijk
Via Jasmijn loopt nu een traject waarbij 
extra aandacht op het persoonlijke aspect. 
Vrouwen zijn meer betrokken bij de huis-
houding. Daarna verwacht de werkgroep 
een snelle verspreiding binnen de groep 
vrouwen. Bij het advies hoort een pakket 
ter waarde van €50,- bestaande uit onder 
andere tochtstrippen en ledlampen.

Wil je ook energiecoach worden? Mail 
Kris van GoeieBuurt op info@goeiebuurt.
nl.
Voor meer informatie over energie bespa-
ren of zonnepanelen vind je op:
www.energieloket-groningen.nl/groningen
www.grunnegerpower.nl/besparen

door Herman Beens

Het Floreshuis probeert zoveel mogelijk 
open te zijn. Veel activiteiten zijn helaas 
gestopt maar we blijven wel open voor o.a.; 
het WIJ-team en het consultatiebureau.
Er is echter een uitzondering voor eenza-
me wijkbewoners, hiervoor hebben we op 
donderdag een koffieochtend (van 10.00 tot 
12.00 uur) voorwaarde is wel dat men zich 
vooraf even opgeeft. 
Wat betreft de horeca zijn we dicht maar 
er kunnen wel lunches en diners afgehaald 
worden. Iedere dag hebben we andere 
gerechten. Deze staan op onze website 
vermeld, op Nextdoor en onze Facebookpa-
gina wijkcentrum.floreshuis.
Net zoals vorig jaar gaat ons Korrezon-
festival wel door maar dan met alleen 
corona-proof activiteiten. Binnenkort zullen 
we starten met de promotie hiervan. 

Maar mocht je vragen hebben bel ons 
op 050-5710112 of mail naar 
beheer@floreshuis.nl.

door Gijs Jansen

De Groene Korrewegwijk

In augustus en september 2020 zijn er 3 
buurttafels geweest over het groen in de 
buurt. Het team Mooie Wijken heeft 5 
schetsen gemaakt die begin oktober bij 
de buurtbewoners in de bus zijn gedaan. 
Je kunt hierop je voorkeuren en wensen 
kenbaar maken, Jouw mening telt en is 
belangrijk. Centraal staat om door middel 
van meer groen de gevolgen van een 
extremer klimaat zoals droogte/hitte en 
zware regenval te beperken.

In de komende lente worden maandelijks 
bijeenkomsten voor actieve bewoners 
gehouden om de beste invulling te geven. 
Ook hebben een aantal buurtbewoners te 
kennen gegeven liever direct aan de slag 
te gaan. In de lente wordt een tuinteam 
opgericht voor bewoners die samen aan 

Buurttafels in de West-Indische buurt
de slag willen om het groen mooier in te 
richten en te onderhouden. 
Voor deelname aan een van de projecten 
kun je contact opnemen met: 
info@mooiewijken.nl.

door Herman Beens

Het Floreshuis 
in coronatijd



Van albumplaatje naar Lugano
Afgelopen week ging ik langs bakker 
Lijnema aan de Oosterhamrikkade om 
iets lekkers op te halen. Vóór mij was een 
klant met een mondkapje. Toen ik aan de 
beurt was hoorde ik van het winkelmeisje 
dat er vanaf maandag een mondkapje 
verplicht was. Eigenlijk kon deze opmer-
king bij mij slechts een lichte glimlach 
opwekken en dat gold ook voor het meis-
je. Ik betaalde en liep de winkel uit. Een 
mondkapje, een virus, ik wilde eens even 
aan iets anders denken.
Vroeger verzamelde ik suikerzakjes, siga-
renbandjes, speldjes en postzegels. Maar, 

de mooiste verzameling was uiteindelijk 
een plaatjesalbum van onze overburen, 
de bakker. Het album was van Bolletje 
eierbeschuit. Ik mocht er eentje meene-
men en het was een album om schilder-
achtige plaatjes van plekken in Europa 
te verzamelen, met voorop een plaatje 
van Monaco en plekken zoals Brugge 
en Gent. Ieder pak eierbeschuit had een 
plaatje en die kon je inplakken in het 
album. Er was echter één plaatje dat een 
betoverende uitwerking op mij had en 
dat was het torentje van Lugano. Een heel 
aantrekkelijk plaatje. Hier zou ik ooit nog 

wel eens naar toe willen…!
Twintig jaar gingen voorbij, ik had mijn 
studie afgerond en mijn vader vond het 
leuk mij een reis aan te bieden. Wat zou-
den we doen? Geleidelijk kwam het plaatje 
van het torentje van Lugano weer boven 
uit mijn onderbewustzijn. Lugano. De af-
beelding op het plaatje zou nu echt worden 
en ik zou de stad zien waar het torentje 
zich bevond. De plaats zoals ik mij die als 
kind voorstelde was echter heel anders 
dan de echt stad. Soms is de werkelijkheid 
mooier dan het plaatje.
Een bezoek aan een bakker kan tot ver-
schillende reacties leiden. Vorige week was 
het heel vervelend met dat mondkapje, 
maar als ik een hele tijd terugga in de tijd 
ziet alles er ineens veel vrolijker en vooral 
zonniger uit. 
Sommige reizen zijn mooi door een 
ontmoeting. Dit verhaal heb ik ook 
geschreven als herinnering aan een goede 
vriendin die in september is overleden en 
die ik in Lugano heb ontmoet. Misschien 
was door haar deze stad wel zo mooi.

door Eddy Oostergo

Beweegtips voor binnen
Let op. Heb je een chronische ziekte of 
beperkingen, overleg dan vooraf met je 
zorgverlener wat je veilig kunt doen.

door Herman Beens

Juist in deze tijd 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! 

Hierbij een oefening ter versterking van 
de botten. Dit kan ook door wandelen en 
trap te lopen. Voor binnenshuis zijn er de 
‘steps’. Koop er wel een die niet te hoog is. 

Instructie:
• Ga op de steps staan en ga met je rech-
terbeen naar de grond (foto 1). Zorg voor 
een ruimte van minstens 50 cm. Sluit dan 
aan met je linkerbeen. Nu sta je met beide 
benen op de grond, rechts naast de steps. 
• Stap vervolgens weer op de steps eerst 
met het linkerbeen en dan met het rech-
terbeen (foto 2). 
• Daarna stap je links van de steps af 
(foto 3, weer 50 cm) en je sluit weer aan 
op de grond met je rechterbeen. 

Dit is 1 set die je 10 keer kunt herhalen. 
Doe twee of drie sets per keer en oefen die 
om de dag. Pauzeer kort tussen twee sets 
door voor je verder gaat en voel na of het 
goed gaat.
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SportCentrum 
Noord
SportCentrum Noord de ontmoetingsplek 
voor sport, bewegen en plezier! 
Een beetje verscholen op het industrieter-
rein De Hoogte ligt SportCentrum Noord. 
Een uniek plekje! Wat zo’n vijf jaar geleden 
een leegstaand bedrijfspand en anti-kraak 
was, is inmiddels omgebouwd tot een 
sportcentrum waar je kunt bewegen en 
sporten. Zo kun je er nu o.a. schermen, 
taekwondo, kickboksen en boksen. Enkele 
buurtbewoners, en vooral jeugdigen, heb-
ben de weg al gevonden naar het Sport-
Centrum.

Ook overdag
Omdat deze trainingen vooral aan het 
eind van de middag en in de avonduren 
zijn hebben het SportCentrum, het WIJ-
team en de gemeente Groningen met 
elkaar gekeken of het ook mogelijk is om 
het SportCentrum overdag open te stellen. 
Inmiddels is groen licht gegeven en kun-
nen wij met elkaar aan de slag!  

Daar hebben wij jullie ook voor nodig. Het 
SportCentrum wordt een ontmoetingsplek 
voor en door de wijk waarbij er aandacht 
is voor bewegen, sporten en gezondheid. 
En waar het leuk, gezellig en interessant is 



Cultuur in de wijk
Column van Magda Rozenveld, 
cultuuraanjager 
magda.rozenveld@bijvrijdag.nl 

VRIJDAG in de Buurt is een programma 
van VRIJDAG, het huis van de amateur-
kunst voor Groningen. 

Elke
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30
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Sporten bij WIJ FIT
(behalve in schoolvakanties)
Tijd:  10.00 - 11.00 uur
Waar:  Sportcentrum Noord, 
van der Hoopstraat 6 
(bedrijventerrein De Hoogte) 
Heb je weinig tot geen ervaring 
met sporten, maar wil je dit toch 

proberen? Doe dan mee met de gratis lessen van WIJ 
FIT.  Speciaal voor vrouwen uit de Indische Buurt en 
De Hoogte. 
Kinderopvang nodig? In overleg kan dit geregeld 
worden. 
Opgeven kan bij: Chantal Molanus 06-27190768/
Chantal.molanus@wij.groningen.nl 

Exposities Hendrik Jansen
Kunstenaar Hendrik Jansen maakt 
kleurrijke werken, met name 
fantasiegezichten van de stad 
Groningen en directe omgeving 
en verder weg. Hij experimenteert 

daarbij met zowel stijl, vorm, kleur en materiaal. Zijn 
werk kun je tot 30 december bekijken bij:
EdanZ, van Oldenbarneveltlaan 6
maandag en vrijdag tot 16.30 uur (+ evt. bepaalde weekenduren)

BSV de Hoogte, Borgwal 88
maandag - vrijdag hoofdzakelijk ’s ochtends.
Meer informatie:  06 - 291 863 49
h.w.j.kunst@gmail.com

deAGENDA

Cultuurcafé
Op 26 oktober was er het GoeieBuurt & 
Cultuurcafé. Na opgave kwamen 15 per-
sonen en die stelden zich voor, ze noem-
den waarom ze er waren en wanneer ze 
tevreden naar huis zouden gaan en ze 
plakten een plakkertje op een wijkkaart. 
Gelijk al de verrassing “Hé, je woont bij 
mij in de buurt!” 

We wisselden uit wat er allemaal al in de 
wijk gebeurt en welke initiatieven er de 
komende periode komen. Het Flores-
huis, GoeieBuurt en Vrijdag in de Buurt 
bundelden hun krachten en organiseren 
festival Korrezon. Op de website www.
mooiewijken.nl vind je meer informa-
tie en je ziet de posters nu overal in de 
wijk. Ben je niet of minder handig met 
een computer dan kun je mij altijd even 
bellen voor informatie.

GoeieBuurt-leden zorgden voor ver-
spreiding en ook via Facebook konden 
bewoners een poster ophalen om voor 
hun raam te hangen. Ik keek ook samen 
met Vrijdag in de Buurt wat we in 2020 
hebben gedaan. Van een theater en dans-
groep starten tot natuurlijk “de onverge-
telijke zomervakantie” als hoogtepunt. 
De energie die hieruit voortkwam willen 
we blijven inzetten. Hierdoor ontstond 
het herfstvakantieprogramma en nu weer 
een onvergetelijke kerstvakantie.

Want kinderen kunnen creatief bezig 
met kerstvensters (leuke kerstdingen 
voor je raam) We maken hier filmpjes 
voor zodat je goed kan zien hoe je dit 
kan maken. Vanaf ongeveer 15 december 

te zien op www.mooiewijken.nl. We zor-
gen ook dat er materialen komen, als je ze 
zelf niet kunt halen, kun je naar de twee 
speeltuinlocaties.
Het programma voor de onvergetelijke 
kerstvakantie is klaar, en als het goed is, 
rondgebracht en uitgedeeld. 

We komen graag in contact met kunste-
naars in de wijk. We vragen hen of ze hun 
werk in hun eigen venster willen tentoon-
stellen. Een zogeheten ‘raamexpo’. De ven-
sters die meedoen krijgen een soort van 
‘vlag’ zodat ze duidelijk te herkennen zijn. 
Wijkbewoners kunnen dan een frisse neus 
halen en de kunstwerken bekijken. Ben jij 
kunstenaar of ken je een kunstenaar? Laat 
het me weten. De raamexpo begint op 
15 januari 2021.

Verstop een kadootje 
We willen de kinderen uit de wijk graag 
blij maken met een kadootje voor kerst. 
Hoe doen we dat? We gaan kadootjes 
verstoppen die de kinderen in de kerst-
vakantie kunnen zoeken. 
Wil je ze ook verrassen? Koop of maak 
iets leuks voor kinderen, pak het vrolijk 
in en doe er dan een plastic zak omheen. 
Verstop je pakje op zondag 20 december 
tussen 12.00 en 14.00 uur op één van de 
volgende plekken (waar je het dichtstbij 
woont). 

Indische buurt: Speeltuin Dib, rondom 
school Karrepad, hofje Ceramstraat en 
schoolplein Kleine Wereld. 
De Hoogte: Speeltuin BSV De Hoogte en 
speeltuintje bij de Noorderspoorsingel.
Om 12.00 kun je komen verstoppen, bij 
elke plek staat iemand. Neem een schepje 
mee. Kinderen mogen om 14.00 uur 
komen zoeken met handschoenen aan. 

Vlaggetjes
Verschillende bewoners in de wijk breien 
en haken vlaggetjes en versieren daarmee 
de wijk. Textielwerkplaats Draadkracht 
vond het een goed idee en gaf wol en ook 
zij haken en breien mee. Heb je zin om 
mee te doen? In het Floreshuis vind je wol 
en haak- en breinaalden.

voor iedereen! Dit betekent dat activitei-
ten kunnen worden opgezet en aange-
boden waar mensen uit de wijk behoefte 
aan hebben. Wij hebben inmiddels al heel 
veel vragen en ideeën opgehaald. Bij de 
inwoners van de wijken, bij de sport- 
en beweegaan-
bieders, de 
verzorgings-
huizen, scholen 
en andere 
organisaties die 
betrokken zijn 
bij De Hoogte/
Korrewegwijk. 

Heb jij een idee of heb je behoefte aan 
een bepaalde activiteit? Laat het ons 
weten! Neem dan contact op met 
Chantal Molanus: 06 - 271 907 68/ 
Chantal.molanus@wij.groningen.nl



Flora  Faunain de wijk&

Vele mensen fietsen er vrijwel dagelijks 
langs zonder te weten wat er gebeurt in 
het pand aan de Kapteijnlaan 64, aan de 
rotonde met de Korreweg. Iedereen komt 
regelmatig bij een kapper, supermarkt, 
een kantoorboekhandel, patatzaak of 
een bloemist, maar bij een tandtechnisch 
laboratorium stap je iets minder snel naar 
binnen. Toch zit Dental Vision al 19 jaar 
in onze wijk. Nodig tijd voor een profiel.
Dental Vision heeft een andere afdeling 
in Winschoten. Veel klanten uit de stad 
moesten een eindje reizen voor een nieuw 
of vervangend kunstgebit, reden waarom 
een kleine 20 jaar geleden deze vestiging 
werd geopend. Beiden opereren onaf-
hankelijk van elkaar, maar de vestiging 
in Winschoten is groter en heeft meer 

Meestal worden mensen doorverwezen 
door hun tandarts. Maar je kunt ook zelf 
langskomen. Bijvoorbeeld om kleuren te 
bepalen. Voor reparatie van een kunstge-
bit of plaatje kun je er ook terecht. 
’s Morgens brengen is ’s middags klaar. 
Voor de betaling maakt het niet uit, alles 
gaat via de tandarts en zorgverzekering.
Aan het begin van de coronatijd hadden 
ze het eventjes minder druk. Tandart-
sen waren immers gesloten. Maar nu is 
het juist extra druk. In de eerste plaats 
omdat mensen iets meer geld hebben 
te besteden, want allerlei andere dingen 
als vakantie en uitgaan waren en zijn 
nauwelijks mogelijk. Bovendien hebben 
veel mensen het eigen risico aan het eind 
van het jaar al opgebruikt en kan men 
rustig een nieuw kunstgebit nemen of iets 
anders aan het gebit laten doen.
Ze verwachten niet dat ze het in de 
toekomst minder druk zullen krijgen. 
Gebitten worden beter, waardoor mensen 
later een kunstgebit moeten nemen, maar 
mensen worden ook steeds ouder en heb-
ben dan toch nog zoiets nodig. Bovendien 
vergoeden zorgverzekeringen één keer in 
de vijf jaar een nieuw gebit. 
In de toekomst gaan ze steeds meer met 
3D-printers werken. Gebitten worden 
volledig gescand en daarna uitgeprint. 
Dental Vision gaat met haar tijd mee. 
Nog meer informatie: ga naar 
www.dental-vision.nl.

Hiddo Zuiderweg

Bedrijfin de wijk
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mogelijkheden voor zeer gespecialiseerde 
technieken.
De vestiging in Groningen telt vier 
medewerkers. Ik spreek met Mehmet 
Saricicec en Karin Boven. De laatste is 
ook zakelijk leider. Later schuift ook 
Miriam Alt aan. Elke vrijdag is nog een 
vierde medewerker aanwezig, die alleen 
werkt als tandprotheticus. Elk van hen 
heeft de opleiding HBO-tandtechniek 
doorlopen in Utrecht, de enige opleiding 
in Nederland op dat gebied.
Dental Vision maakt van alles op tand-
heelkundig gebied. Bekend zijn natuur-
lijk kunstgebitten en kronen, implantaten 
en facings (een schildje over je tand). 
Maar ook dingen waarvan ik nog nooit 
gehoord had, zoals bijvoorbeeld ‘inlays’, 
een vulling die veel groter is dan normaal 
en die precies op maat gemaakt wordt. 
Verder vervaardigt men bleeklepels om 
tanden te bleken en gebitsbeschermers.

Dental Vision
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Hopplant
De Hopplant wordt al sinds de 9e eeuw geteeld als conserveer- 
en smaakmiddel bij de bereiding van bier. In Nederland en 
België komt hij in bosrijke omgevingen in het wild voor.
Op deze foto, die vorig jaar genomen is, woekert hij in een 
heg in de Star Numanstraat, hij is nu gekortwiekt en is 
nauwelijks nog te zien. Hij bloeit van juli t/m september en 
de vrouwelijke plant krijgt de hopbellen voor de bereiding 
van bier.
Hij kan in één seizoen 8 tot 10 meter worden. Geen stadsplant 
dus maar wel decoratief.
  
door Bernadette van Leeuwen

Uit het hoge noorden

Afgelopen weken zijn ze met duizenden tegelijk Nederland 
binnengetrokken vanuit hun broedgebieden in het hoge noorden. 
Kolganzen, Rietganzen, Brandganzen, Rotganzen en Grauwe 
Ganzen. Ruim 2 miljoen ganzen overwinteren in ons landje.
Tijdens goede trekdagen kun je ook grote groepen over onze wijk 
zien trekken. Op de foto zie je 4 Canadese Ganzen en 1 Brand-
gans.

Zie je de verschillen?

door Ronald Nuiver



Eten in de wijk

En toen was er de 2e lockdown. 
Weer alle restaurants dicht. Dus 
gingen Ko en Co ieder zelfstandig 
iets bestellen bij The foodspot.com. 
Afhalen kon natuurlijk ook, maar 
het was te koud en Co was boven-
dien te lui. 

The foodspot zit al een jaar of vier aan 
de Kapteynlaan 40, maar Co had hier 
nog nooit gegeten. Ko wel, al een stuk of 
tien keer. En telkens zeer tevreden. The 
foodspot staat voor gezond en een beetje 
alternatief eten. Veel salades en veel bio-
logisch voedsel. The site is overzichtelijk en 
werkt snel. De bestellingen kwamen snel, 
in ongeveer een half uur. Dat dit niet altijd 
het geval is blijkt uit de reviews op de site, 
die niet gecensureerd worden. Eten wordt 
voor deur gezet en daarna aangebeld, alles 
corona-proof. Drankjes kunnen ook be-
steld worden, maar zijn niet doorsnee. Veel 
vitamines, frisdrank van het Duitse bedrijf 
Fritz en twee speciale bieren.
Ko nam de Pokébowl: verschillende soorten 
groentes met kokosrijst en vegetarische kip 
of zalm. Vooral de kip was erg goed. De 
cheesecake was werkelijk verrukkelijk (en 
dat vinden meer mensen, zie de reviews). 
Co nam de Martinus beef stew: schorsene-
ren en peen samen met rundvlees gestoofd 
in een speciaal bier gemixt met een puree 
van selderij, paksoi en aardappelen. Goed 
passend bij het mistige weer. Ook dit 
smaakte prima, al had het iets pittiger 
gekund.
Verpakking is meestal papier, plastic wordt 
zoveel mogelijk vermeden. Goed eten heeft 
wel een andere kant: The foodspot is aan de 
prijzige kant.
Kortom, een afhaal/bezorgrestaurant om 
een keertje wat te bestellen. 
www.thefoodspot.nl

door Bernadette van Leeuwen en Hiddo Zuiderweg

Mijn Lefier, regel 
al je zaken hier!
De wereld om ons heen wordt steeds 
digitaler. Ieder huishouden heeft wel 
een smartphone, tablet of computer om 
op te werken, spelletjes mee te doen, te 
shoppen of te beeldbellen. Sinds corona 
onder ons is, bleek hoe waardevol deze 
digitalisering ook is. Want ook bij Lefier 
kon gelukkig veel werk gewoon doorgaan, 
via onze website.
Ons klantportaal ‘Mijn Lefier’ is alweer 
een tijdje in de lucht. Hier regel je allerlei 
zaken eenvoudig en snel en op het moment 
dat het jou uitkomt, 24 uur per dag, 7 da-
gen per week. En dat online in een veilige 
omgeving, waar alleen jij toegang tot hebt.

Wat kun je regelen in Mijn Lefier?
• reparatieverzoek indienen
• betalingsregeling aanvragen
• huurdersverklaring aanvragen
• woningruil aanvragen
• betaalwijze kiezen
• rekeningnummer wijzigingen
• naamplaatje bestellen
• compliment geven of een klacht melden
• huur opzeggen

En daarnaast … 
- Kun je in Mijn Lefier je persoonlijke  
 gegevens bekijken en wijzigen;
- kun je zien wanneer je contact met 
 Lefier hebt gehad en welke aanvragen 
 je hebt gedaan;
- vind je er een overzicht van de facturen.  
 En openstaande facturen kun je 
 eenvoudig betalen met IDEAL;
- kun je hier steeds meer brieven vinden  
 die Lefier naar jou heeft gestuurd;
- kun je de gegevens van jouw huur-
 woning bekijken, zoals de opbouw van  
 de huurprijs en de woningwaardering.

Inloggen, klikken en klaar!
Hiervoor hoef je niet meer te bellen of 
naar één van onze kantoren te komen. Jij 
bepaalt zelf op welk moment je zaken met 
Lefier wilt regelen.     

door Lefier

Mooie dingen bedacht voor 
de Gordel van Smaragd! 
In de week van maandag 5 tot en 
met vrijdag 10 oktober kwamen 
groepjes mensen bij elkaar om te 
praten over mooie en bijzondere 
plekken in de stad: het Stadspark, 
het A-Kerkhof en het gebied rond 
de Medanstraat in de Korreweg-
wijk. Dit gebied noemen we ook 
wel ‘De Gordel van Smaragd’. 

Tijdens de week moesten de groepjes tot 
vernieuwende ideeën komen. De groep 
die zich bezighield met de Gordel van 
Smaragd keek naar een kindvriendelij-
ke(re) openbare ruimte. Aan het einde 
van de week waren voor De Gordel van 
Smaragd twee dingen bedacht, die door 
bewoners werden getest: ten eerste om 
bewoners te laten voelen, ruiken en 
zien waar ze wonen en meer na te laten 
meedenken over hun eigen rol in hun 
buurt. Ten tweede is er nagedacht over 
een verbinding tussen de Medanstraat en 
het Molukkenplantsoen. Op dit moment 
is het groepje bezig om te kijken naar de 
mogelijkheden van een realisatie voor 
deze verbinding tussen Medanstraat en 
het Molukkenplantsoen.  
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn 
praten we jullie graag bij! 

door Joost Nussy

De groepjes bestonden uit ambtenaren, 
ontwerpers uit de creatieve industrie, 
een jongerenwerker en anderen die graag 
wilden meedenken.



GoeieBuurtnieuws
Zina biedt hulp bij fondsen 
en/of regelingen

Mijn naam is Zina en ik ben 54 jaar. Sinds 
12 jaar woon ik met veel plezier in de 
wijk. Ik ben ervaringsdeskundige als het 
gaat om de weg te vinden in de wirwar 
van regelingen, subsidies en organisaties. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het 
lukt bijna altijd wel iets te regelen. Denk 
aan concrete zaken zoals geld aanvragen 
voor een kinderfiets, maar ook andere 
regelingen of fondsen om een activiteit te 
organiseren. De kracht van verbinding, 
kennis, ervaring en netwerk levert vaak 
een mooi resultaat op. Ik ben een vol-
houder en meestal lukt het mij om tot 
een goed resultaat te komen voor jou. 
Contact en meer informatie kan door te 
mailen naar zina@goeiebuurt.nl.

Ik bied hulp aan mensen met een kleine 
beurs die in aanmerking komen voor 
minimaregelingen, maar ook aan (wijk)
stichtingen en non-profit organisaties. 
Voel je vrij contact met mij op te nemen 
om te kijken wat de mogelijkheden zijn 
voor jouw vraag of probleem. 

De GoeieKaart

Vers van de pers! De GoeieKaart van 
GoeieBuurt. Op deze kaart vind je een 
plattegrond van de Korrewegwijk en De 
Hoogte met allerlei relevante wijkinfor-
matie. Wil je ook een exemplaar? Je kunt 
de kaart ophalen bij BSV De Hoogte, 
EdanZ en het Floreshuis.

Heb je een juridisch vraagstuk waarbij 
je hulp en/of ondersteuning zou kunnen
gebruiken? Dan ben je bij Stichting 
Rechtskracht aan het juiste adres! Wij 
zijn een organisatie met medewerkers op 
vrijwillige basis.
Wij delen graag onze kennis en expertise, 
waarmee we buurtbewoners vrijblijvend 
en kosteloos adviseren en ondersteunen. 
Ons team bestaat uit afgestudeerde mede-
werkers en studenten waarvan sommigen 

Gratis juridisch advies in de buurt
zelf woonachtig zijn in de wijk. Wij zijn 
een enthousiast, proactief en gezellig 
team wat zowel op locatie als via social 
media te bereiken is. 

Je kunt bij onze geheel vrijblijvende 
spreekuren terecht op:
• Maandag van 19:00 tot 20:00 
Locatie BSV De Hoogte, 
Borgwal 88 
• Woensdag van 11:00 tot 12:00 

Locatie Wijkbedrijf Selwerd, 
Bottelroosstraat 3

Mocht je toch liever van tevoren een af-
spraak maken of de voorkeur geven aan 
contact per mail, dan kan dit via rechts-
krachtgroningen@gmail.com. 
Wij zijn telefonisch niet bereikbaar maar 
kom gerust langs voor een vrijblijvend 
advies!
Voor informatie kun je terecht op onze 
website: www.stichtingrechtskracht.nl

Stichting Rechtskracht

Herinrichting Antillenstraat (deel 3)

De nieuwbouw van Lefier is gestart

De doorgang naar de Antillenstraat is 
afgesloten en alle verkeer van en naar de 
parkeergarage Korrezoom moet nu via 
De Berlagehof. Vanaf de Korreweg is er 
geen inrit meer. Dit bleek noodzakelijk 
omdat er zware vrachtwagens het terrein 
naast de Korrezoom op moeten rijden 
voor aan-en afvoer van aarde en bouw-
materialen.
Als de nieuwbouw klaar is wordt de inrit 
naar de parkeergarage weer hersteld, de 

doorgaande weg naar De Berlagehof niet. 
Tot die tijd zal er bouwverkeer zijn en 
overlast van lawaai. De bewoners aan de 
Antillenstaatzijde zullen daar het meeste 
last van hebben.

Ik wens ze sterkte.
 
door 
Bernadette van Leeuwen

Foto: Johann van der Geest



  

Nieuwsflitsen

HoHoHoogte en Korrekerst-QUIZ

Vanwege de corona kunnen veel activi-
teiten geen doorgang vinden, dat vindt 
iedereen natuurlijk erg jammer. Om het 
leed wat te verzachten hebben we voor jullie 
de ‘HoHoHoogte en Korrekerst-QUIZ’ 
bedacht. WIJ dagen jullie uit! Hoe goed 
ken jij de wijk? Doe de quiz en win verras-
sende prijzen!!! 
Hoe doe je mee? De digitale versie van de 
quiz vind je op: 
www.facebook.com/WIJkorrewegwijk/. 
De papieren versie van de quiz kun je op 
maandag en dinsdag tussen 13.00 en 17.00 
uur ophalen bij de Entree van WIJ Korre-
wegwijk, in het Floreshuis.  

Een krant voor en door kinderen!

De kinderen in De Hoogte en de Korre-
wegwijk krijgen een eigen krant, gemaakt 
voor en door kinderen uit deze wijken. 
Een krant vol met interessant nieuws voor 
de kinderen en natuurlijk ook met dingen 
die zij leuk vinden om te weten en te 
doen. De redactie bestaat op dit moment 
uit een aantal enthousiaste meiden: Laila 
Binesari, Xianthé Wolthers, Enola Weert, 
Ubaida Hussein, Fatouma Benta Jollah en 
Judith-Bonga Sandele. 

Dinsdagmiddag 8 december kwamen 
ze voor het eerst bij elkaar. Ze maakten 
kennis met elkaar en spraken over hoe zij 
vinden dat de krant er uit moet komen 
te zien. En ze vertelden wat ze zelf graag 
zouden willen doen voor de krant. Ze 
bedachten al een aantal onderwerpen 
en rubrieken die in ieder geval een plek 
moeten krijgen. De eerste krant verschijnt 
in de week voor de meivakantie. Voor de 
volgende bijeenkomst gaan ze nadenken 
over een naam voor de krant.  

Heb je een idee?
Heb jij een idee voor de krant? Een onder-
werp, een rubriek of wat anders? Of heb 
jij een idee voor een naam? Laat het ons 
weten! Mail het naar info@mooiewijken.
nl. Wij zorgen dan dat het bij de redactie 
terecht komt.

Of wil je meedoen?
Dat kan! Zit jij in groep 6, 7 of 8? Hou jij 
bijvoorbeeld van het bedenken van onder-
werpen, het schrijven van stukjes, intervie-
wen, fotograferen en/of het tekenen? Stuur 
dan een mail naar info@mooiewijken.nl, 
dan nemen wij contact met je op. 

Het maken van deze krant wordt mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Groningen en 
organisaties uit Mooie Wijken waaronder 
GoeieBuurt, Speeltuinverenigingen Dib en 
De Hoogte, Up to Us en Het Pand.

Meld je aan voor de 
bewonerscommissie van 
Lefier Korrewegwijk

In samenwerking met de Klant Advies 
Raad (KAR) van Lefier zoeken we 
kandidaten voor een nieuwe bewoners-
commissie van Lefier in de Korreweg-
wijk.
Ben je huurder van Lefier en minimaal 
21 jaar, heb je belangstelling voor het 
betrekken van bewoners bij het beleid 
en beheer van Lefier, en wil je daar 
onbetaald wat van je vrije tijd in steken 
om het woongenot van bewoners te 
verbeteren en de belangen van bewo-
ners van Lefier te dienen?
Meld je dan aan vóór 31 december 
2020 via: 
bewcielefierkorrewegwijk@gmail.com.

Voor meer informatie over wat een 
bewonerscommissie doet kun je contact 
opnemen met KAR Groningen via 
kargroningen@gmail.com of kijken op 
www.kargroningen.nl.

Rob Heusdens (oprichter bewonerscommissie 
Lefier Korrewegwijk)
Steven de Boer (KAR Groningen)

Slim melden

Per 1 december is het Twitteraccount 
@Stadsbeheer050 gestopt. Dit Twitter-
account werd weinig gebruikt en er zijn 
betere manieren om je melding door te 
geven. 
Zie je in de gemeente Groningen losse 
stoeptegels, zwerfvuil of een fietswrak?
Geef het door via Slim Melden Gronin-
gen, WhatsApp, Twitter of Facebook. 
Bedankt voor het melden van alle omge-
waaide bomen, defecte lantaarnpalen en 
gevaarlijke verkeerssituaties de afgelopen 
jaren. Blijf dit vooral doen!

IJsbaantje

Zou het deze winter eindelijk weer een 
keer gaan vriezen? De liefhebbers hopen 
erop. Als de temperatuur een aantal dagen 
onder nul graden is en de ondergrond 
goed bevroren, treedt het draaiboek 
‘ijsbaantje Cortinghhuis’ in werking. 
Met de gemeente is geregeld dat er dan 
een tankwagen met water komt. Dit 
wordt gespoten op het grasveldje in 
de grote speeltuin; door de opstaande 
randen loopt het water niet weg. Als het 
blijft vriezen, krijgen we daar weer een 
mini-schaatsbaantje voor de kinderen. 
Kinderen zonder schaatsen kunnen 
terecht in het Cortinghhuis/BSV 
De Hoogte.
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Stichting Kledingbank 
De Zeecontainer 

De Zeecontainer is een stichting die 
kleding inzamelt en deze kosteloos 
beschikbaar stelt aan mensen met een 
minimaal inkomen uit de stad Groningen. 
Ook worden er spullen (meubels, lampen,
servies etc.) verloot via de Facebook-
pagina van Natascha Snoek. Daarnaast 
hebben we gedurende het jaar verschil-
lende acties rondom thema’s, zo kun je 
bijvoorbeeld voor de kerst een galajurk 
lenen.
Natascha vertelt: “Tijdens de corona-
lockdown zijn we dagelijks opengebleven, 
met minder personeel en minder bezoe-
kers. Er is contact met het RIVM geweest 
voor advies rondom de maatregelen. Wat 
onze motivatie is? Wat is er nou leuker 
dan mensen in de minima te helpen? 
Verhelpen lukt niet maar vooruithelpen 

Natascha Snoek

wel. Wil je ook helpen? Word dan vrijwil-
liger of participant bij De Zeecontainer.”
Voor meer info:
Kledingbank De Zeecontainer
Ulgersmaweg 141
9731 BR Groningen
06 - 108 647 55
info@dezeecontainer.nl

Samen (of alleen) zwerfvuil 
ruimen in de wijk

Eke maandag en vrijdag van 10.00 tot 
11.30 uur lopen er kleine groepjes 
mensen door de wijk om met grijpertjes 
zwerfvuil te rapen. I.v.m. de corona-
maatregelen is de groepsgrootte van het 
zwerfvuilteam tijdelijk wat aangepast.
Vind je het ook leuk om even lekker naar 
buiten te gaan en jouw buurt of straat een 
stukje schoner te maken? Neem dan con-
tact op met buurtconciërge Jart Hoekstra. 
Hij werkt vanuit het GroenHuis,
Madoerastraat 20. Tel: 06 112 390 07.
Jart regelt dan dat je de beschikking 
hebt over grijpertjes, een afvalcaddy en 
vuilniszakken. 
Je kunt uiteraard ook op andere dagen 
aan de slag! 

Korrezon Festival

Het coronavirus trok een streep door 
het jaarlijkse Korrezon Festival en de 
andere festivals in de Korrewegwijk en 
De Hoogte. De organisatoren van het 
Korrezon Festival hebben nu tóch een 
manier gevonden om wijkbewoners in 
deze donkere tijden een hart onder de 
riem te steken met een ludiek, creatief en 

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

Ontmoet het Klusteam 
 
In de Korrewegwijk en De Hoogte zijn 
sinds kort klusteams actief die wijkbewo-
ners tegen een kleine vergoeding helpen 
met klusjes. Het gaat om een tuinteam, 
een grofvuilteam en een klusteam.
 
Dus heb jij een klusje thuis? Een lamp die 
opgehangen of vervangen moet worden? 
Een gordijnrails die weer even recht 
gehangen moet worden? Is de tuin com-
pleet overwoekerd er moet er nodig wat 
gebeuren? Lukt jou dit niet zelf en heb je 
de middelen niet om iemand in te huren? 
Stuur dan een mail naar buurtconciërge 
Jart Hoekstra: J.Hoekstra@werkpro.nl. Of 
bel 06 - 112 390 07. Misschien kan een 
van de klusteams dan een handje helpen.
 
Volg ons ook op Facebook Buurt-
conciërge Korrewegwijk De Hoogte 

coronaproof programma. Onder de vlag 
van Mooie Wijken hebben Het Flores-
huis, GoeieBuurt en Vrijdag in de Buurt 
de handen ineengeslagen en organiseren 
in de periode van november 2020 tot en 
met mei 2021 een buurtfestival met een 
zeer gevarieerd programma voor en door 
de wijk. Liefdesbodes schrijven brieven 
op bestelling, bewoners schrijven in het 
reizend wijkdagboek en worden gepor-
tretteerd en gefotografeerd, raamex-
positie tonen werk van kunstenaars en 
samen haken we een vrolijke vlaggenlijn. 
Nieuwsgierig? Vast wel. Lees meer op 
www.mooiewijken.nl.

Oud & Nieuw

Door de coronamaatregelen zal de jaar-
wisseling er deze keer heel anders uitzien 
dan normaal. In elk geval is het afsteken 
van vuurwerk verboden. Wat er nog wel 
door kan gaan is, op het moment van 
schrijven, nog niet duidelijk. Houd daar-
om de berichtgeving vanuit de Gemeente 
goed in de gaten. Via de website of door 
te kijken in de Gezinsbode of naar OOG 
TV en RTV Noord.


