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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 en Hiddo Zuiderweg en 
wordt ondersteund door Carina van de Witte en 
Agnes Nanninga. Ook onder meer Herman Beens, 
Johann van der Geest, Parisa Amin, Hielke Sinnema, 
Nienke Alkema, Robert Kuiper, Janet Horn, Wil van 
Eekeren, Lefier, Kris Holwerda, GoeieBuurt en Ronald 
Nuiver leverden een bijdrage aan deze krant. De 
volgende Korrespondent komt half februari.

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

Wijkvernieuwing: samen een 
kansrijke stad tegemoet
‘Anders kijken naar bestaande situaties geeft zoveel (leef)ruimte!’ 
door projectleider Robert Kuiper 

‘Wijkvernieuwing ligt mij na aan het 
hart’. Aan het woord is Robert Kuiper, 
projectleider van het Wijkvernieuwings-
plan De Hoogte / Indische Buurt. Toen 
hij die functie kon krijgen, hoefde hij er 
niet lang over na te denken. En daar zijn 
we blij mee, want Robert vindt plannen
maken leuk, maar mensen nog véél 
leuker!

Robert werkt al heel wat jaren aan bou-
wen en wonen. Ooit begon hij bij een 
aannemer. Sinds mei 2012 is hij partner 
bij Rizoem, een bureau dat het liefst 
plekken ontwikkelt waar mensen graag 
willen zijn. ‘Door mijn werk bij aanne-
mers en woningcorporaties is het mij 
steeds duidelijker geworden dat bouwen 
meer is dan ‘alleen maar stenen stapelen’. 
Kijken naar wat past bij mensen, dat doe 
ik het liefste. En dan vooral sámen met 
de mensen waar het om gaat. Ik zeg altijd 
maar zo: geen grenzen, maar ménsen; 
dan hebben we het ergens over!’

Een wijk met ambitie
In januari 2018 is er een Koersdocument 
opgesteld. Daar las je in een eerdere 
Korrespondent al over. In dat Koers-

document staat alle informatie over de 
wijk. Ook de uitkomsten van gesprekken, 
enquêtes en interviews met bewoners, 
winkeliers en instanties uit de wijk staan 
erin: hoe zien zij hun wijk, nu en in de 
toekomst? Robert: ‘De informatie uit het 
Koersdocument hebben we goed gelezen 
en meegenomen in het Wijkvernieuwings-
plan. We kunnen eigenlijk maar tot één 
conclusie komen: De Indische Buurt is 
een wijk met ambitie waarin de nieuwe 
generatie centraal staat. Daar willen 
we ons natuurlijk allemaal graag voor 
inspannen: onze kinderen! Aan de hand 
van onze kinderen wandelen we met z’n 
allen een gezonde, duurzame, kansrijke 
en ongedeelde stad tegemoet.’

Anders kijken
‘De Indische Buurt heeft heel veel moge-
lijkheden. We zien een wijk waar kinde-
ren gezond opgroeien, waar armoede 
aangepakt wordt, waar je kan bewegen 
en sporten en waar buurtbewoners elkaar 
kennen. Een goed voorbeeld voor de 
aanpak is de Bedumerweg. Nu is het nog 
een ‘harde grens’ tussen de Korrewegwijk 
en De Hoogte. Door er anders naar te 
kijken, zie je hier ook een kans voor meer 

groen, sport, ontmoeting en recreatie. Een 
ander bijvoorbeeld is het Noorderstation. 
Samen met de kop van de Bedumerweg 
en de Korreweg kan dit de groene entree 
worden van de wijk, waar mensen elkaar 
ontmoeten en kunnen genieten. Als je 
anders kijkt naar bestaande situaties, dan 
geeft dat zoveel (leef)ruimte’, aldus Robert.

Hoe nu verder?
Met de opening van het Fitnesspark 
Molukkenplantsoen (op 20 september), 
is volgens Robert de goede toon al gezet: 
‘Een fitnesspark voor de bewoners van 
de wijk, tot stand gekomen mét de bewo-
ners van de wijk. Hoe mooi is dat? En dat 
is nog maar het begin. Inmiddels zijn we 
druk bezig met het opzetten van een goede 
organisatie, want het is heel belangrijk 
dat de juiste mensen op de juiste plekken 
zitten. Vóór het einde van het jaar is dat 
klaar, zodat we het nieuwe jaar goed kun-
nen beginnen. Hoe we dat gaan doen? Dat 
is nog een verrassing, maar dat we vanaf 
januari 2019 actief en zichtbaar zijn in de 
wijk, staat als een paal boven water. En 
daar hebben we allemaal heel veel zin in!’ 



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.

Op zoek naar bestuursleden
Het WOK is op zoek naar bestuurs-
leden om de organisatie te versterken. 
Het WOK helpt bij het samenstellen 
van de Korrespondent en de website 
www.korrewegwijk.nl, bezoekt voor-
lichtingsbijeenkomsten van de gemeente 
en andere organisaties en geeft advies 
in wijkgebonden beleidsonderwerpen. 
Wil je hier bij helpen en je zo inzetten 
voor de wijk? Meld je dan aan bij Loek 
Veldt.

De Korrespondent: bezorging 
en ophaalpunten
Deze wijkkrant komt vijf keer per 
jaar uit. Gemotiveerde, vrijwillige  
bezorg(st)ers zorgen voor de versprei-
ding. Wil je daarbij helpen? Meld je 
dan aan bij Loek Veldt of een ander lid 
van het WOK.
Door omstandigheden kan het ge-
beuren dat de Korrespondent niet bij 
jou op de deurmat valt. Dan kun je bij 
een aantal winkeliers en organisaties 
een Korrespondent ophalen. Dit zijn: 
Flora-bloemist aan de Floresstraat, 
Schoenmakerij Jan Venema aan de 
Korreweg, Plus Supermarkt aan de 
Oosterhamriklaan, Floreshuis (bakje bij 
de ingang) en Warme Bakker Lijnema 
aan de Oosterhamrikkade. 

door Loek Veldt

Wijkstemdag 2018
Korreweg weer acht projecten rijker!
Op 27 oktober konden bewoners tijdens 
de Wijkstemdag stemmen op hun favo-
riete projecten. Dit jaar was het de achtste 
editie en de eerste keer dat de organisatie 
een samenwerking was tussen WOK en 
GoeieBuurt. 
Er kon gestemd worden op tien projecten 
die de buurt mooier, leuker of gezelliger 
maken. In de vorige Korrespondent van 
4 oktober heb je informatie over alle 
projecten kunnen lezen. Op duidelijk 
herkenbare plaatsen in de wijk hingen 
spandoeken met de aankondiging van de 
Wijkstemdag. Er waren voorafgaand ook 
flyers verspreid in de winkels en in het 
Floreshuis. 

De inloop was om 13.30 uur. Daarvóór 
hadden de projectindieners de hun 
toegewezen tafel al klaargemaakt. Vanaf 
14.00 uur kon er gestemd worden en 
er werd vanaf dat moment doorlopend 
gestemd. De sfeer was gemoedelijk en 
iedereen had er zin in, er ontstond een 
soort schoolreisjesgevoel. De foto’s, 
gemaakt door Wil van Eekeren, getui-
gen daarvan. Nieuwe contacten werden 
gelegd en oude weer opgepakt. 
Om 15.55 uur klonk ‘de bel’ voor de laat-
ste stemronde. Roeland van der Schaaf, 
onze wijkwethouder, was gearriveerd om 

Plaats Project Bedrag Punten
 1 Platvorm voor verbinding €  1.500 456
 2 Buurvrouwen koken in het Pand €   600 330
 3 Buurtbios in het Floreshuis €   850 296
 4 Drie Zomerbraderieën €  1.500 291
 5 Kinder Kerst Theater €  1.000 286
 6 Drie Roti-avonden Floreshuis €   700 240
 7 Sporten bij Kelderwerk (minima) €  1.500 237
 8 Ansichtkaartjes uit de Korrewegwijk  €  1.500 195

de uitslag bekend te maken en de prijzen 
uit te reiken. Dit zorgde voor spanning 
onder de projectindieners! De wethouder 
hield een inleidend praatje en vertelde 
dat er 149 stemmen uitgebracht, waren 
waarvan twee ongeldig. Toen volgde de 
bekendmaking. In het kader zie je de 
uitslag.
Het speet Roeland dat er twee projecten 
afvielen. Naaicursus voor minima van 
Studio Draadkracht en de Vaste picknick- 
en barbecueplek hadden met 180 en 176 
punten te weinig stemmen verzameld. 
Misschien kunnen deze projecten de vol-
gende keer opnieuw ingediend worden 
en dan wel genoeg punten verzamelen. 
Voor alle indieners waren er een positief 
woord én bloemen.
Kris Holwerda van GoeieBuurt bedankte 
Roeland van der Schaaf voor zijn komst 
en gaf hem het boek ‘De Markt’ en een 
bos bloemen. Hij was die dag namelijk 
jarig!
WOK en GoeieBuurt kijken terug op een 
zeer geslaagde dag én samenwerking. 
Wie weet krijgt die een vervolg!
Ze danken alle vrijwilligers: zonder hen 
was dit niet mogelijk geweest!

door Wil van Eekeren en 
Bernadette van Leeuwen

Het winnende project: Platform voor verbinding



Stichting Kelderwerk
Vanaf april dit jaar zit stichting Kelderwerk opnieuw in de Indische 
Buurt, en wel aan de Oosterhamriklaan. Kelderwerk biedt low-budget 
fitnessmogelijkheden, met zowel spierkracht- als cardiotraining. Op de 
Wijkstemdag in oktober haalden ze een geldprijs binnen om in december 
te starten met gratis sporten voor minima. Het gaat om begeleiding en 
advies op het gebied van sport en gezondheid. 

Kelderwerk richt zich op mensen met 
een laag inkomen, die in een moeilijke
situatie zitten. Sporten helpt in die 
situatie: het versterkt je spieren, je zelf-
vertrouwen en je zelfbeeld. Fitness is 
populair omdat het individualistisch is 
maar mensen die samen sporten ook met 
elkaar verbindt. 
Stichting Kelderwerk is een laagdrem-
pelige organisatie waar iedereen terecht 
kan. Er komen zelfs klanten van buiten 
de stad. Voor de gezelligheid komen 
mensen soms alleen een kopje koffie 
drinken. 
Via hulpverleningsinstanties trainen bij 
Kelderwerk ook groepen, bijvoorbeeld 

van de VNN, de Novo of Factor 5, dat 
gespecialiseerd is in jongeren. Tussen 9 
en 10 uur komen er altijd groepen van 
Jasmijn. Er zijn ook zumbalessen, deze 
vinden plaats op een andere locatie. 

Wensen voor de toekomst
In de toekomst wil Kelderwerk naar een 
grotere ruimte. Nu hebben ze nog veel 
toestellen in de opslag staan. Desondanks 
staat er een grote hoeveelheid toestellen 
en apparatuur. Kelderwerk staat open 
voor samenwerking in de buurt op het 
gebied van een gezonde leefstijl, 
daarvoor gaan ze samenwerken met 
GoeieBuurt en WIJ Korrewegwijk. Ze 

zijn ook betrokken bij de outdoor fitness 
in het Molukkenpark.

Begeleiders
Door de brede ervaring van de medewer-
kers is er aandacht voor de individuele 
wensen en beperkingen van mensen. Als 
vrijwilliger of herintreder moet je gemo-
tiveerd zijn en interesse in sport hebben. 
Mensen die studeren voor of met het 
diploma fitnessbegeleider kunnen bij 
Kelderwerk ervaring opdoen. 

Praktische informatie
Een maandabonnement in de daluren 
kost € 10 per maand. Met de Stadjerspas 
kun je 5 maanden voor € 5 per maand in 
de daluren bij Kelderwerk terecht. Infor-
matie over de mogelijkheden en prijzen 
vind je op de website: kelderwerk.nl.
Sinds kort is Kelderwerk ook in het 
weekend open van 10.00 tot 18.00 uur.

door Herman Beens

AED’s in de AED in de wijk
Op 8 oktober stond in de Gezinsbode 
een artikel over reanimatieapparaten, 
AED’s. De kop was: Veel Nederlanders 
weten niet waar de dichtstbijzijnde 
AED hangt. Dat is zorgelijk. Wekelijks 
worden namelijk ruim 300 mensen 
buiten het ziekenhuis getroffen door 
een hartstilstand. Op tijd reanimeren 
is de belangrijkste factor in de over-
levingskansen. Daarbij zijn de eerste 

zes minuten cruciaal. De overlevingskans na reanimatie 
met een AED is 50 – 70%. Elke minuut dat de AED 
later wordt ingezet, daalt dat met 10%. Daarom is het 
belangrijk dat je altijd weet waar de dichtstbijzijnde 
AED is. Wij deden onderzoek naar de AED’s in onze 
wijk. Dat zijn er schrikbarend weinig: zes. 

Je vindt ze hier:

• Korreweg 268 (Univé)
• Eyssoniusplein 18 (Wiebengacomplex Hanzehogeschool)
• Bloemsingel 18 (Fysiotherapie Groningen)
• Beren 85 (JUMBO Beren)
• Korreweg 3 (Politiebureau)
• Floresplein 19D (Floreshuis)



Bedrijfin de wijk

Sleutel- en schoenmakerij Oranje
Korreweg 18
Bij binnenkomst word ik vriendelijk begroet door iemand 
met een lach van oor tot oor, een vrolijk begin. 

Hij ging in de leer bij een schoenmaker
en stak daar veel van op. Sardar 
besloot zelf een zaak op te zetten. 
Dit betekende:
• een ondernemersplan schrijven
• geld lenen
• zich nog meer het Nederlands   
 eigen maken met alle vaktermen
• contacten leggen met collega’s
• bedenken welke groothandel te   
 kiezen 
• een geschikt pand vinden enz.

Hij vond een pand, maar jammer 
genoeg in een buurt waar meerdere 
schoenmakerijen zitten. Op dat 
moment had hij geen andere keuze. 
Sardar heeft goede contacten met zijn 
buurtondernemers. 

Het pand opende zijn deuren in 2012. 
Zoals bij alle ondernemers in het 
beginstadium duurde het even voor-
dat de mensen de winkel wisten te 
vinden. Mensen kwamen wel wat bij 
hem kopen om hem te helpen, heel 
lief vond hij dat. Anno 2018 loopt het 
wat beter. Verkoop van sloffen, tassen, 
riemen en autosleutels voor start-
onderbreking helpen hem om andere 
mensen binnen te krijgen. 
Ik wens Sardar veel succes toe en 
bedank hem voor het inzicht in zijn 
bedrijf.
www.sleutelenschoenmakerijoranje.nl
 
door Bernadette van Leeuwen

Sardar Hasan is de eigenaar en enige 
werknemer van de sleutel- en schoen-
makerij aan de Korreweg 18, zzp-er dus. 
Hij kwam in 2001 als vluchteling uit 
Syrië in zijn eentje naar Nederland. Hij 
was gevlucht met het vliegtuig, dat kon 
toen nog op die manier. Voetballers die 
op dat moment bekend waren, gaven 
voor hem de doorslag om voor ons land 
te kiezen. Zelf voetballen is niet zijn ding, 
ernaar kijken wel. 

Sardar heeft acht jaar moeten wachten 
op een verblijfsvergunning én het 
Nederlanderschap. Dat verkreeg hij na 
een inburgeringscursus. Daarna kon hij 
als Nederlands burger aan de slag. Het 
vak van schoenmaker interesseerde hem. 

Wijksafari: 
kennismaken 
met de wijk en 
de mensen
Op 20 september 2018 organiseerde de 
gemeente Groningen samen met WIJ 
een wijksafari in de Korrewegwijk/De 
Hoogte. Wijksafari’s zijn ervoor om op 
een laagdrempelige manier kennis te 
maken met de wijk, met haar bewoners 
en mensen die er werken. Bij Salma-
gundi’s werd een heerlijke Syrische lunch 
gereserveerd en vertelde Simon Kooistra 
zijn verhaal. Met een goedgevulde maag 
en vol inspiratie fietsten we naar de 
Indische Buurt. Tijdens de wandeling 
die we vervolgens met zo’n 25 personen 
door de wijk maakten, kwamen we op al-
lerlei plekken bewoners of werkers tegen 
die iets vertelden over de wijk en hun 
ambities. Bij Het Pand/DIB vertelden 
Jan Waanders en Marloes Dekker hoe ze 
samen met anderen bezig zijn met een 
kinderaanpak ‘Kinderdromen, durven 
doen’. Daarna gingen we door naar de 
buren, naar Jasmijn waar het bruist van 
activiteit. Op het Deliplein kwamen we 
Arno de Vries tegen, initiator van wijk-
coöperatie GoeieBuurt. Hij vertelde alles 
over hoe bewoners voor bewoners bezig 
zijn in deze wijk. 
Het was heerlijk weer, de wijk was op 
z’n mooist. Iedereen was geanimeerd 
met elkaar in gesprek. De safari eindigde 
in het Christelijk Centrum Groningen 
in De Hoogte. Degene die ons hier een 
rondleiding gaf, zei heel treffend: ‘Eerst 
deden we dingen voor de buurt. Nu met 
de buurt’. De officiële wijksafari eindigde 
hier maar een aantal van ons had er 
nog geen genoeg van en ging door naar 
de opening van de buitenfitness in het 
Molukkenplantsoen. Volgend jaar weer! 
En iedereen die wil aansluiten: wees 
welkom.

door Nienke Alkema



GoeieBuurtnieuws

Natuurlijk compost maken met een 
wormenhotel
Wil jij ook samen met je buren natuurlijk 
composteren? Meld je dan aan voor een 
zogenaamd ‘wormenhotel’ in jouw straat 
of buurt! In een wormenhotel zetten 
duizenden wormen groente, fruit en 
tuinafval snel om tot kwalitatief hoog-
waardige compost, die geschikt is als 
plantenvoeding. Het trekt geen onge-
dierte aan en er komt geen geur vrij. 
Als er een wormenhotel bij jou in de 
straat of buurt komt, krijg je deskundige 
begeleiding en uitleg van een enthousiaste
wormenhotelcoach.
Heb je interesse? Wil je meer informatie 
of je aanmelden voor een wormenhotel? 
Neem dan vóór 12 januari 2019 contact 
op met Kris Holwerda van GoeieBuurt, 
via kris@goeiebuurt.nl.
Meer informatie vind je ook op 
www.buurtcompost.nl.

door GoeieBuurt

Korremarkt loopt goed

De Korremarkt bestaat inmiddels ruim 
een half jaar en loopt goed. De wekelijks 
terugkerende, vaste kramen verkopen 
groente en fruit, kaas en zuivel, vis en 
churros. Er is al een grote groep vaste 
klanten. Toch merken we dat ook nog 
veel mensen niet weten dat de markt er 
is. Voor een eerste kennismaking kun 
je kijken op de Korremarkt Facebook-
pagina. Maar nog beter: kom langs op 
woensdag tussen 12.00 en 18.00 uur . De 
markt is op het pleintje bij de moskee/
voorheen Sionskerk aan het Floresplein.

Foto: Rik Hagt

Het parkeerprobleem dat er was, is 
grotendeels opgelost met de komst van 
de zeer opvallende gele borden. (Ieder-
een opgelucht!) De vaste stroomkast 
is geplaatst en wordt binnenkort 
functioneel. 
Ook de buurtkraam doet het goed. We 
willen daarin wel graag nog meer diversi-
teit. Iedere ondernemer én bewoner uit 
de wijk kan de buurtkraam huren tegen 
een kleine vergoeding. Mail voor infor-
matie naar korremarkt@gmail.com.

door Werkgroep Korremarkt

Oudejaarsnacht 
en vreugdevuren
Traditioneel is Oudejaarsnacht in de stad 
Groningen een feest met veel vuurwerk 
en allerlei brandjes op straat. Ook in de 
Korrewegwijk vieren we het uitbundig. 
In de hele stad zie je zogenaamde 
vreugdevuren waarbij allerlei opgespaard, 
overtollig spul (banken, koelkasten, 
fietsen) in de brand wordt gestoken. Dat 

Bataviastraat heeft eigen Facebookpagina

is slecht voor het milieu. Ook loopt het 
wegdek nogal eens forse schade op, wat 
veel geld kost. 
Het uitgangspunt van de gemeente 
Groningen is al jaren dat dergelijke 
vreugdevuren verboden zijn. Ondanks 
dit verbod waren er ook afgelopen Oud 
& Nieuw veel groepjes feestvierende 
bewoners op straat actief met vuurtjes. 
Opvallend was dat het vuurtjestoken 
ook onder studenten populair aan het 
worden is. 

Wat veel mensen niet weten, is dat het 
stoken van vuurtjes op asfalt een mis-
drijf is. Als je een boete krijgt, krijg je 
een aantekening op je VOG (Verklaring 
omtrent Gedrag), die je nodig hebt voor 
bepaalde banen. Dit kan voor je toekomst 
dus veel gevolgen hebben. Vooral feest-
vierende studenten zijn zich hier vaak 
niet van bewust.

door Carina van de Witte

richten lezen. Er zijn ook drie beheerders, 
want het is een besloten groep. De profiel-
foto is er gekomen door een fotowedstrijd.
Mensen plaatsen allerlei nieuwtjes. Zo zijn 
er de veel voorkomende parkeerproble-
men, de weggelopen katten en bakvorm-
pjes van de AH om weg te geven. En door 
het contact ontstaat er meer verbinding. 
Dit jaar werd voor de tweede keer een 
straatfeest georganiseerd. Laatst ontdek-
ten mensen een kat die alleen in een huis 

achtergebleven was. Bewoners gingen 
op zoek naar een oplossing om de kat te 
herplaatsen. Sinds kort is er een straat-
WhatsAppgroep bij gekomen.
Natuurlijk zijn ook nieuwe huurders 
welkom: op de vuilcontainer zit voor hen 
een geplastificeerde poster met informatie 
over de pagina.

door Herman Beens

Op 19 december is er een extra feestelijke markt!

Toen Johanna zo’n 8 jaar geleden naar de 
Bataviastraat verhuisde, kende ze ongeveer 
vier mensen. Ze kwam op het idee om 
voor de straat een Facebookpagina te 
openen. Dat bleek goed aan te slaan. 
Johanna: “Het is leuk om te weten wie je 
buren zijn en ze een beetje te kennen.” 
Op dit moment zijn er meer dan 120 
leden. Er zijn ongeveer twintig mensen 
die vrij actief zijn en op elkaar reageren, 
maar er zijn veel meer mensen die de be-



Het beeld en het driehoekje
Als ik naar de binnenstad van Groningen loop, kom ik even voorbij de 
Kapteynbrug sinds een paar weken een groot en groen gekleurd glazen 
beeld tegen. Het staat bij het Protonentherapiecentrum. 

Het beeld valt meteen op en als de zon 
erop schijnt, verandert de kleur van het 
beeld zodra je er langs loopt. Het valt 
ook op omdat het vier meter hoog is. 
Toen ik er voor de eerste keer langs liep 
en het aanraakte, voelde ik meteen de 
geribbelde structuur van het beeld. Het 
viel mij op dat het opgebouwd is met 
heel veel lagen groen glas op elkaar. Die 
vele lagen glas zorgen ervoor dat er een 
geheimzinnige schittering in het beeld 
zit, vooral als de zon erop schijnt. Het 
beeld fascineerde mij zodanig dat ik me 
er in ging verdiepen. 

Dit ‘reuzenkind van glas’ is ontworpen 

door de Rotterdamse kunstenaar Herman
Lamers. Het beeld weegt 15.000 kilo en 
de titel van het beeld is: “Het jongetje dat 
zich als reus voordoet”. Het beeld is ge-
maakt van 450 glasplaten van een kleine 
centimeter dik, zodat het ongeveer vier 
meter hoog is. 
De plek is niet toevallig gekozen. Het 
kunstwerk is gebaseerd op een 3D-scan 
en symboliseert de mens die bergen 
verzet in technische en medische 
ontwikkeling, een fraai symbool voor 
dit technische hoogstandje. Het jongetje 
staat voor het voortbestaan van de mens, 
eeuwig overlevend door eeuwige vooruit-
gang. “Wij hopen dat dit kunstwerk 

patiënten, bezoekers en anderen die het 
passeren troost biedt en zij zich gesterkt 
voelen door dit reuzenkind”, aldus de 
kunstenaar. Maar je kunt misschien nog 
wel een andere (toevallige) betekenis in 
dit beeld zien. Dat zit zo. Het jongetje 
van glas doet mij denken aan ongeveer 
vijftig jaar terug. Toen zag het er hier 
heel anders uit. Deze plek heette destijds 
‘het driehoekje’, omdat de vorm van dit 
terrein driehoekig was. Tussen de Petrus 
Campersingel, de Antonius Deusinglaan 
en de tandheelkundige kliniek van toen 
het AZG lag dit driehoekje. Het stukje 
van de driehoek als grens met de tand-
heelkundige kliniek was een wetering 
met een ronde brug naar het AZG.
Het was destijds door zijn grootte een 
ideale plek om vliegers op te laten. 
Je moest echter wel opletten want er 
stonden vrij veel hoge bomen en het zal 
vaak voorgekomen zijn dat een vlieger 
voorgoed in een van deze bomen is 
blijven hangen. Het is mij als jongetje wel 
eens gebeurd dat de staart van een vlieger 
wekenlang in dezelfde boom hing. 
Eigenlijk hoort dit jongetje heel goed 
bij deze plek. Een meer symbolische 
verbinding van deze plek tussen toen en 
nu is voor mij moeilijk te bedenken.

door Eddy Oostergo

Flora  Faunain de wijk&

Foto: Bernadette van Leeuwen

Vluchtelingenstroom
Met duizenden, nee miljoenen steken ze de 
landsgrenzen over. In hun regio blijven betekent 
een wisse dood. Na een verre en gevaarlijke reis 
komen ze aan in een land vol overdaad. Zij worden 
niet tegengehouden bij de grens. Nee, ze worden 
zelfs verwelkomd met veel enthousiasme. Deze 
vluchtelingen komen uit het noorden en het oosten 
tot ver voorbij Siberië. Sommige zien er saai uit, 
maar de meeste zijn fraai en exotische uitgedost. In 
bepaalde jaren zijn er zelfs invasies, zoals dit jaar. 
Ze hebben vaak prachtige namen, zoals Ruigpoot-
buizerd, Witkopstaartmees en Koperwiek. Behalve 
die ene. Ze noemen hem Pestvogel, omdat ze 
vroeger dachten dat hij rampspoed veroorzaakte: 

de Pest. De Britten wisten wel beter en noemden 
deze prachtige vogel Waxwing. Genaamd naar 
de lakvormige rode druppels aan hun vleugels. 
En zeg nou zelf: het is toch een prachtvogel?!

door Ronald Nuiver

De vuurdoorn
De bessen van de vuurdoorn geven in de zon bijna licht af! De vuurdoorn is een groenblijvende 
struik, met in het voorjaar witte bloemen en nu oranje-rode bessen. De struik is familie van de roos, 
vandaar de doornen, en is een prima plek voor mussen en merels om beschermd te nestelen. De 
merels zijn gek op de bessen, dus de struik wordt vast wel leeggegeten. Wij kunnen ervan genieten 
zolang de bessen er nog aan zitten.

door Bernadette van Leeuwen
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Filmavond in het Floreshuis
Elke 3e vrijdag van de maand tovert een groepje buurtbewoners 
het Floreshuis om tot bioscoop voor medewijkbewoners. Welke 
film ze draaien, blijft elke keer een verrassing tot het laatst. De 
entree is € 1, dat is inclusief koffie, cake en hapjes na de film. De 
voorstelling begint om half 8. Aanmelden is niet nodig.

KinderKerstTheater
De zaterdag voor Kerst gebeuren er bijzondere dingen in en 
rond Het Pand. Als het bijna donker is, zie je in de verte een ster, 
hoor je engelen zingen, word je een beetje bang van een strenge 
koning en dan weer helemaal blij van een klein baby’tje. Er is 

een complete kinderboerderij met kameel en ezel, er wordt gedanst en muziek 
gemaakt: het is een prachtig feest! Het is heel leuk als jij er ook bij bent. Trek 
warme kleren aan en kom maar naar Het Pand! We spelen dezelfde voorstelling 
drie keer. Je bent welkom om 16:30 uur, 17:00 uur of 17:30 uur.

Kerstmarkt 
Van 11.00 – 16.00 uur is het Floreshuis in kerstsferen. Er zijn 
kraampjes met heerlijke hapjes en allerlei (kerst)producten te 
koop. Je kunt ook kerststukjes maken. Kom langs op de Kerst-
markt!

Kerstvakantieactiviteiten
In de Kerstvakantie is er weer van alles te doen voor de jeugd. Er 
is lasergamen, bowlen en schaatsen. Verder zijn er het Stedelijke 
Kerstvoetbaltoernooi, Kerstplaza, Chicks in the City (10 – 16 jaar, 
girls only) en nog veel meer! Meer info bij WIJ Jeugdteam.

Culturele gezonde maaltijd in het Pand 
Elke 2e maandag in de maand, inloop vanaf 17.30 uur. 
Eten vanaf 18.00 uur.
Kosten: € 4.  Opgeven in het Floreshuis tot een week van 
tevoren. Check voor meer informatie de website van het 
Flores-huis. Organisatie: GoeieBuurt en Platform voor 
Verbinding.

Fix’m kluscafé
Heb je een kapot apparaat? Stofzuiger, waterkoker, rollator, 
lamp, radio, naaimachine, …
Ook in 2019 kun je ze laten repareren. Elke maandagmiddag 
(behalve in schoolvakanties) van 13.30 uur tot 15.30 uur staan 
de vrijwilligers van Fix’m Kluscafé voor je klaar. Lokaal 1.18 

(1e etage) in het Floreshuis. Er is een lift.
Alles wordt nagekeken en waar mogelijk gerepareerd. De reparatie kost niks, wel 
betaal je voor eventueel aan te schaffen onderdelen. Dit gaat uiteraard in goed 
overleg.

LenteKriebels
Op 4 februari start de inschrijving van de jaarlijkse, succesvolle 
schoonmaakactie in de gemeente Groningen. Van 30 maart tot 
en met 20 april ruimen duizenden Groningers weer hun buurt 
op. Inschrijven kan tot en met 3 maart. Kijk op de website voor 
de laatste informatie over Lentekriebels. 

www.gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij 

 Fitness voor 
 Vrouwen
 Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn
  organiseert in samenwerking met 
stichting Kelderwerk ‘Fitness voor Vrouwen’. Wil je meer 
bewegen, werken aan je conditie, sterker worden of afvallen? 
Kom dan meedoen. Of je nou beginner bent of al wat meer 
ervaring hebt met fitness, dat maakt niet uit. Je bent van harte 
welkom! Tijdens de training werk je onder persoonlijke bege-
leiding van de vrouwen van Jasmijn aan kracht en conditie. Als 
het nodig is, krijg je uitleg over hoe de fitnessapparatuur werkt 
en welke training het beste bij je past. Je kunt een of meerdere 
keren per week een uurtje bewegen, ook voor ontspanning en 
gezelligheid.

Wanneer: maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend van 08.45 tot 09.45 uur 
Waar: Stichting Kelderwerk Bewegingscentrum, 
Oosterhamriklaan 101-115, 9715 PA Groningen
Tarieven:  
•  daluren maandkaart € 10 onbeperkt fitness 
 tussen 10.00 en 16.00 uur
•  volledige maandkaart € 15 onbeperkt fitness 
 tijdens de openingstijden
•  Stadjerspasactie: op vertoon van je Stadjerspas € 5 per 
 maand onbeperkt fitnessen tijdens de openingstijden, 
 maximaal 5 maanden per jaar. 

Bovenstaande abonnementen zijn uiteraard ook geldig tijdens 
de vrouwenfitness. Voor de overige tarieven zie kelderwerk.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Janet Horn, projectmedewerker Jasmijn Gezond, 
06 - 11 81 89 51 of j.horn@jasmijn.info. 
Of kom een keer langs om te kijken of het iets voor je is.

door Janet Horn
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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!

Buurtconciërge

Heb je het al gezien? We hebben een 
buurtconciërge! Hij heet Johan en hij is 
nog niet zo lang aan het werk in de Korre-
wegwijk. Maar zoals je misschien al is 
opgevallen, heeft hij niet stilgezeten. Hij 
gaat samen met buren door de straten 
om afval op te ruimen, fietsen die al jaren 
op een plek staan, worden weggehaald en 
oud ijzer vindt zijn weg naar de ijzerboer. 
Kortom, de wijk wordt er echt schoner 
op. Heb je een melding voor hem, zie je 
afval rondslingeren, wil je eens kennis-
maken of wil jij hem helpen de straat 
schoon te houden? Bel of mail hem dan 
op 06-11408940 of johan@goeiebuurt.nl.

Vrij parkeren of betaald parkeren in de Korrewegwijk: wat vind jij?

De parkeerdruk neemt toe in het deel 
van de Korrewegwijk waar je vrij kunt 
parkeren. Dit is tussen de Korreweg en de 
Bedumerweg, vanaf de Floresstraat tot 
en met de Molukkenstraat en vanaf de 
Oosterhamriklaan tot en met de West-
Indische Kade.
In de Professorenbuurt Oost is in april 
2018 betaald parkeren ingevoerd van 
16.00 uur tot 22.00 uur. In die buurt heeft 
dat toch enige verlichting gegeven van de 
parkeerdruk.
Nu verrijzen aan de Molukkenstraat twee 
blokken met 68 appartementen. Daar 
zijn geen extra parkeerplaatsen gemaakt, 
dus zal de parkeerdruk toenemen.

Meer informatie lees je hier: gemeente.
groningen.nl/parkeermaatregelen-
schilwijken#korrewegwijk.
Woon je in bovengenoemd gebied? Dan 
wil het WOK (WijkOverleg Korreweg-
wijk) graag weten wat jouw mening is 
over dit onderwerp.
Je kunt een mail sturen naar het secre-
tariaat van het WOK: lenlveldt@hotmail.
com of een berichtje in de bus doen bij 
Bataviastraat 1a.
Bij voldoende belangstelling voor het 
betaald parkeren vraagt het WOK de 
gemeente een peiling in onze wijk te 
houden, om dan tot een definitief besluit 
te komen.

Online overheidsinformatie: waar 
vind je dat?

Blijf jij ook graag online op de hoogte van 
waar de gemeente en andere overheden 
mee bezig zijn in onze wijk? Je vindt 
informatie op verschillende plekken. 
Hieronder een aantal daarvan:
• www.overheid.nl/berichten_over_uw_
buurt_eenvoudig_zoeken Dit is een site 
waar je overheidsinformatie voor jouw 
postcodegebied kunt vinden.
• Je kunt bij de gemeente een abonnement 

Werkgroep Woonomgeving en 
afvalservices

Bewoners praten mee over een schone 
woon- en leefomgeving

Je eigen straat zonder rotzooi en zwerf-
afval: wie wil dat nou niet? De bewoners 
die in de Werkgroep Woonomgeving 
zitten in elk geval wel. Vijf keer per jaar 
hebben zij overleg met elkaar en met een 
aantal professionals die in en voor de 
wijk werken. Naast Stadsbeheer, Lefier 
en Opbouwwerk WIJ Groningen is sinds 
kort ook buurtconciërge Johan bij de 
overleggen.
Het afvoeren van afval is altijd een 
belangrijk agendapunt, met name het 
bijplaatsen van rotzooi op straat en bij de 
ondergrondse vuilcontainers. 
Omdat veel bewoners geen auto of geld 
hebben om tegen betaling grofvuil op te 
laten halen, zijn er jaarlijks ongeveer vijf 
Milieustraten-acties in de Korrewegwijk. 
Dan wordt een aantal zeecontainers in 
de buurt geplaatst, waar je je grofvuil 
in kunt doen. Voorwaarde bij zo’n actie 
is dat bewoners zelf de handen uit de 
mouwen steken. 
De Werkgroep Woonomgeving stelt de 
jaarlijkse planning van deze acties vast en 
ondersteunt bij de organisatie. Wil je ook 
meehelpen met een Milieustraten-actie 
in jouw buurt? Vul het contactformulier 
in op gemeente.groningen.nl/groningen-
schoon-dankzij-mij.

Gratis muzieklessen voor kinderen 

Kinderen uit de Indische Buurt, de Pro-
fessorenbuurt en De Hoogte kunnen acht 
gratis muzieklessen volgen. Het zijn basis-
muzieklessen, voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar. De lessen beginnen op 16 
januari 2019. Het is steeds op woensdag-
middag tussen half 4 en half 5. 
Wil je meedoen? Geef je dan uiterlijk 8 
januari 2019 op. Dat doe je door te bellen 
naar 050 – 5734268, op werkdagen tussen
18.00 en 19.00 uur. 
De lessen zijn bij Edanz, Van Oldenbarne-
veltlaan 6 (in De Hoogte).

nemen op de nieuwsbrief Oude wijken.  
Die staat vol met nieuwtjes over wat er 
speelt in de wijken van het oostelijk deel 
van de stad. Deze nieuwsbrief krijg je 
wekelijks. Je kunt je aanmelden op 
www.gemeente.groningen.nl/nieuws-
brieven-en-social-media.
• Op www.gemeente.groningen.nl/wijken 
vind je informatie over de wijkwethouders 
en de rol van het Gebiedsteam, dat kan 
helpen als je een goede idee hebt voor de 
wijk. 

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 jouw leefomgeving zijn 
van harte welkom. 
Wanneer: iedere woensdagmiddag 
tussen 14.00 – 15.00 uur
Waar: Floreshuis, Floresplein 19d, 2e 
spreekkamer rechts naast de hoofdingang.


