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Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg 
Korrewegwijk (WOK). 

De redactie bestaat uit Bernadette van Leeuwen, 
Eddy Oostergo, Loek Veldt, Johann van der Geest en 
Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Carina 
van de Witte en Agnes Nanninga. 
Ook onder meer Herman Beens, Ronald Nuiver, 
Magda Rozenveld, René van der Bij, Parisa Delaram 
Amin, Harald Hilbrants, Lefier, Johanna Roede, 
Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn en 
GoeieBuurt leverden een bijdrage aan deze krant.

De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
10 februari. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk 18 december 2019 naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.  

‘Oef, wat is het koud hè?’, zegt een vrouw 
die voor het Floreshuis een sigaretje staat 
te roken. ‘Nou en of, het ijs stond op mijn 
fietszadel vanmorgen!’
Als ik naar binnen loop, loopt mijn buur-
man net naar buiten. Hij is geïnteresseerd 
in de Energieke bijeenkomst, maar moet 
weg. ‘Daar kunnen we het in de aanko-
mende VvE-vergadering wel eens over 
hebben, over het verduurzamen van ons 
pand.’
Binnen is het druk en er blijven mensen 
binnen druppelen. Uiteindelijk zitten er 
ruim 70 wijkbewoners. 

Samen de wijk duurzaam maken
Daniël Toffoletto opent met een verhaal 
over de werkgroep De Groene Korre-
wegwijk en vertelt wat we vanavond gaan 
doen. Dan spreekt onze nieuwe wethouder
Carine Bloemhof over de rol van de 
gemeente en hoe ze samenwerken met 
diverse organisaties in onze wijk om 
Groningen op tijd aardgasvrij te maken. 
Robert Kuiper, projectleider Wijk-
vernieuwing, zet uiteen dat er door het 
aankomende parkeerbeleid en de aanleg 
van nieuwe riolering in een deel van de 
wijk, veel kansen ontstaan voor wijk-
vernieuwing. Kris Holwerda informeert 

Fijn is dat we een gemeenteraad hebben 
die bereidwillig is en wil investeren in 
groen en bewonersinitiatieven (geveltuin-
tjes, een boom adopteren, bloemenperken 
inzaaien).
Bij Duurzaam wonen individueel komt 
naar voren dat de woningbouwvereniging
het bewoners vaak moeilijk maakt te 
verduurzamen. Er wordt gekeken hoe je 
samen op kunt trekken en welke mogelijk-
heden er wél zijn, ook voor huiseigenaren 
(subsidies, adviesgesprekken etc.).

Ook aan de tafel over gemeentelijk energie-
beleid spreken bewoners de wens uit dat 
de gemeente meer leiding neemt in het ge-
sprek met de woningbouwverenigingen en 
aanspreekpunt voor bewoners moet zijn. 

Na een goed verzorgde borrel fiets ik 
geïnspireerd weer huiswaarts. Ik ben 
benieuwd naar het vervolg. 

door Johanna Roede

ons wat uitgebreider over de werkgroep 
en dan legt Daniël uit dat we na een 
korte pauze aan verschillende tafels over 
diverse duurzaamheidsonderwerpen met 
elkaar in gesprek gaan. Na afloop zullen 
de gespreksleiders een korte terugkoppe-
ling geven. 

Tafels vol ideeën 
Van de Inspiratietafel komt het idee om 
met een warmtecamera langs de huizen 
te gaan om te kijken hoe goed ze geïso-
leerd zijn. In de Noorderplantsoenbuurt 
is de Groenste Buurt al 4 jaar actief en 
heeft al zonnepanelen op allerlei daken. 
Kunnen de Korrewegwijk en De Hoogte 
dit voorbeeld navolgen?
Bij de tafel over vervoer en mobiliteit 
wordt gesproken over kosten- en energie-
besparende oplossingen voor vervoer. 
Bijvoorbeeld deelauto’s met je buren, 
maar ook over onveilige situaties voor 
fietsers en dat we heel tevreden zijn over 
het openbaar vervoer. 
Bij duurzaam wonen met je buren kijken 
ze of samen verduurzamen mogelijk is. 
Mensen willen aan de slag maar weten 
niet waar ze moeten beginnen. Er is een 
partij nodig die de leiding neemt: de 
Groene Korrewegwijk en de gemeente.
Aan de tafel Groen blijkt dat veel bewo-
ners balen van de bomenkap in de wijk. 

Een Energieke 
bijeenkomst! 

Foto’s: Johann van der Geest



WOKnieuws
Nieuw mailadres!
Het WOK heeft een nieuw mailadres. Je kunt 
ons voortaan bereiken op: 
wok@korrewegwijk.nl.

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: 
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. Het WOK 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 wijk-
gebonden beleidsonderwerpen. Wil je hierbij 
helpen en je zo inzetten voor de wijk? Meld je 
dan aan bij Loek Veldt.

Ophaalpunten Korrespondent
Door omstandigheden kan het gebeuren dat 
de Korrespondent niet bij jou op de deurmat 
valt. Dan kun je bij een aantal winkeliers en 
organisaties een Korrespondent ophalen. 
Dit zijn: Flora-bloemist aan de Floresstraat, 
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

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 be-
wonersorganisatie WOK. Hiermee 

informeren we wijkbewoners over be-
langrijke zaken in de wijk, om de saam-
horigheid en veiligheid te verhogen. Als 
je de Korrespondent niet wilt ontvangen, 
kun je je adres doorgeven op wok@korre-
wegwijk.nl en geven we dat door aan de 
bezorgers.

Stichting KAR 
Stichting Klanten Advies Raad (KAR) 
maakt zich sterk voor alle huurders van 
Lefier in de stad Groningen. Het bestuur 
zet zich in voor de belangen van de ruim 
6500 Lefierhuurders. 
De KAR voorziet Lefier Groningen van 
gevraagd en ongevraagd advies over 
onder andere betaalbaarheid, energiebe-
sparing, leefbaarheid, zorg en kwetsbare 
groepen. Daarnaast gaat het bestuur 
graag in gesprek met jou, de huurder. 

Zo vond op 11 december de eindejaars-
bijeenkomst plaats in het vernieuwde 

KAR-pand aan de Oosterhamriklaan 
179. “Tijdens deze avond ontmoetten wij 
huurders en lieten we in een presentatie 
zien wat wij het afgelopen jaar hebben 
gedaan. Ook de huurders hebben hun 
stem laten horen: er werden ideeën uit-
gewisseld en verschillende onderwerpen 
besproken.”

Meepraten
Wil jij ook je stem laten horen, ideeën 
met KAR uitwisselen en iets betekenen 
voor jezelf en medehuurders? Dit kan op 
verschillende manieren. Zo kun je een 
commissie/buurtinitiatief starten en kun 
je je aanmelden als ambassadeur van de 
wijk. Daarnaast is KAR altijd op zoek 
naar nieuwe enthousiaste leden voor in 
het bestuur. Extra informatie hierover 
kun je vinden op de website. Daar kun 
je je ook aanmelden voor de nieuws-
brief om op de hoogte te blijven van de 
activiteiten.

Facebook: Klanten Advies Raad Lefier
Instagram: @kargroningen
Email: info@kargroningen.nl
Tel: +31 6 224 019 17Het KAR-pand aan de Oosterhamriklaan

WIJS breidt uit! 
Sinds kort is WIJS met studenten te 
vinden in het Floreshuis. WIJS helpt 
bewoners met bijvoorbeeld het checken 
van contracten, het opstellen van een 
bezwaarschrift of het maken van een CV. 
Ook maken we samen met ondernemers 
begrotingen en bedrijfsplannen. We zijn 
erg blij om mee te delen dat een team van 
enthousiaste studenten klaarstaat om zich, 
in nauwe samenwerking met professionals 
van het WIJ-team, een studiejaar lang be-
zig te houden met het helpen van anderen!

In het Floreshuis zijn we elke dinsdag-
ochtend en donderdagochtend van 
9:30 tot 13:00 geopend. 

door Harald Hilbrants

Deze wijkkrant komt vijf keer per jaar uit. 
Gemotiveerde, vrijwillige bezorg(st)ers zorgen 
voor de verspreiding. Wil je daarbij helpen? Per 
keer kost het gemiddeld 1 tot 2 uur van je tijd.
Je kunt je aanmelden bij Loek Veldt of in het 
Floreshuis bij Ferdinand Stam.

Bezorgers Korrespondent gezocht!



ondernemers in de wijk. Op de vrijdag in 
september zaten daar twee mensen, maar 
het zijn er ook wel eens 15 geweest. Van 
de gewone lunch maakten zo’n 30 mensen 
gebruik, een gemiddeld aantal.

Handig om te weten: je kunt in 
het Floreshuis alleen per pin of 
contactloos betalen, het Floreshuis 
gaat duidelijk met de tijd mee.

Avondeten 
’s Avonds kun je voor ruim 7 euro al een 
maaltijd nuttigen, ook in halal-versie (bij-
na een must in onze wijk). 

Een dag in het Floreshuis (deel 2)

In de vorige Korrespondent las je deel 1 van het 
verslag van een dag in het Floreshuis. Hieronder 
lees je deel 2!

Gezellig!
Francis is een buurtbewoonster die vrijwel elke dag even 
langswipt. Vaak komt ze na het boodschappen doen een 
kopje koffie drinken en met bekenden praten. Vooral de 
koffieochtend op de woensdag vindt ze erg gezellig. Ook 
luncht en eet ze af en toe hier.
Twee keer per week komt een groepje Jehova’s getuigen een 
kop koffie drinken. Dit doen ze nadat het veldwerk (van 
huis tot huis lopen) achter de rug is. Ze bespreken dan hun 
ervaringen. 

Lunch en leren
Tussen 12.00 en 13.30 uur is het lunch-
tijd. De lunch werd altijd klaargemaakt 
door vrijwilligers onder leiding van 
Precious, die al om 08.45 aanwezig is om 
alles voor te bereiden. Sinds september 
is er ook een team van studenten van 
het Alfa-college. Het zijn veelal jongeren 
zonder schooldiploma die het horecavak 
leren, maar ook ouderen met weinig 
scholing zijn welkom. Samen met de 
vrijwilligers zorgen ze voor de lunch en 
soep van de dag (tegen zeer vriende-
lijke prijzen) en voor het diner. Zowel 
de lunch- als dinerkaart is met zoveel 
mensen uitgebreider dan voor de zomer. 
Marco Lang heeft deze opleiding georga-
niseerd, terwijl de directe aansturing in 
handen is van Ada Guerreiro, die vroeger 
ook verantwoordelijk was voor de daghap 
in de Sionskerk. Ook kunnen vrijwilligers 
een horecacertificaat halen en zo wellicht 
verder gaan met het vak. 

Lunchen en ondernemen
Elke eerste vrijdag van de maand is er een 
ondernemerslunch voor kleine en grotere 

Foto’s: Wil van Eekeren

En het blijft bruisen!
Daarnaast zijn er zeer veel groepsactivi-
teiten. Op de vrijdagochtend was er een 
bijeenkomst voor islamitische vrouwen, 
op de maandagmiddag is er Jeu de 
Boules voor ouderen. Elke derde vrijdag 
van de maand is er een buurtbios. Voor 
slechts 1 euro zie je een film en krijg je 
thee, koffie en een aantal hapjes. Verder 
zijn er schildersclubjes en een ruilwinkel 
voor kleding. Ook diverse verenigingen 
huren ruimte voor hun activiteiten. Zo 
zijn er de zangclub Errato en het Karre-
koor, die op dinsdagavond repeteren. 
Ook is er salsadansen en een Tai chi club. 
Het voert te ver om alle activiteiten te 
benoemen. Meer informatie is te vinden 
op www.floreshuis.nl.

Op maandagavond neem ik nog een ha-
lal-kip met garnituur en een drankje. In 
een professionele restaurantsetting word 
ik bediend en de smaak is uitstekend. 
En dat alles voor nog geen tientje. Dat 
smaakt naar meer.

door Hiddo Zuiderweg

Parkeer
overlast 

Op donderdag 17 oktober 2019 was er weer een inloop-
avond over de parkeerproblematiek in de Korrewegwijk. 
Er waren deze keer meer bewoners uit de West-Indische 
buurt. De meeste van hen willen geen betaald parkeren 
vanwege prijsstijgingen en omdat ze nu nog niet veel 
overlast ondervinden. Zij ervaren het betaald parkeren 
als een melkkoe van de gemeente. 
In de Professorenbuurt Noord wordt het betaald parkeren 
wel ingevoerd.

De meningen van betrokkenen zijn inmiddels geïnven-
tariseerd. Binnenkort volgt de uitwerking. Dan komt er 
nog een inloopavond voor de bewoners. Daarna gaat het 
voorstel naar het college van burgemeester en wethouders 
en komt er een inspraakmoment. Uiteindelijk nemen 
het college en de gemeenteraad de beslissing. Hopelijk 
gebeurt dit voor de zomervakantie van 2020.

?

Cartoon: René van der Bij



Laadpalen en energie
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Tegenwoordig loop ik vaak langs de 
Oosterhamrikkade en dan valt het mij op 
dat er de laatste jaren veel is veranderd. 
Aan de zuidkant van dit kanaal zat het 
bedrijf Buttinger. Dat is er niet meer, er 
staan nieuwe appartementen. Aan de 
oostkant van de Zaagmuldersbrug staan 
nieuwe flats. En aan de noordkant zijn er 
nog veel meer veranderingen. Zo staan 
er allemaal nieuwe appartementen en 
wordt het Noorderbad veranderd. De 
Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 
alles stroomt, alles is in beweging, of in 
zijn eigen woorden “panta rhei”. Wat ook 
verandert is de energievoorziening. 
Als je er eens speciaal op gaat letten, valt 
het je op dat er zich geen enkele autoga-
rage meer aan het kanaal bevindt. En er 
zijn ook geen benzinepompen meer. Ten 
noorden van dit kanaal bevonden zich 
meerdere garages en ervoor stonden ben-
zinepompen. De benzinepompen zijn uit 
het beeld van de wijk verdwenen. Zij zijn 
naar de buitenwijken en de grote wegen 
om de stad verplaatst. 
Er is iets met de energievoorziening 
en uitstoot aan de hand. Uiteindelijk 

wil men van de CO2 en de uitstoot van 
fijnstof af. Door de vergroting van de 
concentratie CO2 in de atmosfeer treden 
er veranderingen op in het klimaat. Zo-
mers worden warmer, stormen worden 
heftiger en de hoeveelheid regen die valt 
verandert. 
Je kunt dit probleem op verschillende 
manieren bekijken, ik richt me nu op de 
auto. In een auto doe je meestal benzine 
of diesel. In de verbrandingsmotor van de
auto worden deze stoffen omgezet in CO2
en fijnstof. De bedoeling is om deze 
uitlaatgassen langzaam om te zetten naar 
milieuvriendelijke stoffen of helemaal niets. 
Dat zou elektriciteit kunnen zijn. Deze 
elektriciteit zou dan via laadpalen in 
de voertuigen kunnen worden overge-
bracht. De provincie Groningen stimu-
leert elektrisch rijden. De gemeente wil 
in 2036 CO2-neutraal zijn. De komende 
jaren komen er vierhonderd openbare 
laadpalen in de gemeente Groningen. 
Bewoners kunnen dan op meerdere 
plekken laden. De bedoeling is om deze 
laadpalen op loopafstand van woningen 
te zetten. Bij elke paal kunnen twee auto’s 

Zijwielen voor 
startende en 
bestaande 
ondernemers!
Ik googelde een plaatje van een onderne-
mer en ik vond er een van een zelfverze-
kerde man in een marineblauw pak, die 
met een aktetas de ladders van een hoog 
gebouw beklimt. Ik herkende niks van 
mijzelf daarin. Toch ben ik al 4 jaar een 
tevreden ondernemer. 
Vorig jaar hebben we met GoeieBuurt 
(bewonerscoöperatie Korrewegwijk en 
De Hoogte) veel gesprekken gevoerd met 
bewoners waaruit blijkt dat er in de wijk 
veel mensen zijn met een talent die de 
stap naar ondernemerschap te eng vin-
den. Of dat ze wel al ondernemen, maar 
niet verder komen door alle rompslomp 
eromheen. Ze worden belemmerd in het 
realiseren van hun dromen. 
De ondernemerscoöperatie helpt deze 
ondernemers te focussen op hun passie 
door de minder leuke dingen zoals de 
administratie, website bouwen, teksten 
schrijven, promotie en belastinggedoe uit 
handen te nemen. Met een team van 13 
geïnteresseerden beginnen we in januari 
met een pilot. 
Wil je meer weten? Stuur een mail naar 
vreemdvolk@gmail.com.

door Parisa Delaram Amin

Striptekenaar René van der Bij
Je hebt ze vast al gezien: de cartoons in 
de Korrespondent. Ze zijn van de hand 
van cartoontekenaar René van der Bij. 
René wist al op school dat tekenen zijn 
ding was. Hij tekende toen over westerns 
en detectives. Na een studie Letteren 
heeft hij 4 jaar geleden het tekenen weer 
opgepakt. Hij verbeterde zijn stijl en aan 
zijn studie heeft hij een fascinatie over-
gehouden voor spelen met de nuances 
van taal. Bij zijn personages speelt humor 
in de menselijke interactie een rol. Het 
gaat dan over het menselijk tekort en 
hoe mensen zichzelf soms magistraal 
tegenspreken. Zijn strips ontwikkelen 
zich vaak uit ervaringen die hem lang 
bezighouden. Meer zien? Veel materiaal 
plaatst hij op Facebook: rene.vanderbij.3
door Herman Beens
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laden. Daarbij gaat de gemeente Gronin-
gen ervan uit dat er in 2020 vierduizend 
elektrische auto’s in de gemeente zullen 
rijden. E-rijders kunnen naar verwach-
ting eind van het jaar bij deze laadpalen 
zelf hun energieleverancier kiezen, dat is 
nieuw in Nederland. 
Ik moet wel toegeven dat ik veel moeite 
heb moeten doen om de eerste elektrische
paal in onze wijk te vinden. 
Weet jij waar die staat? 

Eddy Oostergo



GoeieBuurtnieuws
GoeieBuurt: bewonerscoöperatie 
van de Korrewegwijk, Indische 
Buurt en De Hoogte

Sinds 2016 is bewonerscoöperatie Goeie-
Buurt actief in onze wijk. Als bewoners 
zetten we ons in om samen met buren de 
wijk een stukje mooier, leuker en beter 
te maken. De afgelopen jaren hebben we 
veel voor elkaar gekregen. De wekelijkse 
warenmarkt voor de Sionskerk, de 
Buurtkraam, de Gezonde Kookavond 
in het Pand, één-op-één ondersteuning 
door buren, kledingbeurzen voor minima 
en de ‘U en de Buurt’- aanbelactie zijn 
maar een paar voorbeelden van de din-
gen die we mogelijk hebben gemaakt.  

Wat is het doel van GoeieBuurt?

Als bewoners vinden we het belangrijk 
dat we samen in een fijne wijk leven. Met 
GoeieBuurt zetten we ons hier zoveel 
mogelijk voor in. Niet door alleen ‘ons 
eigen straatje schoon te vegen’ maar 
vooral door dingen mogelijk te maken 
die ook belangrijk zijn voor onze buren 
en de wijk. Dit hoeven geen grote dingen 
te zijn. Je buurvrouw helpen met haar 
boodschappen is al iets wat jou een goeie 
buur maakt. 
We zijn een samenwerking van en voor 
bewoners. We geloven dat een buurt al-
leen een goeie buurt kan zijn als mensen 
die er wonen, invloed hebben op wat 
er gebeurt en ook de middelen hebben 
om dingen mogelijk te maken. Daarom 
hebben we sinds kort een aantal werk-
groepen van waaruit buren zich inzetten 
rondom een bepaald thema in de wijk.  

De Groene Korrewegwijk

De Groene Korrewegwijk zet zich in om 
de wijk groener en duurzamer te maken. 
We zijn een platform waarbij bewoners 
die een duurzaam of groen idee hebben 
kunnen aansluiten en ondersteuning 
kunnen krijgen. Meer over deze 
werkgroep lees je in het artikel op de 
voorpagina over de duurzaamheids-
bijeenkomst.

Communicatie 

Een verhaal van iemand die zijn buur-
vrouw helpt, leuke activiteiten, nieuw-
tjes, allemaal onderwerpen die de moeite 
waard zijn om te delen. De werkgroep 
communicatie zet zich in om de dingen 
die in de wijk gebeuren bekend te maken 

Zo ontmoeten we veel verschillende 
buren met elk hun eigen verhaal, talent 
en vraag en ontstaan er nieuwe verbin-
dingen. Hiermee maken we de wijk een 
stukje mooier en fijner om in te wonen 
voor iedereen.  

Nieuw!

GoeieBuurt is een kleine organisatie 
met beperkte middelen en tijd. We zijn 
voor een groot deel afhankelijk van de 
inzet van bewoners om alles draaiend te 
houden en verder te ontwikkelen. Op het 
moment zijn we druk bezig om Goeie-
Buurt een nieuwe uitstraling te geven. 
Een nieuwe, betere website met meer 
informatie over wat we doen en wie we 
zijn, een nieuwe huisstijl, logo en veel 
nieuwe verhalen. In het jaar 2020 ga je 
meer van ons zien en horen. 

Jij en GoeieBuurt

Wat kan GoeieBuurt voor jou betekenen? 
Je kunt ons voor allerlei dingen benade-
ren. Zoek je een plek om actief te zijn in 

en om GoeieBuurt en de dingen die we 
doen nog meer onder de aandacht te 
brengen in de wijk. 

Kunst & Cultuur

De werkgroep Kunst & Cultuur werkt sa-
men met creatieve en artistieke bewoners 
om kunst en cultuur meer plek te geven 
in de wijk. Denk aan een expositie in het 
Floreshuis, een theaterwandeling door de 
straten of een talentenshow voor kinde-
ren, alles is mogelijk. 

Wijkvernieuwing

De komende jaren verandert er veel in de 
wijk. De werkgroep Wijkvernieuwing zit 
met de gemeente om tafel om te zorgen 
dat bewoners zoveel mogelijk inspraak 
krijgen in de plannen van de gemeente. 
Ook halen we de ideeën en wensen van 
bewoners op die we samen met de wijk-
vernieuwing realiseren.  

Wijkactiviteiten

Het komende jaar organiseert Goeie-
Buurt weer een aantal activiteiten in de 
wijk. Denk aan Culturen bij de Buren, 
de Wijkstemdag en wie weet wat nog 
meer. In de werkgroep Wijkactiviteiten 
zitten bewoners die het leuk vinden om 
dit mogelijk te maken voor hun buren en 
de wijk.   
 
U & de Buurt

Met U & de Buurt gaan we door verschil-
lende straten in de Korrewegwijk, Indi-
sche Buurt en De Hoogte. We bellen bij 
mensen aan en vragen hoe het met hen 
gaat, of ze ondersteuning nodig hebben 
en hoe het leven in de wijk hun bevalt. 

de wijk? Wil je meehelpen in een werk-
groep? Wil je iets opzetten in je eigen 
straat of meer in contact komen met je 
buren? Dit zijn allemaal dingen waarvoor 
je bij ons terecht kunt. Ook als je goed 
bent in iets of jouw talent wilt delen met 
de wijk kun je bij ons aankloppen. Wij 
zijn er kortom voor alles waarvan jij het 
gevoel hebt dat het voor jou als bewoner 
van onze wijk belangrijk is. 
Voor meer informatie kun je mailen naar 
info@goeiebuurt.nl of bellen naar 
06 198 48 706.

door GoeieBuurt



Flora  Faunain de wijk&

De Staartmees
In de boom achter mijn huis zag ik vanaf mijn balkon een 
groep staartmezen rondstruinen op zoek naar iets eetbaars. 
De staartmees trekt in de wintermaanden namelijk in groepjes 
van tussen de 10 en 20 exemplaren door de tuinen en parken 
op zoek naar voedsel. De staartmees is gemakkelijk te her-
kennen aan het zwart-witte verenkleed met opvallend lange 
staart. De vogeltjes worden inclusief hun lange staart zo’n 15 
cm. Met enig geluk kun je een noordelijke vogel zien met een 
zuiver witte kop. 

door Ronald Nuiver

Herfst
In dit seizoen is het volop genieten van de prachtige warme herfst-
kleuren. Deze wingerd aan de Korreweg is daar een voorbeeld van. 
Oorspronkelijk komt de struik uit Noord-Amerika, Oost-Azië en 
de Himalaya. Hij is familie van de houtige klimplanten zoals de 
wijnstok, maar dan zonder bessen. Je kunt hem het hele jaar door 
snoeien, maar dat is bij deze duidelijk niet (of nooit?) gebeurd. 

Hij groeit door in de bomen, heg en over het dak. Zou hij aan de 
andere kant ook doorgroeien? Vijf dagen ná het maken van de 
foto waren de bladeren er door de wind bijna allemaal afgewaaid. 
Ik was dus net op tijd!

door Bernadette van Leeuwen

Eten in de wijk

Le Marronnier

Verscholen tussen woningen in de Tweede 
Hunzestraat ligt Le Marronnier. Deze 
naam verwijst naar de kastanjeboom die 
voor de ingang staat. Ko en Co hebben 
hier afgesproken om te gaan eten. 

We zijn de eerste gasten. Ze noemen 
zich een huiskamerrestaurant, maar het 
interieur doet ons meer denken aan een 
bruin café, zonder de Perzische kleed-
jes met een mediterrane twist. Wel met 
houten tafeltjes en stoeltjes en een mooie 
Zuid-Europese betegelde vloer. 
De vrouw die ons bedient doet dat in haar 
eentje en zeer bedreven, ons drankje staat 
al snel op tafel. Ze is alert en vriendelijk. 
Zo wil je altijd wel bediend worden. 
Langzaamaan komen er steeds meer 
mensen en we krijgen het idee dat die hier 
vaker eten.
 

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

Het menu staat op een schoolleitje, vier 
voorgerechten en vier hoofdgerechten, 
aan de achterkant staan de nagerechten. 
De wijn’kaart’ staat op een andere lei. 
Origineel én handig: nieuw menu even 
uitvegen en een nieuwe erop schrijven. 
Co kiest voor de Cassoulet de filet de 
Canard. Vertaald: stoofpot bonen met 
gekonfijte eendenbout.
Ko kiest voor de Bouillabaisse, een 
Franse vissoep met allerlei soorten vis. 
Daarbij komen spruitjes, gefrituurde 
aardappelen, salade en brood. We laten 

ons alles goed smaken.
De geadviseerde wijn erbij is heerlijk.

Voor een toetje hebben we allebei nog 
ruimte. Co kiest voor ijs met Limoncello 
(Italiaanse citroenlikeur) en Ko voor ijs 
met een brownie, allebei zalig.
 
Het valt ons op dat chef-kok Robbie. 
tevens eigenaar, samen met zijn ‘koks-
maatje’ in een kleine keuken werkt: een 
hele uitdaging. Petje af!
Hij werkt het liefst met streekproducten 
en vaak biologisch.

Heel leuk om Le Marronnier ontdekt te 
hebben. We komen zeker terug.
Nu naar huis om naar 2 voor 12 te kijken, 
want dat slaan we nooit over.

Le Marronnier
Tweede Hunzestraat 33 
www.lemarrionnier.nl / tel: 050-5793347
openingstijden: donderdag - zondag 
18.00 - 21.30 uur
buiten openingstijden open op aanvraag

door Bernadette van Leeuwen en Hiddo Zuiderweg

Foto: Bernadette van Leeuwen

Foto: Ronald Nuiver

Foto: Bernadette van Leeuwen   
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Financieel spreekuur 
onder andere voor aanvragen DigiD, 
zorgtoeslagen en Voedselbank
13.30 – 16.00 uur
Floreshuis, ruimte 0.05

WIJ inloopspreekuren
medewerkers van WIJ Korrewegwijk zitten klaar 
om je (gratis) te ondersteunen
elke werkdag, 9.00 - 17.00 uur 
(tijdens de kerstvakantie zijn er afwijkende tijden)
Floreshuis, melden bij Entree Korrewegwijk

BuurtBios
Elke 3e vrijdag van de maand draait een groepje 
buurtbewoners een film voor medewijkbewoners. 
Aanmelden is niet nodig. 
19.30 uur 
Floreshuis
€ 1 inclusief koffie, cake en hapjes na de film

Kerstactiviteiten voor kinderen
Vanaf 15 uur is er een complete Kerststal met 
kameel, geiten, schapen en kippen. Leuk om met 
de kleinsten te komen kijken en een fotoschoot 
te doen. Van 16:30 - 18:30 uur is er een Kinder-
KerstTheater. Kinderen, tieners en volwassenen uit 
de wijk nemen je mee in het Kerstverhaal. Iedere 
10 minuten start een nieuwe groep voor een toer 
langs alle scènes. Je ontmoet herder, engelen en 
uiteindelijk vind je het baby’tje Jezus. Een 
belevenis die je niet wil missen!

Ecstatic Dance Groningen
Vanavond wordt er weer gedanst. 
Diverse dj’s verzorgen de muziek. 
19.30 - 22.00 uur, deuren open om 19:00 uur 
EdanZ, Van Oldenbarneveltlaan 6 (de oude school)
www.edanz.nl 

Open dag Logeerhuis De Opstap
Logeerhuis De Opstap organiseert een open dag 
waarop belangstellenden kennis kunnen maken 
met het logeerhuis. In De Opstap kunnen mensen 
tijdelijk logeren die na een ziekenhuisopname 
nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Of mensen 
die van mantelzorg afhankelijk zijn, wanneer de 
mantelzorger even rust nodig heeft of tijdelijk 
afwezig is.
10.00 - 14.00 uur
Logeerhuis De Opstap, Molukkenstraat 202
Vooraf aanmelden is niet nodig!

Blije Business Ondernemerslunch
• Ondernemers leren kennen die bij je 
 om de hoek wonen?
• Sparren met iemand uit een heel andere branche?
• Of juist vakgenoten ontmoeten? 
Je eet samen met andere ondernemers al voor 
€ 2,50 een heerlijke, gezonde lunch.
12.00 - 13.00 uur, elke eerste vrijdag van de maand
Floreshuis, Floresplein 19
www.blijebusiness.nl

Cultuur in de wijk

Op 8 november 2019 organiseerde VRIJDAG de kick-off van het nieu-
we project: VRIJDAG in de Buurt. Met inspirerende voorbeelden zoals 
een documentaire en de bijdrage Spoken Words van Charlotte Beerda. 

Half oktober spraken kunstlievende bewoners met elkaar over kunst en 
cultuur in de wijk. We stelden ons voor door middel van een voorbeeld 
van kunst of cultuuruitingen waar we ooit zelf door zijn geraakt. Want 
“daar waar je mensen raakt, gaat hun hart open” en we gunnen dit 
gevoel aan alle wijkbewoners.

Deze klankbordbijeenkomst leverde op dat een groep creatieve be-
woners graag hun werk wil exposeren. In de achterste ruimte van het 
Floreshuis hangen al werken die bewoners kunnen bekijken. Hiernaast 
gaan we andere locaties in de wijk benaderen of zij ook kunstuitingen 
kunnen laten zien.

Op 19 november kwam de theatergroep die ontstaan is vanuit De Wijk 
De Wereld weer bij elkaar. Ze oefenen theater en gaan een wijktheater-
wandeling maken in het voorjaar (21 maart: begin van de lente) met 
een theatermaakster uit de wijk. De dansgroep en de kindertheater-
groep sluiten hier ook bij aan. De dansgroep trad al op in Martiniplaza 
op 11 november, waar De Wijk De Wereld de Groninger Cultuurprijs 
won.

In het Hamrikheem zijn twee meezingcafé’s geweest. Elke derde vrijdag 
van de maand willen we dit vervolgen in 2020. Kortom we blijven in 
beweging! Heb je een idee? Ik hoor het graag. 
Magda.Rozenveld@bijvrijdag.nl
Tel: 0651562916

VRIJDAG in de Buurt 
amateurkunstondersteuning

VRIJDAG in de buurt
De Cultuurcoaches van VRIJDAG in de buurt inspireren, verbinden en 
versterken kunst en cultuur in jouw wijk of buurt. 
Kijk op www.bijvrijdag.nl/indebuurt

column van Magda Rozenveld, 
cultuuraanjager VRIJDAG in de Buurt
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Frisbee-te-leen op het 
Bernouilleplein

Op 12 oktober werd het Frisbee-te-leen-
kastje geopend door de vereniging 
Gronical Dizziness. Deze frisbeeclub gaf 
een demonstratie over hoe frisbee, als 
sport, gespeeld moet worden. Tegenover 
huisnummer 38 van het plein is een kastje 
geplaatst met een frisbee erin. Aan de slag? 
Doen! Daar word je lekker warm van!
www.gronicaldizziness.nl
 Foto: Bernadette van Leeuwen   

Nieuwe fietsen voor fietscursus van 
Multicultureel Vrouwencentrum 
Jasmijn

Als je kunt fietsen ben je niet meer afhan-
kelijk van de bus en ben je sneller waar je 
wilt zijn. Op de fietscursus van Vrouwen-
centrum Jasmijn oefen je op de fiets en 
leer je verkeersregels. Ruim 25 jaar organi-
seren we al deze fietscursus voor vrouwen 
uit de hele stad Groningen. Inmiddels zijn 
de fietsen versleten en is repareren geen 
optie meer. Door een aanvraag in te dienen 
bij het Oranje Fonds hebben we subsidie 
gekregen om 10 nieuwe fietsen aan te 
schaffen. Wij zijn het Oranje Fonds zeer 
erkentelijk dat zij met hun financiële 
ondersteuning dit mogelijk hebben 
gemaakt. In het nieuwe seizoen kunnen 
cursisten weer volop meedoen met onze 
fietscursus.

door Jasmijn

GroenHuis opent deuren 
voor kringloopwinkel

In het GroenHuis is een kringloopwinkel
gekomen. Daar kun je terecht voor 
kleding, allerlei huishoudelijke spullen 
en speelgoed. 
Buurtbewoners konden op donderdag 
21 november, de eerste openingsdag, een 
kijkje nemen en eventueel wat kopen. Er 
liepen wat mensen te snuffelen, het zijn 
kleine bedragen dus voor elk wat wils. De 
ruimte is mooi ingedeeld en heel over-
zichtelijk. Kleding bij kleding enzovoort.
Drie vrijwilligers kunnen vragen beant-
woorden en bij hen kun je je aankopen 
afrekenen.
In een hoek staan stoelen die - pas op! - 
ook geprijsd zijn, waar je even gezellig 
kan gaan zitten kletsen.

De kringloopwinkel is open op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 
uur.
Het GroenHuis vind je op de Madoerastraat 
20. In het voorjaar van 2020 is de officiële 
opening voor het hele gebouw.

Zin in een kopje koffie?
Je bent van harte welkom om een keer 
koffie te komen drinken in het GroenHuis. 
Het is altijd heel gezellig. De koffie staat 
voor je klaar op dinsdag van 10:00 - 11:00 
uur en op vrijdag van 14:00 - 15:00 uur. 

door Bernadette van Leeuwen

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 vreugde-
vuren waarbij allerlei opgespaard, over-
tollig spul (banken, koelkasten, fietsen) 
in de brand wordt gestoken. Dat is slecht 
voor het milieu. Ook loopt het wegdek 
nogal eens forse schade op, met alle 
kosten van dien. 
Wat veel mensen niet weten, is dat het 
stoken van vuurtjes op asfalt een misdrijf 
is. Als je een boete krijgt, krijg je een aan-
tekening op je VOG (Verklaring omtrent 
Gedrag), die je nodig hebt voor bepaalde 
banen. Dit kan voor je toekomst dus veel 
gevolgen hebben. Vooral feestvierende stu-
denten zijn zich hier vaak niet van bewust.

Brand bij het Karrepad!

Op zaterdagavond 16 november, als ik 
rond 23.00 uur uit de bus stap, zie ik 
grote vlammen tussen de bomen door. 
De brandweer arriveert ook. Er is brand 
bij het Karrepad! De volgende dag blijkt 
dat de gymzaal van het Karrepad volledig 
is afgebrand.
In de volgende editie van de 
Korrespondent komt er een uitgebreid 
verslag over hoe de brand is ontstaan.

door Bernadette van Leeuwen

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

Foto: Bernadette van Leeuwen

Wandelen: omdat bewegen leuk 
(en gezond) is

Elke woensdagavond wandelt Herman 
Beens met een paar andere bewoners drie 
kwartier door de Korrewegwijk. Op een 
ontspannen manier kun je zo aan je 
conditie werken. Wil je ook een keer 
meewandelen, sluit je dan aan. 
Verzamelen bij de PLUS aan de 
Oosterhamriklaan om 20.00 uur. 
Opgeven of meer informatie kan via 
hermansblog58@gmail.com.


