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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 en Lefier
leverden een bijdrage aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week van
20 april. Heb je nieuws voor de volgende krant? Mail
het uiterlijk 3 maart 2020 naar redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Ooggetuigenverslag

Brand
Karrepad
Hoe gaat het nu?
Het was behoorlijk schrikken, zaterdagavond 16 november. Een hevige brand
zorgde ervoor dat de gymzaal van basisschool het Karrepad helemaal afbrandde.
Dankzij de inzet van verschillende brandweerkorpsen kon worden voorkomen dat
het vuur oversloeg naar de schoollokalen,
al was het kantje-boord. Wel was er wateren rookschade. Inmiddels zijn we drie
maanden verder. Hoe heeft het Karrepad
de problemen opgelost en wanneer komt
er een nieuw gymlokaal?
Allereerst noemt locatieleider Bernou
Feitsma de fantastische inzet van de
brandweer, schoonmaak- en andere
bedrijven, die ervoor gezorgd hebben
dat de kinderen maar twee dagen thuis
hoefden te blijven. Op de woensdag na
de brand konden ze alweer naar school.
En ondanks de schade waren er geen
spullen van kinderen verloren gegaan.
Wel moesten de plafonds eruit en hing er
een brandlucht, maar er kon lesgegeven
worden. In januari moesten er nog steeds
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plafonds en kozijnen worden hersteld, en
op sommige plaatsen het provisorische
enkelglas worden vervangen, maar de
kinderen konden in elk geval naar school.
In samenwerking met de gemeente, die
goed verzekerd bleek, vond de school
een oplossing voor de gymlessen. In de
gymzaal van De Ploeg, één basisschool in
Hoogkerk, gymt elke groep nu een keer
per week. Een bus van Arriva pendelt
heen en weer om de groepen naar de
sporthal aan de Zuiderweg te brengen.
Met een kwartier reistijd blijft er van een
uurtje gymles natuurlijk weinig over, vandaar dat de roosters wat aangepast zijn en
elke groep één keer per week een langere
gymles krijgt.
Binnenkort is dat voorbij. Er komt een
tijdelijke prefab-gymzaal in de buurt van
de school, in afwachting van een compleet nieuw gebouw. Verder is er druk
overleg met de verzekeraar en gemeente
over de aanleg van een nieuwe gymzaal.
De wens is een moderner gebouw en
liefst ook wat groter. En natuurlijk komen
thema’s als duurzaamheid en geld aan de
orde. Het hele proces gaat zeker nog twee
jaar duren.
door Hiddo Zuiderweg

Zoals ik in de vorige Korrespondent al
schreef, ben ik die avond per toeval op de
Korreweg.
Brand! Angstaanjagend en spannend tegelijk! Wat ik me meteen realiseer, is dat de
kinderen niet naar school kunnen als die
afbrandt. De school is, naast thuis, dé plek
waar je je als kind veilig moet voelen.
Als ik bij de school aankom, arriveert ook
de eerste brandweerwagen. De vlammen
worden snel groter en hoger, de brand
wordt opgeschaald naar groot. Al snel verzamelen zich veel mensen op de Korreweg.
Ik loop de Molukkenstraat in om de brand
van de andere kant te bekijken en foto’s te
nemen. De politie is ook al ter plaatse en
zet linten uit, we krijgen het verzoek daar
achter te blijven. Geweldig om te zien hoe
efficiënt er samengewerkt wordt. Petje af!
Als ik terug ben op de Korreweg komt er
een ladderwagen die meteen uitgeschoven wordt. Brandweermannen slaan een
waterput aan, wat niet zo makkelijk gaat.
Als het gelukt is, gaat de slang erop en die
trekken ze de ladder op om de vuurzee van
bovenaf te bestrijden. Dit geeft enorme
rookwolken. Via de Oosterhamriklaan
komt er nog een brandweerauto, die het
vuur vanaf beneden gaat meebestrijden.
Voor mij als leek komt het als een grote
chaos over, maar alle hulpverleners weten
wat ze moeten doen.
Vervolg op pagina 2

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 wijkgebonden 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

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

vervolg van pagina 1

Het ziet er naar uit dat het nog wel een
tijdje gaat duren voor de brand meester
is, ik besluit naar huis te gaan. Ik kan
met een gerust hart gaan slapen, er wordt
over mijn veiligheid gewaakt.
De volgende middag ga ik kijken waar de
brand heeft gewoed. Ik schrik heel erg,
wat een ravage. Ik neem een foto van wat

eens de gymzaal was. De deur staat er
nog, maar daarachter zijn alleen zwartgeblakerde resten van waar eerst gymles
werd gegeven.
Heel triest is het om later te horen dat de
brand is aangestoken!!! Wie heeft/hebben
dit gedaan? Ik hoop dat de daders gepakt
worden en hun straf gaan uitzitten.
door Bernadette van Leeuwen

Foto’s : Johann van der Geest

Mengelmouzen

Jos Rietveld is een schrijfster uit onze wijk die tweewekelijks een column
schrijft voor het Dagblad van het Noorden. Sinds 2010 is haar column
om de maandag te vinden op de Streekpagina Grunnegs Goud. Hoewel
ze niet geboren is in Groningen, woont ze hier al vanaf 1981. Ze werd
uitgeloot voor de studie Journalistiek in Utrecht maar ze werkt al sinds
1990 als zzp’er.
Schrijven en blijven schrijven
Ze is continu met taal bezig: het gebruik
en de betekenis van woorden. In dertig jaar tijd heeft ze heel wat projecten
uitgevoerd. Jos begon als copywriter
en schreef onder meer reclame voor
nicotinepleisters. Dat is dagen achtereen
intensief schrijven en veel bronnen raadplegen. Ook deed ze vertaalwerk voor
Duitse musea, onder meer een scheepvaartmuseum, en voor een rondleiding
op de Mayer scheepswerf. Voor ‘De
kleuren van het wad’, uitgegeven bij de
50e verjaardag van de Waddenvereniging,
voerde ze eindredactie. Daarnaast heeft
ze in diverse literaire tijdschriften gepubliceerd en was ze jarenlang redactielid
van ‘Pennestreken’.
Mengelmous
Onlangs verschenen haar columns in
een boek: Mengelmouzen, dat op 14
november werd gepresenteerd in het

Floreshuis. Het Groninger dialect is
een ratjetoe (mengelmous) van talen.
Vroeger al in de Veenkoloniën, waar
buitenlandse seizoenarbeiders hun eigen
taal introduceerden. Nu zijn er in Groningen meer dan 70 culturen (en talen!).
Mengelmouzen is voor Groningers en
voor nieuwkomers interessant om meer
over Groningen te weten te komen. Het
boek dingt mee naar de Dagblad van het
Noorden-Streektaalprijs 2019.
De toekomst? Doorgaan met schrijven,
inspiratie voor het schrijven van de columns heeft ze genoeg.
Boek: Mengelmouzen, Jos Rietveld, Van
Gorcum Assen, ISBN: 978 90 232 5704 2
Prijsuitreiking: Dagblad v/h NoordenStreektaalprijs, 19 april 2020
Verjaardagskalender met 12 Groningse
gerechten: VVV Forum, Grote Markt
door Herman Beens

Zonder bezorgers geen Korrespondent. Daarom zetten we af en toe een bezorger in
het zonnetje. Deze keer is dat Hendrik. Het is drie jaar geleden dat hij gevraagd werd
om de Korrespondent te bezorgen. Daarvóór bezorgde hij post. Hij had tijd over en
wilde iets voor de wijk betekenen: bezorgen van de wijkkrant lag voor hem in het
verlengde hiervan. Aan het eind van het jaar is er voor alle bezorgers koffie met gebak.
‘Je ziet zo ook nog nieuwe mensen,’ zegt Hendrik.
Hendrik bezorgt nu in een deel van de West-Indische Buurt. In zijn vrije tijd leest hij
over kunst en maakt hij zijn eigen schilderijen.
door Herman Beens

Wie krijgt voorrang op de Gerrit Krolbrug?
De gemeente maakt een nieuw verkeerscirculatieplan voor de stad Groningen.
Onderdeel daarvan is het opnieuw
inrichten van de Gerrit Krolbrug. In
2016 was er een eerste ontwerp voor
een nieuwe, brede brug met gescheiden
rijbanen voor fietsers en auto’s. Maar
Rijkswaterstaat (RWS) stelt dat een brede
brug niet inpasbaar is.
RWS wil de brug op een minimale hoogte van 4 meter en het liefst op 5,5 meter.
Daarmee stelt RWS de belangen van de
scheepvaart boven de veiligheid van de
ruim 15.000 fietsers die elk etmaal de

brug gebruiken. Want als de brug even
hoog blijft als de huidige, is een brede
brug wél inpasbaar. Dus geeft RWS de
recreatievaart voorrang op de duizenden
Stadjers die van deze verbinding gebruikmaken om de stad te bezoeken.
Wij vragen de gemeente Groningen om

zich actief te bemoeien met de brug
om de veiligheid voor de gebruikers te
waarborgen.
Actuele informatie vind je steeds op
www.korrewegwijk.nl onder Nieuws.
door Loek Veldt, WOK

Heeft u ideeën voor uw straat?
Lefier werkt samen met bewoners aan
leefbare buurten en wijken. U als bewoner weet immers het beste wat goed is
voor uw buurt.

Leefbaarheid gaat over hoe aantrekkelijk uw straat of wijk voor u is om er te
wonen. Voelt u zich veilig in uw straat?
Kent u uw buren?
Zo hebben we het afgelopen jaar samen
met bewoners verschillende acties
ondernomen. Van het organiseren van
extra milieustratendagen aan de WestIndischekade en de Javalaan tot nieuwe
kleurstellingen in de flat omdat bewoners
hier graag over mee wilden praten. Van
het aanbrengen van positieve communicatieborden tot initiatieven om buren te
leren kennen.
Heeft u een idee waar uw straat of woonomgeving van opknapt? Dan maak ik
graag een afspraak met u.
U kunt mij bereiken via 088 – 20 33 000
of r.oosten@lefier.nl. Iedere woensdagmiddag ben ik tussen 14.00 en 15.00 uur
in het Floreshuis aanwezig tijdens het
spreekuur.
door Roos Oosten
bewonersparticipant
Korrewegwijk &Zuid

Foto: Rijkswaterstaat.nl

Cartoon: René van der Bij

In beeld

Bezorger in beeld

Foto: Eddy Oostergo

De busbaan langs de Oosterhamrikkade
Een paar week geleden liep ik langs de
Oosterhamrikkade en moest ik de
Kapteynbrug over. Dat gebeurt wel vaker,
maar deze keer keek ik naar beneden, mijn
veter bleek los. Die heb ik vastgemaakt op
de Kapteynbrug. Hierbij keek ik even voor
mij uit naar het Oosterhamrikkanaal.
Terwijl ik hier veel vaker langskom, viel
mij door de houding die ik had bij het
vastmaken van mijn veter, ineens heel
duidelijk op dat het kanaal smaller was
geworden.
Deze schakel tussen de binnenstad en de
oostelijke stadswijken en gebieden ten
oosten van de stad, is aangelegd rond het
midden van de jaren tachtig van de vorige
eeuw, om de binnenstad en die wijken en
gebieden sneller met elkaar te verbinden.
Destijds woonde ik in de Oppenheimstraat
en ik kan mij nog goed herinneren dat

er op de plaats waar zich nu de busbaan
bevindt een laag opgehoogd zand lag van
minstens een meter hoog. De bedoeling
was dat dit zand ingelopen zou worden,
kort gezegd, de laag zou minder dik
worden. Dat gebeurde ook. Het grappige
was dat dit een heel mooie plek was om
je hond uit te laten en veel mensen deden
dat dan ook. Hier konden de honden mooi
hun behoefte doen en ik moet zeggen dat
je dat, vooral in de zomer, best wel kon
ruiken. Het stonk!
Eigenlijk lijkt deze verbinding wel wat op
de boulevards in Parijs. De Parijse binnenstad was sinds de middeleeuwen rommelig
gebouwd. Het was lastig om van de ene
naar de andere plek te komen. Om dit te
verbeteren verbouwde de Franse
stedenbouwkundige Haussmann zestig
procent van de binnenstad, vooral oude

VVK 90 jaar

Vervanging
riolering en
opvang
hemelwater

Voetbalvereniging VVK* bestaat 90 jaar
en viert dit op 28 en 29 februari.
28 februari: reünie met ook een 35+ en
een 45+ voetbaltoernooi
29 februari: de ochtend is voor de jeugd,
de middag is gevuld
met wedstrijden van
VVK-teams. Aan het
eind van de middag
nemen oud-VVK
zaterdag en oudVVK zondag het
tegen elkaar op.
Vanaf 17 uur is er
een groot feest met
livemuziek. Iedereen is van harte welkom
op de Iepenlaan 87.
* VVK was oorspronkelijk de vereniging
voor de Korrewegwijk en De Hoogte,
maar door de verhuizing naar Sportpark
het Noorden is ook Selwerd steeds meer
bij de vereniging betrokken.
Aanmelden reünie: info@vvkgroningen.nl

volksbuurten. Haussmann legde op de
plaats van de smalle, kronkelige straatjes
brede boulevards aan. Aanleiding voor
deze ingreep was het juni-oproer van
1848. Doel was een dergelijke opstand
beter te overzien. Door het aanleggen van
brede boulevards werd het voor rebellen
moeilijker om tegen het leger in opstand
te komen en voor het leger werden snelle
troepenverplaatsingen mogelijk. Haussmann liet in totaal twaalf boulevards
aanleggen met de Arc de Triomphe als
middelpunt.
Sommige steden lijken qua verbindingen
en bereikbaarheid meer op elkaar dan je
in eerste instantie zou denken!

door Eddy Oostergo

Het is je vast opgevallen dat er in de
Professorenbuurt druk wordt gewerkt aan
het vervangen van de riolering. In mei
2019 is begonnen met het stukje Oosterhamriklaan bij de Oosterhamrikkade en
een stukje van de Star Numanstraat en
de Hamburgerstraat. Dat is opgeleverd in
december 2019.
Vanaf daar wordt verder gewerkt. Eind
2020 is het klaar tot aan de Kapteijnlaan.
Het heeft wel lang geduurd. Er waren vertragingen door het PFAS-probleem, maar
dat is door de regeringsmaatregelen nu
voor een groot deel opgelost.
Er wordt een dubbel systeem aangelegd:
een voor HWA (hemelwaterafvoer) en een
voor VWA (vuilwaterafvoer). De regenpijpen en de putten in de straat komen op
de HWA en de rioolleiding op de VWA.
Daardoor hoeft het hemelwater niet meer
door de rioolwaterzuivering gereinigd te
worden.
Op gemeente.groningen.nl/rioolvernieuwingkorrewegwijk kun je het nalezen.
door Loek Veldt

Foto : Johann van der Geest

Cultuur in de wijk

column van Magda Rozenveld,
cultuuraanjager VRIJDAG
in de Buurt

Theaterwandeling Wijksnoeperij
Op 21 maart, de eerste lentedag, vindt De
Wijksnoeperij plaats. Dit is een cultureel
‘snoepreisje’ langs diverse korte acts die
buurtbewoners hebben gemaakt. Onder
leiding van een ervaren stadsgids loopt
het publiek een route door de wijk en
doet daarbij verschillende gebouwen en
andere interessante plekken aan. Sinds
november is Theatergroep Goed Begin
o.l.v. theatermaker Philippien Bos druk
bezig met het bedenken en repeteren van
diverse scènes. Maar er zijn nog meer
acts door buurtbewoners, zoals een muziekgroep, dansgroep Mous, kinderen uit
De Hoogte, theatergroep Geestkracht 11
en een bezoekje aan een echte imker.
Laat je verrassen door
muziek, dans en
theater tijdens het
wandelen door de
Korrewegwijk!

Datum: 21 maart
Starttijden: 12.45 en 15.30 uur
De hele wandeling duurt inclusief het
lopen anderhalf tot twee uur. Elke act
op de route duurt tussen de drie en tien
minuten.
Verzamelplaats: Floreshuis
Kosten: € 2,50 (Ben je jonger dan 18 jaar
of heb je een Stadjerspas? Dan wandel je
gratis mee.)
Wandel je mee? Geef je snel op via wijksnoeperij@gmail.com want er kunnen
maar 100 mensen meesnoepen! Ben je
slecht ter been, meld dit dan in de mail,
dan kijken we
naar de mogelijkheden.

Meezingcafé
Na twee succesvolle meezingcafés in
2019 gaan we in 2020 nog vaker samen
zingen in de Korrewegwijk. Zing je mee?
Elke tweede vrijdag van de maand is er in
de Hamrikheem (Soendastraat 180) een
meezingcafé. Jong en oud komen samen
tussen 19.30 en 21.00 uur om in ongedwongen sfeer te zingen, van smartlap tot
Rolling Stones. De bijzondere bewoners
genieten en komen op deze manier in
contact met hun buurtgenoten. Iedereen
is welkom en de entree is gratis.
Expositie in de wijk
In de Korrewegwijk en De Hoogte wonen
veel kunstenaars. Een groepje creatieve
wijkbewoners wil graag een expositie
mogelijk maken in de Korrewegwijk.
Als cultuurcoach ga ik met verschillende
mensen in gesprek en inmiddels regelde
ik een afspraak met een tentoonstellingsmaker van VRIJDAG. Welke kunstwerken kun je samenbrengen en wat is er in
de diverse locaties in de wijk nog nodig
om de kunst goed tot haar recht te laten
komen? Ik vraag verschillende kunstenaars om hierbij te helpen en ben nog op
zoek naar iemand die het leuk lijkt om
tentoonstellingsmaker te zijn en dit wil
leren, zodat we regelmatig nieuwe kunst
kunnen laten zien.
Ben je hierin geïnteresseerd? Laat het me
weten via magda.rozenveld@bijvrijdag.nl.
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

Kunst in de wijk
Een nieuwe
rubriek!
Er staat ontzettend veel prachtige kunst
in onze wijk. Vanaf nu laten we je in elke
Korrespondent een kunstwerk zien! Deze
keer het kunstwerk bij de entree van de
parkeergarage Circus aan de Korreweg.
Het is 500 m2 groot en is gemaakt door
kunstenaar Klaas Lageweg. Het heet
Circus Clyde Takes You On A Journey en
verwijst naar de plek waar in het verleden vele circussen hun tenten hebben
opgeslagen.
Foto : Johann van der Geest

Hoe duurzaam is onze drukker?
Dat vroegen we ons als redactie af en dus vroegen we het
aan Scholma print en media. Dit was hun antwoord:
“Wij hebben zorg voor milieu en groen
produceren hoog in het vaandel. Ons
proces wordt al ruim 10 jaar gemonitord.
Zaken als milieu, proces en arbeidsomstandigheden worden met een audit
streng beoordeeld. Denk aan stoffen die
we gebruiken, energiegebruik en optimaliseren van het proces zodat er zo weinig

Klimaattip

Spaar geld en energie!

Gloeilamp

X

Ledlamp

mogelijk vervuiling ontstaat. Als onze
klanten dat willen, produceren wij als gecertificeerd bedrijf volgens de FSC-richtlijnen en passen we dit keurmerk toe.
Onze specialiteit is het inzetten van duurzame materialen zoals gerecycled papier.
Hierdoor gaan kwaliteit, duurzaamheid
en snelheid hand in hand bij ons.”

De energierekening is hoog. Misschien schrik je er wel
eens van. Wij geven je vanaf nu in elke Korrespondent
een tip waarmee je geld kunt besparen op je energierekening. Naast het besparen van geld hou je zo ook
rekening met het milieu.
TIP #1
Gebruik ledlampen
Vervang gloeilampen en spaarlampen in huis door
ledlampen. Doe dit zelfs als de oude lampen nog goed
werken. Ledlampen verbruiken namelijk 75% minder
energie en ze gaan veel langer mee. Dat bespaart veel
geld. En je houdt rekening met het milieu.

Flora&Faunain de wijk

Foto: Bernadette van Leeuwen

Kunst?
In de overgang van de Singelweg en de Oosterhamrikkade
staat een geloofshuis met een muur van glas waar deze klimhortensia (want dat is het) tegenaan groeit. Hij heeft hechtwortels die zich aan de glaswand hebben gehecht. Je ziet ze
meestal groeien tegen een schutting of muurtje en ze kunnen
wel 7 meter hoog worden. In juni en juli bloeit de plant met
grote witte trossen van bloemen. Maar als hij zo is gesnoeid
als op de foto, is dat nog maar de vraag. Zoals veel planten in
Nederland is deze oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland, deze uit Japan. In juni ga ik kijken of hij bloeit.

Foto: Ronald Nuiver

Een blauwe flits
Afgelopen maand zag ik bij een vijver in de wijk een snelle
blauwe flits laag over het water voorbijschieten. Het bleek te
gaan om een ijsvogel. Deze viseter wist vanaf een uitkijkpunt
met een snelle duik een visje uit het water te vangen.
Het gaat de laatste tijd goed met de ijsvogels. Dit komt doordat we al een paar jaar geen strenge winters meer hebben,
want van ijs houden ijsvogels niet. Tijdens vorstperiodes kunnen ze hun prooi niet meer bereiken, waardoor ze omkomen
van de honger.
door Ronald Nuiver

door Bernadette van Leeuwen

Nieuwsflitsen
Aanbod Stadjerspas sport, hobby, museum blijft in 2020
De korting van 20 euro op sport- en hobbyverenigingen en buurtcentra, het gratis museumbezoek en de museumjaarkaart blijven in 2020
toch beschikbaar in het pakket van de Stadjerspas. Mensen met een
Stadjerspas kunnen in 2020 daardoor van dezelfde aanbiedingen en
kortingen gebruikmaken als vorig jaar.
Vlak voor de kerst communiceerde de gemeente dat de aanbieders van
deze activiteiten niet langer een vergoeding krijgen van de gemeente.
Daardoor zouden houders van de Stadjerspas geen gebruik meer
kunnen maken van sport, hobby en museum in 2020. Door de late
communicatie en door verontruste reacties, heeft de gemeente besloten
de maatregel in te trekken. De gemeente biedt haar excuses aan voor de
late communicatie en de onrust die dat veroorzaakte.

Sluiting en doorstart De Gans
Op 28 december was restaurant De Gans voor het laatst open. Er was
als afscheidsactie een speciale aanbieding, een driegangenmenu voor
€ 29,50. Het team van De Gans dankt iedereen voor de bezoekjes
en de fijne herinneringen. Maar er is ook goed nieuws! De heerlijke
gerechten van De Gans zijn nu te proeven in Eetcafé Texels aan de
Noorderstationsstraat 38. Proberen? Geef dan bij het plaatsen van je
reservering deze kortingscode door: GansjeTexels. Daarmee krijg je in
februari nog 30 procent korting op de hele rekening.

Leutje Festival zoekt vrijwilligers!
Op 5 mei wordt voor de 15e keer op het Bernouilliplein het Leutje Festival
gehouden. Om dit lustrum te vieren, is de opzet van het programma
uitgebreid met meer activiteiten voor kinderen dan voorgaande jaren.
Verder zijn er uiteraard ook weer een vrijmarkt voor de jongsten uit de
buurt, een swingend muziekpodium, circus en lekkere hapjes en drankjes. Daarnaast is er aandacht voor het feit dat we op deze Bevrijdingsdag
al 75 jaar in vrijheid kunnen leven.
Om alle mooie plannen door te laten gaan, zijn er nog vrijwilligers
nodig: voor de organisatie van de vrijmarkt, voor op- en afbouw, bij
workshops en voor coördinatie, toezicht, schoonmaak en andere taken.
Wil je helpen? Meld je aan via stichtingleutjefestival@gmail.com.
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Mantelzorgkaart ook in 2020 gratis voor mantelzorgers
De gemeente Groningen waardeert mantelzorgers ook in 2020 voor
hun inzet en zorg. Dat doet ze door hun een mantelzorgkaart te geven.
Je bent een mantelzorger als je minstens drie maanden en acht uur per
week een persoonlijke relatie met een ziekte of een beperking verzorgt.
Ben jij een mantelzorger? Dan kun je jezelf met de mantelzorgkaart
trakteren op een lunch voor twee, een bos bloemen, lekkers van de
bakker, de Groninger Scheurkalender, een activiteit van het Steunpunt
Mantelzorg en aan het eind van het jaar de verrassingscoupon!
De mantelzorgkaart is persoonsgebonden en kun je afhalen bij WIJ
Entree aan het Floresplein 19, alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen!
Meer informatie: Humanitas, 050-3126000 of
www.humanitas.nl/groningen
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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

Filmavond in het Floreshuis
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

LenteKriebels
de jaarlijkse grote opruimactie in de
gemeente Groningen
Aanmelden kan tot 1 maart. Zie voor meer
informatie de Nieuwsflitsen achterop deze krant.

Samen Zwerfvuil ruimen
10.00 – 12.00 uur, GroenHuis,
Madoerastraat 20
Vanaf half 10 staat voor zwerfvuilrapers de
koffie klaar en na afloop is er soep en een
broodje (gesponsord door Albert Heijn).
Help je ook mee om de wijk schoner te maken?
Gezellig met andere wijkbewoners op stap
door de wijk, grijpertjes en vuilniszakken mee.

WIJ (inloop)spreekuren
medewerkers van WIJ Korrewegwijk zitten klaar
om je gratis te helpen
09.00 – 17.00 uur in het Floreshuis, melden
bij Entree Korrewegwijk

Financieel Spreekuur
onder andere voor aanvragen DigiD,
zorgtoeslagen en Voedselbank
13.30 – 16.00 uur,
melden bij infobalie Floreshuis

WIJ FIT Indoor Bootcamp
sporten en werken aan je conditie, speciaal voor
vrouwen uit de Indische Buurt en De Hoogte
09.30 – 10.30 uur (niet in schoolvakanties)
Sportcentrum Noord, Van der Hoopstraat 6
(bedrijventerrein De Hoogte)
Eerste les gratis, strippenkaart voor
5 keer sporten € 2,50

Nieuwsflitsen
Word voorleesvrijwilliger in je wijk
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk,
zowel voor het kind als voor de voorlezer.
Maar het is ook heel belangrijk in de
ontwikkeling van het kind. Voorleesvrijwilligers van het project Humanitas
Voorlezen lezen bij kinderen thuis als
ouders niet (goed) in staat zijn dit zelf te
doen. ‘Een kind vindt die speciale aandacht vaak heerlijk’, zegt Sereh Simons,
vrijwillig coördinator van het project.
Het Voorleesproject is gericht op het leesplezier en de taalvaardigheid van kinderen. Vrijwilligers lezen voor, lezen samen
met het kind en doen taalspelletjes. Ze
kiezen in samenspraak met het gezin zelf
dag en tijdstip waarop ze naar het gezin
toe gaan. De voorleesvrijwilligers krijgen
ondersteuning op bijeenkomsten met
thema’s als interactief lezen, interculturele
communicatie of de nieuwste trends in
kinderboeken.
Vind jij voorlezen leuk? Gun jij kinderen
leesplezier en wil je hen helpen bij hun
taalontwikkeling? Informeer bij
Humanitas via 050- 312 60 00 of mip.
groningen@humanitas.nl.

Stichting Speelotheek Groningen
zoekt met spoed onderdak
De Speelotheek, een bibliotheek waar
kinderen en (groot)ouders tegen een
lage contributie speelgoed kunnen lenen,
is dakloos geworden. Per 1 september
moesten ze hun laatste onderkomen,
kringloopwinkel De Koningskroon aan
de Koningsweg, verlaten. Sindsdien zijn
ze naarstig op zoek naar een nieuwe
ruimte. En dat valt nog niet mee. Daarom
de oproep aan de lezers van deze krant:
weet jij of heb jij een geschikte locatie?
Ze zoeken een ruimte van circa 60 m².
Liefst op de begane grond of met een
lift, ook bezoekers met rolstoel moeten

Lentekriebels:
meld je aan voor 1 maart!

groep met buren, buurtkinderen, wijkgenoten, familie of vrienden. Bedenk
een leuke naam voor de groep en geef de
actiedag(en) en tijd(en) in de actieperiode aan. Vanaf 27 januari 2020 vind je op
gemeente.groningen.nl/groningenschoon-dankzij-mij het aanmeld- en
subsidieformulier. De aanmelding sluit
op 1 maart 2020.
Je kunt je ook aansluiten bij een van de
acties vanuit het GroenHuis.

Zwerfvuilteam en Repaircafé
Op maandag en vrijdag starten hier de
enthousiaste buurtbewoners van het
Zwerfvuilteam met een bakkie koffie.
Om 10.00 uur gaat het team op pad. Sluit
gerust aan.
‘s Middags van 13.30 – 15.30 uur zijn
de vrijwilligers van het Repaircafé
Fix’m hier te vinden. Sinds kort ook op
de vrijdag! Je kunt langskomen met je
kapotte apparaten. De reparatie is gratis.
De eventueel aan te schaffen onderdelen
moet je wel betalen.

Wat op stapel staat…
April wordt een maand waarin van alles
gaat gebeuren. De Groene Week met allerlei activiteiten rondom groen (excursies,
lezingen, Tuinwerkdagen, Open Tuinen-route, Nestkastjes en moestuinbakken
maken), opruimacties van Lentekriebels
en de officiële opening van het GroenHuis.
Meer informatie volgt.

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper | fotograaf

Van 28 maart t/m 25 april 2020 is er weer
LenteKriebels, de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente Groningen. Deze
actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren een groot succes. In
2019 deden er ruim 6.000 mensen aan
mee, verdeeld over 160 actiegroepen. Ook
onze wijk was goed vertegenwoordigd!
Ook zin om mee te doen? Vorm een

GroenHuis

Het GroenHuis is voor alles ‘van Zooi
naar Mooi’. Het is een verzamelgebouw
van allerlei (bewoners)initiatieven die
iets met groen en duurzaam te maken
hebben.
Het gebouw is een beetje moeilijk te
vinden als je er voor de eerste keer naar
toe gaat. Het adres is Madoerastraat 20.
Het ligt vlakbij Het Pand en speeltuin
DIB. Volg de groene voetstappen, door de
hekken.
Het GroenHuis is elke werkdag geopend
van 09.00 – 17.00 uur.

toegang hebben. Daarnaast: parkeergelegenheid voor de bezoekers en binnen
stroom, verwarming, internet en water.
Omdat de Speelotheek een organisatie is
zonder structurele subsidie, die helemaal
draait op vrijwilligers, kan de organisatie alleen een lage huur betalen en geen
commerciële huurprijs. Het moet dus
een zeer betaalbare plek zijn, liefst voor
minimaal 2 jaar.
Bruikbare tips en aanbiedingen graag
naar: info@speelotheekgroningen.nl
of naar een van de contactpersonen:
Marion van Steenwijk (mjkellenbach@
ziggo.nl / 06 46102510), Josien de Looze
(jsdelooze@gmail.com / 06 10362141).

Kringloop
Elke woensdag t/m vrijdag is de (kleinschalige) kringloopwinkel geopend.
Mooie dingen voor mooie prijsjes! Heb
je zelf (her)bruikbaar huisraad over,
informeer bij het GroenHuis naar de mogelijkheden om het langs te brengen.

Nieuwe buurtconciërge
Een centrale rol in en vanuit het GroenHuis is weggelegd voor de buurtconciërge.
Loop gerust eens binnen om kennis te
maken met de opvolger van Johan.
Blijf jij graag op de hoogte van
alles wat er in jouw wijk gebeurt?
Kijk op www.korrewegwijk.nl
voor meer!

