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De streekboer:
lokale producten direct van de
boer op je bord
door Bernadette van Leeuwen

Sandra Ronde-van der Laan richtte in 2015 De Streekboer op. Haar
persoonlijke missie is zoveel mogelijk mensen te inspireren om lokaal
voedsel te eten.
Sandra: “Het geluksgevoel dat ik
ervaar als al die producten rechtstreeks van het land op mijn bord
liggen dat gun ik iedereen!’’
Veel boeren in Groningen en Friesland
zijn aangesloten bij De Streekboer en het
merendeel boert biologisch. Ze verbouwen groenten, fruit en hebben koeien,
schapen en geiten voor de zuivel en
zuivelproducten. Ze leveren verse vis en
allerlei soorten paddenstoelen en brood.
In Leek is een verdeelcentrum waar de
boeren hun producten brengen. Als er
boeren zijn die bij elkaar in de buurt
wonen, regelen ze onderling dat de producten gezamenlijk naar Leek gebracht
worden. Dat bespaart kosten en tijd.

Hoe en waar kun je deze
producten kopen?
Via de site www.destreekboer.nl kun je
alles bestellen en dat wordt dan geleverd
op de afgesproken plaats. Busjes leveren
de bestelde kratten aan. Zo nodig in koel/
vrieskisten. Voor de Korrewegwijk is
dat iedere donderdag bij het GroenHuis,
tussen15.00 en 17.00 uur.
Je wordt dan geholpen door de twee
vrijwilligers Lotte en Truus, die er veel lol
in hebben. Zij doen dit sinds november
2020. Ze staan buiten, met slecht weer
geen pretje. Ze komen op de fiets, helemaal in de geest van lokaal goed bezig
zijn. Mensen van alle leeftijden komen
hier iedere week hun boodschappen
ophalen. Zij vinden voedsel van dichtbij

Klimaattip
Wij geven in De korrespondent regelmatig
een tip waarmee je rekening houdt met het
milieu of het klimaat
door Herman Beens
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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,
Lotte Veltman en Hiddo Zuiderweg en wordt
ondersteund door Carina van de Witte en Agnes
Voorintholt. We werken samen met de redactie van
Op de Hoogte.
Ook onder meer Herman Beens, Ronald Nuiver,
Magda Rozenveld, René van der Bij, Svea Cornelis,
Mirjam Pruis, Jart Hoekstra en Lefier leverden een
bijdrage aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week van
11 oktober. Heb je nieuws voor de volgende krant?
Mail het uiterlijk maandag 13 september naar
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

ook heel belangrijk. Er is vaak even tijd
voor een praatje en er wordt weleens een
recept uitgewisseld. Juist dit persoonlijke
contact maakt dit werk zo leuk. ‘n Man
die zijn bestelling op kwam halen vroeg
ik hoe het hem beviel: hij ging eerder
naar een andere locatie, op deze locatie
komt hij al vier jaar en de kwaliteit is
altijd goed!
Het is allemaal goed georganiseerd, ik
ben er een tijdje bij blijven zitten om
te zien hoe het verloopt. Er is een lijst
waar alle namen opstaan, zo ook op de
kratten. Het klopt allemaal. Heel secuur
werk, complimenten!
Ik ben lid geworden via de site, en heb al
twee keer producten besteld, het een is
nog lekkerder dan het andere, ik ben fan!
Je bent welkom om een kijkje
te komen nemen op donderdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur
bij het GroenHuis.

Zuinig met water
Heb je een tuin of balkon dan ben je
misschien in de gelegenheid om regenwater op te vangen. Dat kun je dan gebruiken om de planten mee water te geven.
Voor de fanatieken onder ons: de kleine
boodschap op de wc kun je hiermee ook
doorspoelen. Helaas wassen we vaker onze
handen door corona. Waar je wel invloed
op hebt is hoe lang je een douche neemt.

WOKnieuws
Wil jij iets organiseren in onze wijk?
Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK.
Je project of idee moet:
- bijdragen aan een schonere, veiligere of
duurzamere buurt
- of zorgen voor meer saamhorigheid
- en voor alle buurtbewoners toegankelijk zijn.
Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren
bij Loek Veldt, Bataviastraat 1a of via mail:
wok@korrewegwijk of lenlveldt@hotmail.com.
Bij hem kun je ook een subsidieformulier opvragen. Daar staan de voorwaarden in.
Bezorgers Korrespondent gezocht
Momenteel hebben wij precies genoeg bezorgers
om de Korrespondent in de Korrewegwijk
te bezorgen. Mocht er iemand uitvallen dan
hebben we een probleem. We zoeken daarom
één of twee extra bezorgers die kunnen invallen wanneer dat nodig is.
Opgeven kan bij Loek Veldt (zie bovenstaand
adres) of bij Ferdinand Stam in Het Floreshuis.
Korrespondent en de Nee Nee-sticker
Af en toe krijgen we vragen over het bezorgen
van de Korrespondent bij Nee Nee-stickers.
De Korrespondent is geen ongeadresseerd
reclamedrukwerk, er staat geen reclame in.
Deze wijkkrant is een uitgave van de bewonersorganisatie WOK en komt vijf keer per jaar
uit. Hiermee informeren we wijkbewoners
over belangrijke zaken in de wijk, om de
saamhorigheid en veiligheid te verhogen. Je
leest informatie over bijvoorbeeld betaald
parkeren, de milieustraat waar je je grofvuil
kwijt kunt en ontwikkelingen rond de nieuwe
Gerrit Krolbrug. Als je de Korrespondent niet
wilt ontvangen, kun je je adres doorgeven op
wok@korrewegwijk.nl en geven we dat door
aan de bezorgers.
Bestuursleden.
Onze oproep voor nieuwe kandidaten voor
het WOK heeft succes gehad.
Patrick van Lint had zich al aangemeld en
Tim Steenstra heeft dat ook gedaan.
Binnenkort stellen ze zich voor in de Korrespondent en op www.korrewegwijk.nl

De groene Korrewegwijk
Groenestraatactie
Vind jij het ook belangrijk om in een groene wijk te wonen waar genoeg
plek is voor insecten en vogels? Help dan om de wijk een stukje groener te
maken!
Wij dagen je uit om ervoor te zorgen dat jouw eigen straat deze zomer GROEN wordt.
Maak een geveltuin of adopteer een boomtuin (de grond rond een boom). Als je
dit samen met je buren doet en jullie meerdere tuinen tegelijk aan laten leggen dan
krijgen jullie er zelfs gratis plantjes bij! Stuur je ons een foto als het gelukt is? Je kunt
de geveltuin of boomtuin aanvragen via de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/
geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren
Wil jij je straat vergroenen, maar weet je niet waar te beginnen? Wij helpen je graag
mee! We zijn te bereiken via info@degroenekorrewegwijk of via Facebook
@degroenekorrewegwijk.

Vrijwilligers
gezocht
Mooie Wijken zomervakantie
Nog geen plannen voor de zomervakantie? We zoeken vrijwilligers die mee willen denken en helpen met de activiteiten
voor kinderen bij speeltuin DIB, BSV De
Hoogte en het eindfeest in het Molukkenplantsoen bij basisschool het Karrepad.
Wil jij ons bv helpen met de catering, het
bedenken van activiteiten en/of koken? Of
met het begeleiden van de kinderen tijdens het kamperen, schilderen en/of timmeren? Check dan: www.mooiewijken.nl/
vrijwilligers-gezocht-voor-de-zomer/

Het Gerrit Krolbrug comité, waar het
WOK ook aan meewerkt, heeft over de
aanvaring met de Gerrit Krolbrug en een
brug in Aduard een stukje geplaatst op
www.korrewegwijk.nl.
www.korrewegwijk.nl
wok@korrewegwijk.nl
door Loek Veldt
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Het Floreshuis
Wijkcentrum Het Floreshuis is ‘het huis
van de wijk’. Een plek waar iedereen welkom is en waarin je samen met anderen
jezelf kunt zijn. Het Floreshuis helpt wijkbewoners die met initiatieven en ideeën
komen. Zo bieden wij een podium en
helpen we je als je bijvoorbeeld je eigen
activiteit wilt organiseren. Het Floreshuis
werkt met zoveel mogelijk vrijwilligers uit
de wijk.
We willen de wijk mooier maken en daar
kun jij bij helpen. Doe je mee? Je werkt in
een team met leuke mensen in een supermooi gebouw. Daarnaast helpen wij jou
met de dingen die jij wilt doen en leren.
We zoeken op dit moment een assistent-beheerder, een activiteitencoördinator en iemand die verhalen kan schrijven
en kan fotograferen. Meer informatie vind
je op https://floreshuis.nl/vrijwilligers/

Foto: Lotte Veltman

“Het is per ongeluk
mijn levenswerk
geworden”
“Een stad als Groningen hoort toch een natuurmuseum te hebben?” Klaas Nanninga (67) voelt het bijna als een
roeping. Achter de witte gevel van zijn huis aan de Korreweg stelt hij zijn privécollectie naturalia ten toon en
leidt bezoekers persoonlijk rond.
deze vitrine heb ik net zo ingericht als
vallers af te schrikken.” Een knekelkast
door Lotte Veltman
zo’n schoolplaat. Het is een soort verhamet skeletten van een struisvogel en een
lenkast. Dit zou het Fochtelöerveen kunkat. De enorme larve van de herculeske“Er gaat gelukkig veel aandacht uit naar
nen zijn. En deze vitrine laat de natuur
ver. De haringkoning, een meterslange
natuurbescherming. Maar dit is een
van de Alpen zien: een alpenkraai, een
vis met een grote rode kam. “Je kunt je
andere tak van natuurbeleving. Je ziet
alpenmarmot, maar ook de lammergier.
voorstellen dat hier de oude verhalen
hier opgezette dieren. Dat heeft een aura
Vroeger dacht men dat hij lammetjes
over zeedraken vandaan komen.”
van stoffigheid of oubolligheid, maar dat
doodde, maar dat is niet zo. Hij leeft van
is het helemáál niet. Verdiep je maar eens
de botten die andere dieren achterlaten,
Levenswerk
in al het moois dat in deze schatkamer te
het is de vuilnisman van de natuur.”
Met verve deelt Klaas zijn kennis van
zien is. Dat wil ik heel graag aan mensen
de natuur. “Mijn interesse in de natuur
tonen.”
Knekelkast en zeedraak
begon toen ik klein was en is alleen maar
Vogels, schelpen, insecten, zoogdieren,
sterker geworden. Het natuurmuseum is
Verhalenkast
vissen, koralen en zeesterren vullen zes
per ongeluk mijn levenswerk geworden.“
Als jongetje verzamelde hij natuurvondkamers vol, van vloer tot plafond. De
sten en later, als biologieleraar, wilde hij
bezoeker verliest zich bijna in de keurig
Bezoekers zijn welkom op afspraak via
de natuur aanschouwelijk maken voor
geordende overvloed.
www.rijknatuurmuseum.nl.
zijn leerlingen.
Een handjevol glanzende ronde ‘steentjes’
“Vroeger had je van die grote schoolpladie eruitzien als starende ogen. “Dat zijn
Het volledige artikel lees je op
ten met dieren in het lokaal hangen. Kijk,
dekseltjes van slakkenhuizen, om aanwww.korrewegwijk.nl.
Cartoon: René van der Bij

Tip van buurtconciërge Jart
Steeds vaker wordt er grofvuil op
plekken gedumpt en dat is absoluut niet de bedoeling! Vandaar
de volgende wistjedatjes over
grofvuil:
• Wist jij dat wij een team hebben
dat grofvuil bij je op komt halen
voor een hele geringe vergoeding?
• Wist je dat je bij ons gratis een
elektrische bakfiets kunt lenen
waarmee je zelf een ritje naar
de stort kunt maken?
• Wist jij dat je grotere elektrische
apparaten gratis op kunt laten
halen door de gemeente? Bel
050 36 71 000 om een afspraak
te maken.

• Wist jij dat je vier keer per jaar gratis grofvuil
kunt brengen naar het afvalbrengstation?
Wil je een afspraak maken voor het ophalen van
grofvuil of het lenen van de bakfiets? Bel of mail
mij: 06 11 23 90 07 / J.Hoekstra@werkpro.nl
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Gerrit Krolbrug,
de plek
Twee week geleden hoorde ik dat de Gerrit Krolbrug was aangevaren door een
schip. Het was belangrijk nieuws want
ik hoorde hetzelfde weer in het achtuurjournaal. De brug was aangevaren
door een schip op weg van Straatsburg
naar Delfzijl en daarna onbruikbaar. Tot
maandagavond was het verkeer onmogelijk. Ik ga het op deze plek hebben over
de geschiedenis van de Gerrit Krolbrug.
De plek is belangrijk!

Er waren in het begin van de vorige eeuw
namelijk interessante plannen om het
Damsterdiep en het Boterdiep met elkaar
te verbinden.
De Gerrit Krolbrug ligt aan het eind van
de Korreweg maar hij had wel eens veel
dichter bij het centrum kunnen liggen.
De brug ligt momenteel over het Van
Starkenborghkanaal. Er was destijds het
probleem om via een kortere route van
het Damsterdiep tot aan het Boterdiep,
c.q. Van Starkenborghkanaal te komen.
Deze plek is wat nu de Gorechtvijvers
zijn. Deze vijvers waren nooit als zodanig
bedoeld. Als je het zuidelijkste punt van

wat nu de Gorechtvijvers zijn naar het
zuiden zou doortrekken zou je in het
Damsterdiep uitkomen. Als je vanaf dat
punt een lijn zou trekken in noordelijke
richting, dan zou je uiteindelijk in het Boterdiep uitkomen. Dit is het idee geweest
om een verbinding van het Damsterdiep
met het Boterdiep te maken en dan zou,
met een beetje fantasie, de Gerrit Krolbrug liggen op de plek precies tussen de
Heymanslaan en de Floresstraat.
door Eddy Oostergo

Op weg naar je droombaan
of eigen bedrijf
Hoe pak je dat aan? Drie ervaren
ondernemers uit de wijk helpen je
daarbij door hun kennis, ervaring
en netwerk te delen onder de naam
WijkWerkZaken. Een nieuw initiatief waar mensen uit de Korrewegwijk/De Hoogte kosteloos gebruik
van kunnen maken.
Leanna van Dijken (38) krijgt begeleiding
via WijkWerkZaken. Ze wil zelfstandig
kindercoach worden. Leanna heeft jaren
in het basisonderwijs gewerkt. ”Na een
burnout vroeg ik me af: wat kan en wil
ik nu? Ik ben immers toch juf in hart en
nieren. Ik volg nu een opleiding tot kindercoach. Daarmee help ik kinderen die
bijvoorbeeld gepest worden of faalangst
hebben om zich op een ontspannen manier te ontwikkelen.”
Begeleiding
Hoe pak je het aan om van je passie je
werk te maken? Leanna wordt geholpen
door ondernemer Parisa Amin van WijkWerkZaken. “Parisa biedt haar netwerk
aan en helpt me stap voor stap met mijn
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door Lotte Veltman

businessmodel. We spreken ongeveer om
de twee weken af. Soms maken we dan
een wandelingetje. Ze stelt me vragen als:
wat is mijn kracht als kindercoach, wat
kan ik aanbieden, wat kan ik toevoegen
en hoe bereik ik mijn doelgroep.”

door de gemeente. Het is er niet alleen
voor wijkbewoners die een eigen bedrijf
willen beginnen. De begeleidende ondernemers kunnen je ook helpen bij het vinden van de juiste opleiding, een werk-leertraject, een stage of vrijwilligerswerk.

Klankbord
De gesprekken met Parisa helpen Leanna
om haar doel voor ogen te houden.
“Het is een klankbord. Ik krijg feedback
of ik nog op de goeie weg ben en alles
gaat op mijn eigen tempo. Het is een
heel prettig en veilig gevoel dat ik er niet
alleen voor hoef te staan.”
Inmiddels heeft Leanna haar eerste opdrachten als kindercoach binnen.

Kijk op www.wijkwerkzaken.nl voor
meer informatie.
Of bel een van de drie ondernemers:
06-19947207 (Parisa Amin)
06-28120900 (Jako Surink)
06-51282330 (Johann van der Geest)

WijkWerkZaken
WijkWerkZaken wordt gesubsidieerd
4

Cultuur in de wijk
“Heb jij deze al gezien”? Dat stond
op een poster met daarbij een man in het
zwart met zonnebril en een vrouw gekleed
in glitterwittejurk en laarzen. De Happy
acts van wijk theatergroep Goedbegin
vielen zeker op in de wijk. Helemaal toen
de knalroze limousine voor het Floreshuis
stond. Met de ‘happy acts’ wil de theatergroep wijkbewoners inspireren om mee te
gaan doen met theater. Een theatergroep
in je eigen wijk hoe leuk is dat? Op 16, 23,
30 sept en 7 en 14 okt kun je uitproberen
of je het leuk vindt. Meer informatie lees
je op www.vrijdagindebuurt.nl.

Column van Magda Rozenveld,
cultuuraanjager
magda.rozenveld@bijvrijdag.nl

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

Mooie Wijken Zomervakantie

sen we alle wijkbewoners met iets drijvends in de Floresvijver en daar maken
we natuurlijk een feestje van.

Het Mooie Wijken zomerprogramma
komt eraan. Medewerkers van de
speeltuinen in De Hoogte en Indische
buurt vroegen de kinderen wat ze
graag zouden willen doen. Dankzij
hun inbreng komt er een foodfestival
en kun je kamperen.
Het is een heel afwisselend programma.
Zo is er een gratis busreis voor ouders
en kinderen naar het Groninger
museum zodat je naar de Kinderbiënnale kunt. Ofwel kunst hoeft niet saai
of ingewikkeld te zijn. Op 31 juli verras-

Eindfeest
Het eindfeest is op zaterdag 21 augustus
bij het Karrepad/Molukkenplantsoen.
Kinderen laten dan zien wat ze gedaan
en geleerd hebben, kunnen meedoen
met circusactiviteiten en er is een ‘dromenvanger’ die je kunt uitproberen.
Het programmaboekje delen we uit op
de scholen in de wijken.
Tot gauw weer in de wijk.

Jongeren in coronatijd
Al ruim een jaar is er een sprake van een kleine of grotere lockdown.
Iedereen wordt in haar bewegingen beperkt en het zijn vooral jongeren
die er last van hebben. Zij zijn immers de mensen met de meeste sociale
contacten. In sommige steden zijn er demonstraties ontspoord
in vechtpartijen en vernielingen. In de Korrewegwijk bleef alles rustig.
Waarom gaat het relatief goed met ‘onze’ jongeren?
door Hiddo Zuiderweg

Een van de mensen die veel met jongeren
werkt, is Jan Waanders. Hij is ‘buurtpastoor’ van ‘Het Pand’ aan de Madoerastraat. Volgens Jan is het in de Korrewegwijk rustig gebleven omdat er al
jaren veel aandacht wordt geschonken
aan kinderen en tieners. Niet alleen door
Het Pand, maar ook door het Wij-team
en speeltuin DIB, met wie goed samengewerkt wordt. Ze hebben de kinderen
in de wijk goed in beeld. De kinderen
hebben het leuk met elkaar dus waarom
zouden ze dan gaan etteren?
Kinderen hebben veel inspraak. Veel

Alle kinderen
moeten kunnen
meedoen!
Je kind wil graag op sport, dans- of
muziekles? Dit is goed voor kinderen,
maar soms te duur voor gezinnen met
een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport
& Cultuur kan helpen en betaalt voor die
kinderen de contributie/lesgeld en evt.
sportkleding of huurinstrument.

van hen vinden het bijvoorbeeld eng om
bij het zebrapad bij de Domino’s over
te steken. In overleg met de gemeente
en politie is er bij de Timorstraat een
zebrapad aangelegd, zodat kinderen aan
de achterkant via de Javalaan naar het
gebouw toe kunnen lopen.
Door de samenwerking met Wij-team en
speeltuin DIB ontstaan er geen dubbele
activiteiten en soms worden grootschalige activiteiten samen georganiseerd, zoals
de Mooie Wijken zomervakantie. Met de
Moskee wordt (nog) niet samengewerkt.
Zij doen ook dingen voor jongeren, maar
zijn erg op zichzelf.
Jan heeft het gevoel dat het steeds beter

gaat met de jongeren in de wijk. Ookal
zijn er nog steeds problemen. Er zijn nog
steeds kinderen die als drugskoeriers
worden gebruikt, opgroeien in gezinnen
waarin werken niet de norm is. Jan heeft
wel eens het idee geopperd van een superschool, met gezond ontbijt en lunch,
goede lessen en na afloop samen sporten
en eventueel ’s avonds ook nog een maaltijd. “Al red ik daarmee maar een of twee
kinderen, dat rechtvaardigt zoiets al.”
Wie weet, komt het er ooit van.

Als ouder kun je zelf geen aanvraag doen,
dit wordt gedaan door een intermediair;
een professional zoals een leerkracht,
buurtsportcoach, WIJ-team of jeugdzorg.
Elk kind moet mee kunnen doen. Niet
alleen omdat het leuk is, maar een kind
ontwikkelt zich op verschillende vlakken.
Het is goed voor het zelfvertrouwen, concentratievermogen en zorgt voor contact
en vriendschap met andere kinderen.
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Website
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
E-mail
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
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Bedrijfin de wijk

Jump XL
“Ssjt, ssjt”, klinkt het van een tweetal trampolines. Twee kinderen springen lekker in
de Main Court, trampolines van zo’n 2 bij
2 meter. Ergens anders springt een groepje
kinderen van de Jump Tower in de Extreme zone. Hier komen ze terecht in een
groot landingskussen, gevuld met lucht.
Sommigen proberen salto’s. Het is nog
niet druk op vrijdagmiddag 14.00 uur,
maar als straks alle scholen uit zijn, zal het
wat drukker worden bij Jump XL aan de
Antillenstraat. Sinds een week mogen ze
weer open, precies op het moment dat het

bedrijf vijf jaar in Groningen zit.
Vooral kinderen van 8 tot 12 jaar maken
gebruik van de springmogelijkheden.
Vrijwel elke dag is Jump XL direct na
schooltijd al open. En in het weekend al
vanaf 10.00 uur. Daarnaast zijn er ook
veel studenten die het springen een mooie
vorm van sport vinden. En terecht, want
met 10 minuten springen verbruik je
evenveel energie als een half uur hardlopen. Populair zijn de happy hours op
vijdag- en zaterdagavond. De discolichten
gaan aan, de muziek gaat harder en zo

Nieuwsbrief Oude Wijken
Ken je de ‘Nieuwsbrief Oude Wijken’ al?
Het bevat nieuws voor bewoners van De
Hoogte, Korrewegwijk (Indische Buurt en
Professorenbuurt), Kostverloren, Noorder-

ontstaat er een uitgelaten sfeer. Ook voor
jonge kinderen is het mogelijk om te (leren) springen, maar wel onder begeleiding
van een volwassene. Naast vrij springen
worden er ook diverse cursussen aangeboden waar allerlei technieken en trucs
worden aangeleerd. Diverse andere sporters hebben het springen ontdekt als trainingsmogelijkheid. Zo maken turners en
mensen van de wakeboardclub regelmatig
gebruik van de trampolines van Jump
XL. Je komt tenslotte veel zachter neer op
een luchtkussen dan op het water of de
turnvloer. Ideaal dus om je oefeningen te
trainen met minder kans op blessures. Iedereen moet wel speciale jumpsokken aan.
Dit zijn sokken met nopjes eronder, zodat
je meer grip krijgt bij het springen.
Bij Jump XL kun je, zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven, ook prima kinderfeestjes organiseren. Na het
springen kun je eten en/of drinken in het
Jump XL café, dat een beetje doet denken
aan een bierhal in Beieren. Op de site van
Jump XL kun je zelf een uitnodiging voor
een feestje downloaden.
Meer informatie is te vinden op
https://jump-xl.com/nl/groningen.
plantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt en Woonschepenhaven. Het verschijnt elke vrijdag in je
mailbox. Via deze link kun je je aanmelden: https://gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrieven-en-social-media.

Flora&Faunain de wijk

De appelvink
Deze mooie vinkensoort kom je niet zo heel snel tegen in onze
wijk. Oude loofbossen hebben zijn voorkeur. Toch kwam ik
tijdens mijn rondje door de wijk deze appelvink tegen. Wat
gelijk opvalt is de enorme grote snavel. Hiermee weet de appelvink bijna iedere pit open te kraken, zelfs de harde kersenpitten.
Verder valt de oranjebruine kleur van zijn verenkleed op.
De beste kans om er eentje tegen te komen in onze wijk is
in of onder oude beukenbomen in het Molukkenpark of Noorderplantsoen.

door Bernadette van Leeuwen

door Ronald Nuiver

Foto: Ronald Nuiver

Het madeliefje of meizoentje
Het madeliefje groeit het hele jaar,
mits het niet vriest. Ná de laatste
vorst periode viel me op dat het
plantje al snel bloeide.
Het kan wel 15 centimeter hoog
worden, maar waar er gemaaid
wordt zie je dat niet. Je kunt ze nu
overal zien en alleen als de zon
schijnt gaan de bloemen open.
In het vroege voorjaar kun je de
jonge blaadjes in een salade verwerken, ook de bloemen, mits ze
niet helemaal open staan.
Worden er nog wel kransen van de
bloemetjes geregen? In mijn jeugd
deed ik dat wel. Op Wikipedia
staan nog meer leuke weetje over
de madelief.
Foto: Bernadette van Leeuwen
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Lefier
verduurzaamt
haar bezit
Lefier zet zich in voor betaalbaar wonen.
Dit geldt voor de huur, maar ook voor
de energiekosten en het energieverbruik.
Daarom gaan we een groot deel van ons
bezit verduurzamen de komende jaren.
Hoe energiezuinig een woning is, wordt
uitgedrukt in een label. Label A is het
meest energiezuinig en label G het minst.
Ons streven is om met de verduurzaming
alle woningen op energielabel A krijgen.
Dit zorgt bij hetzelfde woongedrag voor
minder energieverbruik en meer wooncomfort.
Op dit moment onderzoeken we hoe
we de woningen aan het Ceramhofje en
Tellegenhofje kunnen verduurzamen.

Eten in de wijk

Bewoners van de hofjes zijn geinformeerd
en naar verwachting wordt er na de zomer
een informatiebijeenkomst gehouden. Als
alles volgens planning verloopt starten de
werkzaamheden in het voorjaar van 2022.
Tijdelijke huisvesting voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis
In de nabije omgeving van beide hofjes
zijn tijdelijke nestkasten geplaatst zodat
de huismus, gierzwalluw en vleermuis
geen last hebben van de werkzaamheden.
Zo blijven deze dieren ook in de toekomst
onderdeel uitmaken van de stad.

Hendrik Jansen schildert al sinds de
jaren tachtig van de vorige eeuw
Het interview vindt, coronaproof, plaats
naast het GroenHuis, in de garagebox
voor de uitleen van tuingereedschap van
Lefier. Hendrik leent hier als vrijwilliger op maandag- en vrijdagmiddag de
spullen uit en sinds zijn pensionering
als postbesteller is hij in principe de hele
week beschikbaar.
Begin jaren tachtig tekende en schilderde
Hendrik al en zijn omgeving reageerde
hier enthousiast op en dat gaf hem het
duwtje om door te gaan. Hij volgde bij
Minerva een opleiding modeltekenen
van één jaar en volgde cursussen bij
Vrijdag. Bij de Volksuniversiteit en de
Vrije Academie leerde hij de theorie over
schilderen en tekenen.
Zijn werk is niet in een hokje te plaatsen.
Hij laat zich inspireren door de natuur,
zijn tuin, mensen, dieren en vergezichten

van Groningen en omstreken. Ook heeft
hij een grote interesse voor architectuur,
wereldgeschiedenis en de mens en maatschappij. Genoeg inspiratie dus om in
olieverf, acryl of aquarel vast te leggen. In
zijn huis heeft hij een aparte ‘kunstkamer’
waar hij te allen tijde zijn gang kan gaan.
Hendrik heeft al in veel plaatsen en steden geëxposeerd, o.a. in het UMCG waar
hij werken heeft verkocht. Dat is fijn want
het is een dure ‘hobby’. In februari was
hier in de wijk een raamexpositie waar
hij ook aan meedeed.
Op zijn site is er werk van hem te zien:
hendrik-jansen.exto.nl.

Surinaams eethuis
Faya Express
Op de hoek tweede Hunzestraat Korreweg
nummer 8 is Faya Express te vinden.
Hier kun je echt Surinaams eten bestellen
of afhalen. Co en Ko hebben dat ieder voor
zich gedaan en thuis opgegeten. We hadden
allebei Roti Massala, Co groot met kippenboutstukjes en Ko klein met kipfilet, allebei
erg lekker! Buiten de kip Massala zit er ook
aardappelen en kousenband, soort Surinaamse sperziebonen, bij.
De roti is erg groot, Ko heeft de helft in de
vriezer gedaan en kan die altijd op een ander
moment opeten.
Het eethuis is erg klein, logisch want het is
voor afhaal en bezorgen, toen Ko eten ging
ophalen was het mooi weer en kon ze buiten
op een stoel wachten tot de bestelling klaar
was, geen straf, altijd leuk mensen kijken.
De vrouw die Ko hielp was vriendelijk. Er
liepen ook kinderen rond, waarvan de oudste op een elektrische fiets een bestelling weg
ging brengen.
Ko kreeg de indruk dat het een familiebedrijf is, ze is dat vergeten te vragen.
De website, die Ko thuis eerst had bekeken
zag er niet zo duidelijk uit, voor verbetering vatbaar. De folder daarentegen is wel
duidelijk en overzichtelijk. Kun je in de
zaak ophalen. Als je niet thuis bent in de
Surinaamse keuken kan het lastig kiezen
zijn, misschien kan de bediening je daarbij
helpen?
Ko had een vriendin die een Surinaamse
vriend had en kreeg recepten die Ko dan
maakte. Erg lekker eten vooral met je handen, in ieder geval de roti!

Je kunt hem tegenkomen in de wijk als
hij De Korrespondent rondbrengt, want
dat doet hij ook! Hij is een druk baasje!

Faya Express
Korreweg 8
www.fayaexpress.nl
info@ultimatum.nl

door Bernadette van Leeuwen

Ko&Co
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Nieuwsflitsen
De Doortrappers heet voortaan
Stichting De Wijkbakfiets
Heb je spullen voor de vuilstort of kringloop? En ben je zelf niet in staat om deze
weg te brengen b.v. omdat je slecht ter
been bent?
Bel dan met Stichting De Wijkbakfiets
voor een afspraak 06 83 07 53 23 (bij geen
gehoor: 06 29 32 23 23).

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper | fotograaf

De stichting is een zelfstandig bewonersinitiatief. Rob Heusdens, de initiatiefnemer, zoekt nog vrijwilligers die een keer
mee willen trappen met De Wijkbakfiets
en contactpersonen die voor hun straat of
buurt willen meehelpen met inzamelen.

Digitaal in de wijk
In de huidige maatschappij is het werken
met computers, laptops en smartphones
niet meer weg te denken. Dat is niet altijd
even eenvoudig. Op de woensdagmiddag (Floreshuis) en donderdagmiddag
(BSV De Hoogte/Cortinghhuis) staan
vrijwilligers van DIG050 klaar om je
te ondersteunen bij je vragen over bv
WhatsApp, SMS, vastgelopen computer
en het installeren van apps op je mobiele
telefoon. Er gaan ook workshops georganiseerd worden. Houd de publiciteit goed
in de gaten!
De vaste computers die geplaatst zijn
in het Floreshuis, worden ook gebruikt
door bewoners die een afspraak hebben
gemaakt met de WIJ Entree en door de
medewerkers van het Financieel Spreekuur, o.a. WIJS. In De Hoogte kun je elke
middag van 14.00 – 16.00 uur gebruik
maken van de (vaste) computers.
Digitaal in de Wijk is een samenwerkingsverband met DIG050, Het Floreshuis, BSV De Hoogte en het WIJ-team.
Blijf jij graag op de hoogte van
alles wat er in jouw wijk gebeurt?
Kijk op www.korrewegwijk.nl
voor meer!

Open Podium Floreshuis
Ben jij, of ken jij iemand in de Korrewegwijk die gehoord of gezien moet worden?
Ja? Dat komt goed uit! In samenwerking
met Living Room Concerto, een community bestaande uit fanatieke muzikanten, is het Floreshuis in de wijk op zoek
naar muzikanten, dichters, schrijvers,
toneelspelers en alles daar tussenin (of
juist daarbuiten!). We gaan een leuk en
kleurrijk programma maken met twee
acts uit de wijk van 10 minuten. Daar-

naast programmeren we een muzikale
‘hoofdact’.
Het Open Podium wordt georganiseerd
op 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december. Nieuwsgierig geworden? Twijfel niet en stuur een mail naar
Bekir Cavus, B.cavus@floreshuis.nl! Geef
je naam, kunstdiscipline, beschrijving
van wat je doet, een foto en je contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) op. We laten je vervolgens weten
of we jou een volgende keer het podium
kunnen geven!

Nederlands leren?

Onze WereldKrant

Vlak voor de zomervakantie is het Taalcafé Anderstaligen weer gestart. De groep
van WIJ-vrijwilliger Niels Rollingswier
trekt vooral ‘oudkomers’, mensen die al
jarenlang in Nederland wonen en nog
amper de taal spreken. De ‘nieuwkomers’
die meedoen, willen vooral bijgespijkerd
worden zodat ze extra goed voorbereid
zijn voor hun taalexamen bij de Inburgeringscursus. Er kunnen nog wel wat
mensen bij. Loop gewoon (na de zomervakantiestop) eens binnen! Meedoen is
gratis.

De eerste “Onze WereldKrant” is verschenen. De krant gemaakt door en voor
kinderen uit de Korrewegwijk en De
Hoogte. Na de zomervakantie gaan we er
nog een maken. De redactie bestaat op
dit moment uit acht enthousiaste meiden.
Kinderen die wonen in Mooie Wijken, in
groep 6, 7 of 8 zitten en graag mee willen
doen kunnen zich aanmelden voor de
redactie: info@mooiewijken.nl.

Dinsdagochtend: 10.00 – 12.00 uur:
BSV De Hoogte/Cortinghhuis
Woensdagmiddag: 13.00 – 15.00 uur:
Het Floreshuis

GoeieBuurt
Vakantie in Eigen Wijk
Vanaf donderdag15 juli kun je elke donderdagavond tussen 17.30- en 19.30 uur
‘op reis’ in je eigen wijk! Een wijkgenoot
met veel kennis van een andere cultuur,
neemt je als een reisgids mee op avontuur. Aan de hand van een fotopresentatie
vertelt de wijkbewoner over bijzondere
gebruiken, cultuurhistorie, muziek en
dierbare herinneringen. Daarna krijg je
een heerlijke maaltijd geserveerd, geheel
in traditie van het land.
Wil je gezellig mee komen eten en
proeven van andere culturen? Of wil je
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zelf een avond organiseren over jouw
cultuur?
Je kunt je opgeven bij Piet van Gogh van
GoeieBuurt: Piet@goeiebuurt.nl. Deelname is gratis.
De locaties worden nog bekend gemaakt.
Houd de website van mooiewijken.nl in
de gaten voor het programma op de data:
15, 22, 29 juli en 5, 12 en 19 augustus.

