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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, Hendrieke 
Ritsema, Svea Cornelis, Lejo Siepe en Lefier 
leverden een bijdrage aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
20 december. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk maandag 22 november naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

door Bernadette van Leeuwen
    De tuin van Reina ligt op een ongewone plaats. 

Achter haar huis heeft ze een gezellig, kleurig tuintje. Als je door de 
brandgang loopt kom je op een binnenterrein, zoals er meer zijn in de 
wijk. Hier huurde ze 26 jaar geleden een stuk grond van zeshonderd vier-
kante meter. Daar lagen verwaarloosde volkstuintjes vol met puin. Het 
was veel te groot voor haar. Zij hield driehonderd vierkante meter. De rest 
ging naar andere buurtbewoners.

De gemeente ruimde de rotzooi op en 
plaatste er een hek omheen. En toen be-
gon het pas: stekjes verzamelen en planten 
kopen, waaronder fruitbomen. Het was 
hard werken om er een aantrekkelijke tuin 
van te maken.

Nu, in september, kijk ik mijn ogen uit 
en ben één en al bewondering. Reina is 
kritisch, want de tuin kan altijd mooier! 
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Bij het ouder worden gaat het allemaal 
wat lastiger en heel soms krijgt ze hulp bij 
bijvoorbeeld het snoeien van de buxusha-
gen. Daar valt niet veel eer aan te beha-
len, omdat de buxusmot die erin zit alle 
blaadjes opvreet en moeilijk te bestrijden 
is. Van een kennis hoorde ze dat het pro-
bleem zichzelf op kan lossen.

Afgelopen weken werd de tuin overspoeld 
door de regens en daarna door de naakt-
slakken. Vele honderden, een immense 
plaag, een niet te stuiten vreetzucht die 
in alle planten zaten. Om te huilen, Reina 
zag haar werk als sneeuw voor de zon 
verdwijnen.
Tot overmaat van ramp kwamen er door 
het slechte voorjaar nauwelijks bloesems 
aan de fruitbomen, dus ook geen fruit en 

Tuin in de wijk 
dat wat er aan de bomen hangt is aangevre-
ten door beestjes en niet eetbaar.

Ik ben net van plan op te stappen als Reina 
roept: “Redden!” Er kronkelt een regenworm 
voor ons op de tegels. Ze pakt een papiertje en 
gooit hem in de compostbak, daar mag ‘hij’ 
het afval omzetten in compost voor de tuin!
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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 op-
vragen. 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 inval-
len wanneer dat nodig is. 
Opgeven kan bij Loek Veldt (zie bovenstaand 
adres) of bij Ferdinand Stam in Het Floreshuis.

Korrespondent en de Nee Nee-sticker
Af en toe krijgen we vragen over het bezorgen 
van de Korrespondent bij Nee Nee-stickers. 
De Korrespondent is geen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk, er staat geen reclame in. 
Deze wijkkrant is een uitgave van de bewoners-
organisatie WOK en komt vijf keer per jaar 
uit. Hiermee informeren we wijkbewoners 
over belangrijke zaken in de wijk, om de 
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.

Gerrit Krolbrug
Het Gerrit Krolbrug comité bestaat uit 3 
bewonersorganisaties: Beijum, Hunze v.Star-
kenborgh en WOK. Zij maken zich sterk voor 
een lage en veilige brug. Zie het verslag in de 
Korrespondent en www.korrewegwijk.nl.

www.korrewegwijk.nl
wok@korrewegwijk.nl
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door Loek Veldt

Coöperatieve 
boerderij
Zes mensen uit Groningen, waarvan 
twee uit de Korrewegwijk en één uit De 
Hoogte, hebben een droom: een coö-
peratieve boerderij. Het liefst op fiets-
afstand van de stad. Waar de waarden 
‘natuurinclusief ’, ‘economisch zelfstandig’ 
en ‘sociaal’ allemaal even belangrijk 
zijn. Op dit moment zijn al er zo’n 160 
huishoudens geïnteresseerd om mee te 
doen, er is nog plek voor zo’n 40. Deze 

Imker in de wijk
door Bernadette van Leeuwen

Ik heb imker Christian opgezocht in zijn 
huis. Zijn vrouw Fabiola kon niet bij het 
interview aanwezig zijn.
Na in diverse wijken in de stad gewoond 
te hebben kwamen Christian en Fabiola 
in 2013 in de Bankastraat in de Kor-
rewegwijk te wonen. In 2015 ontstond 
het plan voor een nieuwe hobby. Imker 
worden leek hun wel wat en ze gingen 
zich erin verdiepen. Het volgen van een 
cursus was de eerste vereiste. Ze leerden 
alles over de biologie van de bij, ziektes, 
parasieten, het houden van de kassen, het 
oogsten van de honing enzovoort.
Ná het afronden kochten ze een kast met 
één volk, een koningin met 2 à 3 duizend 
bijen.
Hun tuin was daar geschikt voor. Ik had 
niet gedacht dat bijenhouden in de stad 
kon! Maar er zijn diverse imkers in de 
stad, bijen kunnen hier zeer gevarieerd 
hun nectar vinden.
Er zijn zelfs periodes dat imkers van het 
platteland hun kasten in de stad zetten, 
dit omdat er dan niet genoeg nectar is op 
hun eigen standplaatsen.
Ze werden lid van groningen-stad.bijen-
houders.nl. Hier worden ze op de hoogte 
gehouden van alles wat te maken heeft 
met het houden van bijen, ziektes, ver-
houding honingbij wilde bijen en andere 

insecten. Ook leuk om als niet bijenhou-
der een kijkje op te nemen. 

Hoe verging het ze?
Bijenhouden ging hun goed af en in de 
loop der tijd kwamen er nog diverse kas-
ten bij, waarvan één op het dak en twee 
in hun volkstuin in Vinkhuizen waar veel 
fruitbomen staan.
Het bijenseizoen is kort en dit jaar is er 
weinig honing omdat de maand mei erg 
koud was en de bijen dan niet vliegen. 
Het oogsten is intensief want dit gebeurt 
met de hand, de honing wordt eruit ge-
schraapt. Slingeren met een apparaat kan 
ook, maar dat is meer voor professionals 
die er hun beroep van hebben gemaakt of 
voor imkers die veel kasten hebben.

Meer lezen over bijen? Kijk dan op de 
www.korrewegwijk.nl. Daar staat het ver-
volg van het artikel. Veel leesplezier!

Bankastraat 22
www.bankahoning.nl

huishouden brengen samen het geld op 
om te starten met de boerderij: elk huis-
houden legt € 2.000,- in, en legt daarna 
zo’n €12,- per persoon per week in om 
een boer in dienst te nemen en de pacht 
voor de grond te betalen. Wanneer de 
tijd er rijp voor is, kan er elke week een 
gevulde tas met groenten, fruit en even-
tueel eitjes en vlees worden opgehaald. Je 
bent geen klant bij deze boerderij, je bent 
mede-eigenaar. Samen willen we een 
gemeenschap vormen. Meer weten? Kijk 
bij www.groningen.herenboeren.nl.
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door Lotte Veltman

“We woonden eerst op een achterkamertje. 
Er was woningnood, ook in die tijd. De 
flat was gloednieuw toen we hier kwamen. 
Voor ons was het een kasteel! De woning-
bouwvereniging kwam eerst controleren 
of we wel nette mensen waren, want je 
kwam er niet zomaar in.”
De woningbouwvereniging heette “Maat-
schappij ter verbetering van woontoestan-
den’, tegenwoordig De Huismeesters.
De borg was 25 gulden. ”Dat was best veel 
geld, ongeveer een weekloon. Ik ga de 
woningbouw binnenkort maar eens om 
rente vragen”, lacht mevrouw Brons.

Andere tijd
De huurders behoorden tot de midden-
klasse, Haar man werkte bij de politie. 
Een flat vol jonge gezinnen, waar iedereen 
elkaar kende. Op zondag werden er ge-
zamenlijke uitjes georganiseerd, bijvoor-
beeld naar het Paterswoldse meer. 

Het was een andere tijd. ”De leveranciers
kwamen aan de deur. De melkboer, 
groenteboer, slager en kruidenier. Je bakte
alles zelf, je naaide zelf je kleren en je 
deed de was met de hand in een tobbe.”

Pontje 
Begin jaren ’50 zag de buurt er nog heel 
anders uit. Achter het Noorderstation was 
een ijsbaan en begonnen de weilanden. 
De Bedumerweg zat vol met winkeltjes en 
werkplaatsen en het water in het midden 
was nog niet gedempt.
 “Er lagen enkele woonschepen en je ging 
met een pontje naar de overkant. Het was 
een natuurlijke grens tussen de Korreweg-
wijk en De Hoogte.”

In 1951 betrok mevrouw Brons-Kroeze (95) 
met haar man een woning in een portiek-
flat aan de Bedumerstraat. Daar woont ze 
nu al 70 jaar.

Glas halfvol
Haar zoon begon in de jaren tachtig een 
motorenzaak om de hoek aan de Asin-
gastraat. Ook een reden voor mevrouw 
Brons om op deze plek te blijven wonen. 
Maar ze vindt dat de buurt er in al die 
jaren wel op achteruit is gegaan. ”Je hebt 
geen contact meer met met elkaar, hè. Je 
kent elkaar niet meer. Ook de huizen en 
de tuintjes worden niet goed meer onder-
houden.”
Mevrouw Brons is 95 jaar, maar dat zou 
je haar niet geven. Ze woont zelfstandig, 
houdt haar eigen boeltje bij en liefhebbert 
in de tuin en achter haar schildersezel. “Ik 
ben een tevreden mens. Het glas is voor 
mij altijd halfvol en ik verveel me geen 
moment. Ik blijf hier totdat ik omval.”

“Ik blijf hier 
totdat ik omval”

Het GroenHuis zoekt wijkbewoners..
Die aan de slag willen binnen dit groeiende 
wijkbedrijf. Samen zetten we ons in om de 
wijk nóg mooier en groener te maken. We 
werken in een team met een goede sfeer 
en waar iedereen doet wat hij kan. Er is 
veel ruimte voor ontwikkeling, voor jou als 
persoon en ook voor jouw groene ideeën. 
 
Momenteel zijn we op zoek naar handige 
handen die graag willen klussen óf willen 

De afgelopen maanden hebben wij, kunstenaar 
Sijas de Groot en fotograaf David Vroom, De 
Hoogte en de Indische Buurt een beetje leren 
kennen. We ontdekten twee bijzondere wijken, 
elk met hun eigen karakter. Met oude en nieuwe 
stukken, met grote en kleine huizen en met men-
sen met allerlei achtergronden en verhalen. Een 
aantal van die verhalen hebben we opgetekend. 
Ze komen samen met mooie foto’s terecht in een 
prachtige krant met de titel ‘Ik blijf hier’. Geen 
krantje dat je snel doorbladert en dan bij het oud 
papier gooit, maar waarvoor je even de tijd moet 
nemen. Een krant die je kunt bewaren. Dankzij 
een bijdrage van GoeieBuurt. Wij gaan intussen 
door naar Selwerd. Namens ons hele team: 
bedankt voor jullie openhartigheid! 

leren klussen op het gebied van hout 
of techniek of groen. Ook voor onze 
gezellige tweedehandswinkel zoeken we 
nog kringloopmedewerkers die houden 
van een sociale babbel, het leuk vinden 
om spullen uit te zoeken, te prijzen en de 
winkel netjes te maken.
 
Interesse of vragen? Neem contact op met 
Hendrieke Ritsema: 06 - 116 890 00

Ik blijf hier

Onze WereldKrant

De eerste “Onze WereldKrant” is ver-
schenen. De krant gemaakt door en voor 
kinderen uit de Korrewegwijk en 
De Hoogte. En we gaan er nog een maken. 
De redactie bestaat op dit moment uit een 
aantal 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.

Nieuwsflits
oproep



Rustoord
door Eddy Oostergo   Loop langs de 
Korreweg en je ziet op een gege-
ven moment een gebouw met het 
opschrift ‘Rustoord’, loop onder de 
gevel door en je ziet een gebouw 
genoemd ‘Ubbenagasthuis’. 

Het oorspronkelijke Ubbenagasthuis 
stond echter niet hier maar aan de Oude 
Kijk in ’t Jatstraat. Dit gebouw werd 
gesticht door Jacob Lubbers en wordt 
voor het eerst genoemd in 1521. De 

huidige naam verwijst naar burgemees-
ter Joachim Ubbena die het halverwege 
de zestiende eeuw heeft opgeknapt. De 
voogdij werd tot 1839 uitgeoefend door 
zijn familie, die het dat jaar verkoopt aan 
de diaconie van de Hervormde gemeente. 
De staat van dit pand gaat in de loop van 
de negentiende eeuw aanzienlijk achter-
uit en in 1923 wordt het afgebroken. Het 
gasthuis verhuist naar de nieuwbouw 
achter het Rustoord aan de Korreweg en 
heeft tot 1975 zijn functie behouden. 
Er staan nu woningen die door Chris-
telijke Woningstichting Patrimonium 
worden verhuurd.

Foto:  Eddy Oostergo

Wij geven in De korrespondent regel-
matig een tip waarmee je rekening 
houdt met het milieu of het klimaat

door Herman Beens
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 Tip # 7
Tochtwering kozijnen
In vorige klimaattips heb ik het gehad 
over de deurspin en tochtstrippen. De 
laatste tip gaat over de buitenmuren. 
Meestal zijn de buitenmuurkozijnen goed 
geïsoleerd. Ook dit kun je weer controle-
ren door met je bovenhand van dichtbij 
te voelen of het tocht. Soms kun je de 
kier zien. Je kunt dit verhelpen door met 
een acrylaatkit in een kitspuit deze kieren 
te dichten. Bij de bouwmarkt kun je ad-
vies krijgen of kijk op hun website. 
Energiebesparing in huis hebben we nu 
voldoende behandeld. De volgende tips 
gaan over je gedrag, soms kun je meer 
doen dan je denkt.
Heb je een vraag over hoe je duurzamer 
kunt leven dan kun je die mailen naar: 
redactiekorrewegwijk@gmail.com

Gerrit Krolbrug en de 
aansluitende straten

Het Gerrit Krolbrug Comité, bestaande 
uit de bewonersorganisaties van Beijum, 
WOK en Hunze van Starkenborgh, ijve-
ren nog steeds voor een Gerrit Krolbrug 
van max. 3 meter hoog. Rijkswaterstaat, 
provincie en de gemeente willen een 
brug van 4,50 meter maken.
De uiteindelijke beslissing wordt geno-
men op woensdag 13 oktober 2021 in de 
besluitvormende Gemeenteraadsverga-
dering.
Op onze website www.korrewegwijk.nl 
en op Facebook staat een oproep waar 
je als bewoner je mening kunnen geven. 
Die sturen we vervolgens door naar de 
gemeenteraad.
Wethouder Philip Broeksma stelt nu 
al vast dat de Korreweg een fietsstraat 
wordt. De vraag is alleen of dit gaat dit 
gelden voor de hele Korreweg of tot b.v. 
het kruispunt Heymanslaan en Flores-
plein. En blijven de bussen hier nog 
rijden?

Loek Veldt (WOK)

Jubilerend Karrekoor zoekt nieuwe leden
door Hiddo Zuiderweg

Veel verenigingen hadden het moeilijk in 
coronatijd. Geen wedstrijden, lange tijd 
geen trainingsbijeenkomsten, enzovoort. 
Zangverenigingen hadden het wellicht 
het zwaarst. Bijeenkomsten binnen 
waren zo goed als verboden, want bij het 
zingen komen veel aerosolen vrij. Er zijn 
in Nederland koren opgeheven. Maar 
het Karrekoor, met slechts een gering 
ledenverlies, heeft de coronatijd goed 
doorstaan.

Elke dinsdagavond komen zo’n 20 
vrouwen en 6 mannen bij elkaar in Het 
Floreshuis om twee uur te repeteren. Het 
is koor waar iedereen welkom is, ook al 
heb je geen zangervaring. Nieuwkomers 
kunnen meteen meedoen. In het 35-jarig 
bestaan van het koor, is slechts drie keer 
voorgekomen dat men dringend aan 
iemand vroeg om met zingen te stoppen. 
Men zingt vooral licht klassiek, maar ook 
ander repertoire wordt beoefend. 
Het koor heeft in de coronatijd een 
aantal keer buiten gezongen, onder de 
overkapping van de Lineusborg. Maar 
toen de werknemers van de Universiteit 
lieten weten dat ze er last van hadden, 
stopten ze daar mee. Ook repeteerden 
ze in het voorjaar een paar keer op het 

schoolplein van het Karrepad, maar dat 
was natuurlijk erg weersafhankelijk.
Gelukkig kan het koor sinds eind augus-
tus weer binnen oefenen, op 1,5 meter 
afstand. Dat is nodig willen ze het lus-
trum dat in 2020 niet door kon gaan, in 
2022 alsnog vieren. Het thema is ‘Oorlog 
en Vrede’, met liederen van de compo-
nist Thodorakis (Mauthausen cyclus) en 
Joodse liederen. Het thema paste goed 
bij 75 jaar bevrijding. Bedoeling is in 
ieder geval een optreden voor familie en 
genodigden, en wellicht wordt dat vaker. 
Normaal treedt het koor ook regelmatig 
op in kerken en zorgcentra.

Het Karrekoor zoekt nieuwe zangers en 
zangeressen. Vooral sopranen en mannen 
kan het koor nog wel gebruiken, maar 
uiteraard is iedereen welkom. Onder 
leiding van dirigent David van Roijen 
worden wekelijks eerst oefeningen gedaan 
om spieren en stembanden los te maken 
en daarna los te gaan. Zelfs een repetitie 
bijwonen is erg inspirerend. Verschillende 
stemgroepen oefenen samen, soms apart 
en van Roijen coacht zeer positief. 
Het Karrekoor organiseert open repeti-
tie-avonden op 26 oktober, 2 november 
en 9 november. Iedereen is tussen 20.00 
en 22.00 uur welkom. Vooraf aanmelden 
is wel noodzakelijk: info@karrekoor.nl
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Cultuur in de wijk
Column van Magda Rozenveld, 
cultuuraanjager 
magda.rozenveld@bijvrijdag.nl 

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

In de zomermaanden genoten wijkbewo-
ners van de ‘Badkat’ in de Floresvijver. 
Kinderen deden cultuurervaring op. Ze 
ontwierpen ze drijvende kunstpallets en 
schilderden deze. 
Het eindfeest was een succes, mede mo-
gelijk gemaakt door ondersteuning van 
basisschool het Karrepad. Een fantastische 
samenwerking. 

Elke woensdag om 10.00 uur is er voorle-
zen en daarna knutselen voor peuters bij 
speeltuin DIB. Het Forum geeft voorlees-

boekjes die je mee kunt nemen. Vind jij 
het leuk om te helpen met voorlezen of 
knutselen? Meld dit bij 
Tamara@goeiebuurt.nl.

‘Maak kennis met Kunst’ is een initia-
tief van GoeieBuurt en kunstenaars die 
meededen met de Raamexpositie vorig 
jaar. Als wijkbewoner kun je uitproberen 
wat je leuk lijkt. We kiezen een middag 
in Het Floreshuis (zie www.hetfloreshuis.
nl). We willen graag weer kunstwerken 
uit de wijk laten zien. Raamexposanten 
van vorig jaar helpen met het organiseren. 

Onze wijkdichter Charlotte Beerda geeft 
10 gratis Spoken-Word workshops in 

Het Floreshuis voor wijkbewoners van 16 
jaar ouder. De eerste workshop is op 13 
oktober. Ze gebruikt verschillende schrijf- 
of performance technieken. Een gezellige 
avond met wijkgenoten. Dit is je kans om 
de nieuwe wijkdichter van onze wijk te 
worden! En wie weet treed je op tijdens 
het Open Podium in Het Floreshuis. Geef 
je nu op: 
CharlotteBeerda@gmail.com.

Het Floreshuis organiseert elke 3e 
zaterdag van de maand een open podi-
um. Maak jij muziek? Wil je je favoriete 
gedicht voordragen of ga je meedansen 
met dansgroep MOUS? Geïnteresseerd? 
Mail Bekir: B.cavus@floreshuis.nl

Tot gauw weer in de wijk.

“Als ik schrijf, probeer ik een balans te 
zoeken tussen de emotie en de schoon-
heid van de taal. De menselijke emotie is 
heel complex. Wanneer ik -of een ander- 
die emotie weet te vatten in een moment, 
in taal, dan is dat magisch”. Charlotte 
Beerda werkt sinds 2020 als wijkdichter. 
Zij schreef voor de buurt ondermeer 
het gedicht ‘Zuurstof ’ als reactie op de 
vroege lockdown van het voorjaar 2020. 
Gevoelens van angst, het missen van 
familie en de coronaregels vatte zij samen 
in dit gedicht. Een ander gedicht heet 
‘Gevonden Voorwerpen’. “Dat schreef ik 
om mijzelf als wijkdichter voor te stellen”. 
Beerda studeerde rechten aan de RUG 
maar werd al vroeg gegrepen door de 
speelsheid van de Nederlandse taal met 
een voorkeur voor het ‘spoken word’: de 

Wijkdichter 
Charlotte Beerda

combinatie van taal en voorstelling. Zij 
werkt ook samen met dansers en musici. 
“Ik begon in 2013 serieus met dichten 
toen ik workshops volgde van de Poetry 
Circle bij Urban House Groningen.” 
Inmiddels werkt ze er zelf als coach. “Ik 
vind het delen van verhalen en het spelen 
met taal een prachtig middel om elkaar 
beter te leren kennen en om mij beter 
in te leven in de ander”. Het werkt heel 
verbindend en bevrijdend. Zij trad in 
2019 op in de Stadsschouwburg in het 
programma De Wijk de Wereld. Min of 
meer haar doorbraak als dichteres. 

Die verbindende en bevrijdende kracht 
hoopt ze nu door te geven bij de work-
shops ‘spoken word’ die ze in de wijk gaat 
geven. “Het is een vrij nieuwe kunstvorm 
die voor wijkbewoners interessant kan 
zijn. Wat wil jij zeggen? Hoe ga je om 
met rijm en ritme? Hoe zorg je ervoor 
dat het publiek jouw tekst voelt? Doel 
is om op deze manier mensen samen 
te brengen, van verbondenheid en in je 

eigen kracht staan”. Onder de paraplu van 
Vrijdag Kunstencentrum en buurthuis 
Het Floreshuis maakte Charlotte een plan 
voor deze workshops. Interesse om deel te 
nemen: mail naar 
charlottebeerda@gmail.com

Door Lejo Siepe

De wijkbakfiets zoekt vrijwilligers

Foto vlnr : Remco Pranger, Jan Braam en Rob Heusdens

om tweedehandsspullen en grofvuil op te 
halen en weg te brengen. En vrijwilligers 
die willen helpen met het verder ontwik-
kelen van onze stichting, bijvoorbeeld 
met de PR-activiteiten. 
Wij werken samen met Mamamini, 
Handig in de wijk en de Hulpexpress. 
Wij hopen je te verwelkomen als 
vrijwilliger en/of dat wij een rit voor je 
mogen maken met tweedehands spullen 
of grofvuil. Je kunt ons bereiken via 
06 – 830 753 53.  

Stichting ‘de wijkfiets’ is een stichting die mensen in Groningen helpt die niet zelf hun 
tweedehands spullen weg kunnen brengen. Daarnaast brengen we ook grofvuil dat je 

nog in de kelder of schuurt 
hebt staan naar de stort. Wij 
doen dit allemaal met een 
bakfiets. 

We zijn op zoek naar vrijwil-
ligers die ons willen helpen 
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Flora  Faunain de wijk&

Flora, herinneringen aan de 
‘zomer’!

Fietsend in de wijk kan ik het niet 
laten om me heen te kijken. Ik 
moet niet vergeten op het verkeer te 
letten! Overal kun je de natuur haar 
weg zien gaan, zoals op de foto.
Bij de bushalte heeft de stokroos 
al voor het tweede jaar zich uitge-
zaaid, een vrolijke noot als je op 
de bus wacht. Even verderop heeft 
het Afrikaantje een plek gevonden 
bij een putdeksel. Ik zag ook een 
pol stokrozen bij de Oliemulders-
brug, maar jammer genoeg zijn die 
inmiddels omgemaaid.
Ik geniet erg van de spontaan ont-
stane natuur in de wijk.

door Bernadette van Leeuwen

De zwaluw
De najaarstrek is al in volle gang. De zwaluwen zitten al in 
Afrika en veel vogels uit het noorden verschijnen nu bij ons. 
Zo ook deze Draaihals. Deze spechtensoort broedt in Scan-
dinavië en overwintert in Afrika. Deze insecteneter draait en 
strekt bij gevaar zijn hals, waardoor een vijand de vogel aanziet 
als een slang en het verder maar met rust laat. Ook zijn veren-
kleed is een perfecte camouflage wanneer de vogel op een tak 
of op de grond zit.

door Ronald Nuiver

Bedrijfin de wijk

En toen was er En Toen
Van kantoorbaan naar hovenier. Eugène de Munck (28) gooit het roer om 
begint samen met een compagnon een hoveniersbedrijf onder de naam 
’En Toen’.

de biodiversiteit zijn. ”Ik kijk hoe je een 
tuin maakt die aansluit bij de wensen van 
de eigenaar, maar ook bij de wensen van 
de bijtjes en de beestjes. We gaan voor 
ecologisch en duurzaam. We willen men-
sen op een andere manier naar hun tuin 
laten kijken. Maar we pakken alles aan en 
hebben nog geen specialisme.”

Meer info? www.entoen.nl
Kijk ook op www.wijkwerkzaken.nl 

Paplepel
Eugène heeft de liefde voor groen met 
de paplepel ingegoten gekregen. “Ik ben 
op een tuinbouwbedrijf opgegroeid en 
heb de hogere landbouwschool gedaan. 
Daarna kreeg ik een kantoorbaan in de 
energietransitie. Best leuk, maar ik miste 
het buiten zijn en met je handen werken. 
Toen dacht ik, ik word hovenier.”

WijkWerkZaken
“Ik las in deze wijkkrant over 
WijkWerkZaken. Zo kwam ik in contact 
met Johann van der Geest, een ervaren 
ondernemer. Hij gaf tips en adviseerde 

over de begroting. Er komt best veel kij-
ken bij het starten van een eigen bedrijf 
en dan heb je veel aan iemand die met je 
meedenkt.”

Eugène werkt samen met goede vrien-
din Maartje. “Maartje ken ik al vanaf de 
peuterspeelzaal en haar ouders hadden 
ook een tuinbouwbedrijf. We hebben als 
vrijwilligers een paar tuinen aangepakt 
om het uit te proberen. Dat ging heel 
goed, en toen was er En Toen.”

Biodiversiteit
Eugène wil tuinen maken die goed voor 

Foto: Bernadette van Leeuwen

Cartoon: René van der Bij

Door Lotte Veltman
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Eten in de wijkHelp jij Lefier in haar 
zoektocht?
In de West-Indische buurt zijn de restauratoren van 
SiO2 uit Groningen sinds afgelopen voorjaar druk in 
de weer. Hein, Maurice en Jakobine zijn hier bezig met 
het opknappen van de kunst van Anno Smith. Vanwege 
het historisch belang van de kunstwerken wil Lefier 
alle kunst van Anno die wij in ons bezit hebben graag 
behouden. Daarom hebben we opdracht gegeven om de 
komende tijd alle kunstwerken aan de West-Indische 
kade te restaureren.

We vinden het prachtig om te zien dat het werk al flink 
opschiet en de restauratoren ook niet onopgemerkt 
blijven bij buurtbewoners. Op zijn beurt vindt Hein de 
gesprekken met de bewoners ook ontzettend leuk en 
waardevol. Daarom willen we graag jullie hulp inroe-
pen.

Bij het beeld ‘Stad’ ontbreekt een stuk van haar arm. Tot nu toe hebben we niet kun-
nen achterhalen waar dit gedeelte gebleven is, of hoe dit er ooit uit heeft gezien. Ook 
dit beeld willen we weer in ere herstellen. Heb jij informatie over het beeld? Of nog 
beter: heb jij of iemand die je kent foto’s van het complete beeld? Neem dan contact 
op met Roos Oosten via r.oosten@lefier.nl.

Lunch- en borrel-
restaurant Sepia
Een paar maanden geleden opende lunch- 
en borrelrestaurant Sepia (genoemd naar 
een soort inktvis) haar deuren. Het door 
twee jonge vrouwen (een Fries-Groninger 
combinatie) gerunde restaurant bevindt zich 
in de oude Kapteynbar, op de hoek van de 
J.C. Kapteynlaan en de Johannes Mulder-
straat. Elke drie weken staat er een ander 
verrassingsmenu van vier gangen op de 
kaart. Alles op biologische wijze en met veel 
producten uit de omgeving.

Op een zonnige zaterdagmiddag lieten Co 
en Ko zich graag eens verrassen. Eerst een 
brioche van o.a. hazelnoot met een zilte 
mousse, gevolgd door een oester. Daarna 
een harder (een soort vis) met vijgensaus, 
paprika-ijs met mozzarellasaus en ijs met 
champagnesmaak na. 

Ook de drankjes zijn biologisch en veelal 
zelf gemaakt. Co nam een nectar van rabar-
ber en daarna een kombucha, Ko vond een 
glas eigen gemaakte ice tea wel genoeg.

De smaken zijn puur en zeer intens, zeker 
ook door de combinaties van verschillende 
smaken. Na ruim 2,5 uur tafelen waren Co 
en Ko zeer voldaan. Toen kwam de reke-
ning. Het restaurant is behoorlijk aan de 
prijzige kant, maar de echte fijnproever heeft 
dat er graag voor over. Prettige en vrolijke 
bediening met goede uitleg over de spijzen. 
Alleen de wc was wat aan de kleine kant.

Al met al een nieuw pareltje in de wijk. Voor 
de echte smaakliefhebber een must. Voor de 
man met een smalle beurs echter te duur.

lunch- en borrelrestaurant Sepia
J.C. Kapteynlaan 29
www.restaurantsepia.nl
050 3050048

Ko&Co

Tijdelijke Milieustraten in de wijk
In de Korrewegwijk zijn jaarlijks drie (tijdelijke) milieustraten. De organisatie is 
in handen van betrokken bewoners in samenwerking met medewerkers van WIJ 
Korrewegwijk, het GroenHuis en Lefier. Op de dag zelf helpen de milieustewards 
van de gemeente Groningen mee om ervoor te zorgen dat grofvuil, oud ijzer, hout en 
elektrische apparaten in de juiste containers belanden. Alleen bewoners die een flyer 
in de bus hebben gehad, kunnen spullen komen brengen.

Het is altijd weer een feestje; de tijdelijke 
milieustraten in de Indische Buurten. Op 
zaterdag 3 juli was de West-Indische kade 
aan de beurt en op 4 september volgde 
het Floresplein, voor de moskee. 
Bewoners liepen af en aan naar de 
containers met winkelwagentjes vol met 
planken, fietswrakken en andere zooi. 
Ook kwamen mensen op de fiets of met 
een steekkarretje met spullen voor het 
grofvuil. 
Intussen (bak)fietsten Rob, Jan en Durk af 
en aan, met het zweet op het voorhoofd. 
Zij hielpen bewoners die niet in staat 
waren om zelf hun spullen af te voeren. 
Onder de partytent stonden 
weer enthousiaste vrouwen 
met koffie, thee, broodjes en 
lekkers voor de medewer-
kers. 
De vrijwilligers bij het busje 
van de GroenHuis-Kring-
loopwinkel kregen beide 
dagen ook veel herbruikbare 
spullen aangeboden! “Wat 
fijn dat jullie dit zo in de 

buurt organiseren, ik heb nog een paar 
dozen staan voor de Mamamini”, vertelde 
een studente uit de Celebesstraat. Zij zat 
middenin een verhuizing en was afgeko-
men op het geluid van de LIVE muziek op 
het Floresplein. Op Facebook Groningen 
Schoon Dankzij Mij zijn filmpjes te zien 
met een sfeerimpressie.

Speciale dank aan de bewoners die deze 
twee acties mede mogelijk gemaakt heb-
ben: Ada, Betsie, Dikkie, Durk, Harma, 
Henk, Jan, Koos, Liesbeth, Loek, Mischja, 
Nienke, Pim, Rob, Roelof, Ronald, Rosita, 
Sibo en Xiomara.
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Blijf jij graag op de hoogte van 
alles wat er in jouw wijk gebeurt? 
Kijk op www.korrewegwijk.nl 
voor meer!

Sascha serveert stopt 

Jammer genoeg konden ze het afgelopen 
jaar het bedrijf niet die aandacht geven 
die het
verdient. Maar ze komen terug en laten 
ons dat dan weten! Voor catering zijn ze 
nog open: info@desmaakvanhetnooor-
den.nl. Sascha en team, alvast heel veel 
succes gewenst met de nieuwe opzet!

Boeken om weg te geven

Op deze plaats wil ik belangstellenden 
graag attenderen op de overvolle weg-
geefboekenkast in Het Floreshuis. Er 
is volgens mij voor iedereen wel wat te 
vinden: kinderboeken, thrillers, streekro-
mans, kookboeken, informatieboeken, 
gedichten, woordenboekjes en nog veel 
meer. Dus als je tijd en zin hebt, kom dan 
gerust tijdens openingstijden naar Het 
Floreshuis. Bij binnenkomst is de kast 
direct aan je linkerhand. Je mag ook boe-
ken inbrengen, maar liever neem je een 
stapeltje mee. Nogmaals welkom!! 
Van Jenneke Wemmenhoven, een enorme fan

Kom eten bij L‘Eetudie

Restaurant L‘Eetudie, het leerbedrijf van 
het Alfa-College, heeft haar deuren weer 
geopend! Onder leiding van docente Ada 
Guerrero worden heerlijke gerechten 
bereid en geserveerd tussen 17.00 en 
19.30 uur. Van maandag t/m donderdag 
en zeer laag geprijsd. Het lunchcafé, dat 
door docenten van het Alfa-College, 
studenten en medewerkers van Het 
Floreshuis zelf wordt verzorgd, is van 
maandag t/m vrijdag geopend van 12.00 
- 13.30 uur. Een prachtige samenwerking 

Het Floreshuis organiseert Open 
Podium

Op 16 oktober, 20 november en 18 de-
cember tussen 20.00 tot 21.45 uur, wordt 
het café-restaurant van Het Floreshuis 
in de Korrewegwijk omgetoverd tot een 
waar Open Podium. Dit live evenement 
wordt georganiseerd in samenwerking 

Digitaal in de Wijk biedt hulp! Op de 
woensdagmiddag (Het Floreshuis) en 
donderdagmiddag (BSV De Hoogte/
Cortinghhuis) staan vrijwilligers van 
DIG050 klaar om te ondersteunen bij 
vragen over het installeren van apps op je 
mobiele telefoon, SMS, WhatsApp en je 
vastgelopen computer. Loop gewoon eens 
binnen!
Digitaal in de Wijk is een samenwerkings-
verband tussen DIG050, Het Floreshuis, 
BSV De Hoogte en het WIJ-team. De 

Meer duurzaamheid in de wijk

De Groene Korrewegwijk is hét nieuwe 
platform voor bewoners die zich in willen 
zetten voor een duurzame wijk. Heb jij 
groene vingers, zin om activiteiten te 
organiseren, of gewoon de wens om je op 
andere manieren in te zetten voor meer 
duurzaamheid in de wijk? Laat het ons 
dan weten en stuur een mail naar info@
degroenekorrewegwijk.nl. 

vaste computers die geplaatst zijn in 
Het Floreshuis, worden ook gebruikt 
door bewoners die een afspraak hebben 
gemaakt met WIJ Entree en door de me-
dewerkers van het Financieel Spreekuur, 
zoals WIJS. In De Hoogte kun je elke 
middag van 14.00 - 16.00 uur gebruik 
maken van de (vaste) computers. 

met Vrijdag in de Buurt en 
Living Room Concerto. Van 
betoverende singer-songwri-
ters, spoken word artiesten tot 
fascinerende jongleurs. Tijdens, 
de vorige edities van het Open 
Podium is van alles aan bod 
gekomen. Toegangskaarten 
kosten € 6,00. Deze zijn twee 
weken van te voren te koop in 

het Floreshuis of stuur een mail naar 
beheer@floreshuis.nl.
Meer informatie over het programma is 
te vinden op de Facebook, Instagram en 
website van Het Floreshuis. Graag een 
keertje meedoen? Muziek, theater, cabaret, 
poëzie, spoken word, alles is welkom! 
Twijfel niet en stuur een mail naar 
Bekir Cavus, b.cavus@floreshuis.nl!

De corona-app installeren, hoe doe ik dat?
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Stek ’M die plant!
 
Dat planten helemaal hip zijn tegenwoor-
dig is je vast wel opgevallen! Maar wist 
je dat er tegenwoordig ook een enorme 
hype ligt rondom het stekken en ruilen 
van planten? Zo kun je je plantje delen 
met een ander en heb je zelf ook weer een 
nieuw plantje erbij! Om in te spelen op de 
vraag naar leuke manieren om dit waar te 
maken ontstonden er stekjeskasten. Kas-

tussen Het Floreshuis en het Alfa-College 
en een geweldige kans voor buurtbewo-
ners om samen te komen en te genieten 
van een hapje en een drankje.

ten waar je stekjes in kunt zetten, ruilen 
en tegen donatie mee kunt nemen. En na-
tuurlijk is Het GroenHuis de perfecte plek 
hiervoor! Daarom heeft buurtbewoonster 
Maggy een prachtige grote kast vol mooie 
stekjes neergezet en iedereen mag komen 
ruilen en doneren! Kom jij langs?
 
Plantenbieb Stek’M 
Madoerastraat 20
Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur.


