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Door Lotte Veltman

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, Herman Beens 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 Jan Boekestijn, Ronald Nuiver, 
Magda Rozenveld, René van der Bij, Jart Hoekstra en 
Lefier leverden een bijdrage aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week van 
20 februari. Heb je nieuws voor de volgende krant? 
Mail het uiterlijk maandag 23 januari naar 
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl. 

Bij spoed 112 bellen.
De deur van het bureau staat altijd open, op 
werkdagen van 9.00 -17.00 uur: Korreweg 3
Buiten werkdagen is er de bel bij de voordeur 
die je kunt gebruiken, er komt dan politie 
naar je toe.

Foto: Bernadette van Leeuwen

Even voorstellen:
Nieuwe wijkagenten 
Jolanda Blokstra en 
Jorrit de Jong 

Door Bernadette van Leeuwen    Jolanda sinds 
juni 2021 en Jorrit september 2022. Twee 
enthousiaste politieagenten die allebei 
ervoor gekozen hebben om in deze wijk 
te werken. Een, zoals ze zelf zeggen, hele 
diverse levendige wijk waar altijd wat te 
doen is.
Ze hebben allebei de nodige ervaring en 
Jorrit werkt ook nog als ME zo’n 2 dagen 
in de maand. Jolanda heeft al eerder hier 
in de wijk gewerkt als wijkagent en na 
een tijd in Delfzijl gewerkt te hebben is 
ze nu weer terug.
 
Hun werktijden/dagen zijn niet altijd 
hetzelfde, maar als ze wel tegelijk werken 
zijn ze in de wijk te vinden. Op de fiets, 
lopend of met de auto. Je kunt ze altijd 
aanspreken.
 
Hun dag begint altijd met het checken 
van mails: wat is er afgelopen tijd voor-
gevallen en zijn er zaken die ze moeten 
oppakken? Soms handelen ze samen iets 
af maar ook wel alleen. Zoals laatst in de 
Indische buurt waar een verwarde man 

zorgde voor veel onrust en ze daar allebei de hele dag mee bezig waren.

Er wordt geregeld melding gemaakt van geluidsoverlast. Studenten op het balkon met 
harde muziek aan, die niet in de gaten hebben dat hun buren andere leefwijzen heb-
ben. Wat soms lastig is als ze vaker naar hetzelfde adres moeten. Sommige mensen zijn 
hardleers. Bij huiselijk geweld, mensen met psychische problemen of drugsoverlast 
werken ze samen met het WIJ-team en Lentis. De zorg voor mensen staat voorop en 
er wordt dan ook altijd naarstig naar een goede oplossing gezocht.
 
Het is mij wel duidelijk dat je veel kwaliteiten moet hebben als wijkagent: snel kunnen 
handelen, groot empathisch en inlevingsvermogen, stevig in je schoenen staan en 
humor lijkt mij ook goed van pas komen.

Wij wijkbewoners mogen ons gelukkig prijzen met Jolanda en Jorrit. Ze hebben hart 
voor de zaak. Hun inzet en betrokkenheid is heel groot.
Ik wens ze namens ons allen een hele goeie tijd in de Korrewegwijk! 

jolanda.blokstra@politie.nl en 
jorrit.de.jong@politie.nl
Je kunt hun altijd een mail sturen met 
vragen en dergelijke. 

Kerstviering met 
stamppotbuffet in 
Het Floreshuis
De winter staat voor de deur en na een heer-
lijke zachte herfstperiode is het nu tijd voor 
warme jassen en stevige maaltijden. Om te 
vieren dat we dit jaar eindelijk weer samen 
kunnen komen met de feestdagen heeft de
opleiding l’Eetudié van het Alfa-college 
een stamppotbuffet gepland. Op 19, 20 en 
21 december kunnen wijkbewoners in Het 
Floreshuis komen eten. Er zal keuze zijn uit 
verschillende soorten stamppotten en vele 
soorten toppings. Als nagerecht is er een 
ijsbuffet. Naast het buffet is er tijdens het 
diner ook een mooie kerstverrassing die de 
feestvreugde zeker zal verhogen. Daarover 
later meer! Hou de website in de gaten voor 
nieuws en prijzen: www.floreshuis.nl
Reserveren? Of heb je vragen? 
Bel dan met 050 – 571 01 12

Weetje:
Er zijn op het bureau ook 2 cellen 
die tijdelijk, niet ’s nachts, gebruikt 
kunnen worden.
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Korrespondent en de Nee - Nee sticker.
Af en toe krijgen we vragen over het bezorgen van de Korrespondent bij Nee Nee-stic-
kers. 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. Als je de Korrespondent niet 
wilt ontvangen, kun je je adres doorgeven op wok@korrewegwijk.nl of telefonisch 
050-5731552 dan geven we dat door aan de bezorgers.

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.

Op zoek naar bestuursleden
Het WOK (Wijkoverleg Korrewegwijk) is op 
zoek naar bestuursleden om de organisatie 
te versterken. Wij ontvangen subsidie van de 
gemeente Groningen. Daarvoor wordt een 
aanvraag ingediend voor komend jaar en een 
verantwoordingsformulier van het afgelopen 
jaar. We beoordelen aanvragen van wijkbewo-
ners die een project willen opstarten in onze 
wijk. 

Het WOK geeft de Korrespondent uit en heeft 
de website www.korrewegwijk.nl. We bezoe-
ken o.a. voorlichtingsbijeenkomsten van de 
gemeente en andere organisaties in de wijk. 
Tevens geven wij advies in wijkgebonden 
beleidsonderwerpen zoals de Gerrit Krolbrug, 
of de Korreweg een ‘fietsstraat’ wordt en het 
betaald parkeren in de wijk. Ook zijn we verte-
genwoordigd in De Groene Korrewegwijk die 
zich bezighoudt met energie besparen en het 
vergroenen van de wijk.

Het aanleggen van een dubbele riolering zal 
in oktober 2022 starten op de West Indische 
Kade. Wil jij ons helpen en je zo inzetten voor 
de wijk? Meld je dan aan bij Loek Veldt. 
Tel: 050-5731552 en via de email: lenlveldt@
hotmail.com of  wok@korrewegwijk.nl 

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

Wonen 
in een hofje
Door Bernadette van Leeuwen    Al fietsend
door de wijk kwam ik in de Tellegenstraat 
een hofje tegen.

De geschiedenis:
Het was in 1933 gebouwd voor ’ouden 
van dagen’, dat zijn de tegenwoordige se-
nioren. Die hebben er tot 1977 gewoond. 
Maar hoe is het om er nu te wonen? 
Bewoonster Petra wilde me daar wel meer 
over vertellen. Ze woonde eerst in een 
kraakpand elders in de stad. Per toeval 
kwam ze in 1979 via via in het Tellegen-
hofje terecht en er was een huisje vrij. Op 
dat moment waren de huisjes gekraakt.

De eigenaar, een voorloper van Lefier, 
wilde het hofje weer goed bewoonbaar 
maken.
De krakers konden kiezen tussen tijdelijk 

ergens anders wonen en terugkeren als 
het klaar was of definitief vertrekken. 
Petra koos voor het eerste. Het kraken 
was vanaf toen verleden tijd.

Daar wonen bevalt haar goed. Je woont 
dicht op elkaar en ziet zodoende ook veel.
Dat is positief want zo kun je elkaar helpen 
bij ziekte of andere sores.
Kan iemand zijn tuintje niet onderhouden 
dan zijn er anderen die even de handen uit 
de mouwen steken. Er worden pannetjes 
eten uitgewisseld, op de kat gepast en post 
uit de brievenbus gehaald. De saamho-
righeid is groot, maar niet iedereen doet 
daaraan mee, privacy is een goed recht. 
Vijftien-twintig jaar geleden werden er 
nog bbq’s gehouden. Maar tijden veran-
deren en de behoeftes zijn anders komen 
te liggen.

Op dit moment vindt er een verduur-
zaming plaats. Isolatie van dak, muren en 
dubbele beglazing, deze zijn standaard. 
Optioneel: nieuwe keuken, wc en douche 
inclusief tegeltjes. Petra heeft hier niet 
voor gekozen, ze vindt het oude nog goed 
genoeg.
Alle bewoners zijn door Lefier betrokken 
bij de aanpassingen.
Met de verhoging van de energiekosten zijn 
de verduurzamingen meer dan welkom.
Heerlijk er goed geïsoleerd bij te kunnen 
zitten in de komende winter! 

Platform Gerrit Krolbrug

Door Loek Veldt     Het realiseren van de 
hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug heeft 
vertraging opgelopen.
Hiervoor is een omgevingsvergunning bij 
de gemeente Groningen aangevraagd.
Bij toetsing voor het plaatsen van de 
hellingbanen bleek de ondergrond niet 
stabiel genoeg. Hopelijk gaat het in het 
voorjaar lukken zodat ook minder validen 
en mensen met kinderen in hun bakfiets 
deze route kunnen gebruiken.
Het ontwerp van de brug, dat in de zomer 
2023 ter inzage wordt gelegd, is een verdere 
uitwerking van de voorkeursvariant die 
door de minister van I&W en de gemeente 

Groningen in 2021 is vastgesteld.
Het geeft aan welk type brug er komt met 
de maten (hoogte en breedte) en hoe de 
aansluitende wegen naar de brug worden 
ingericht.
Er zijn ook ideeën om b.v. een onderdoor-
gang bij de West Indische kade te maken 
om langs de vaarweg te kunnen wandelen. 
Aan de overzijde wil men kijken of om de 
oude rivier de Hunze weer beter zichtbaar 
te maken.
De eerste ‘inloopbijeenkomst’ vindt plaats 
rond maart 2023 in Het Floreshuis.
Uitgebreider nieuws vind je op de website 
van RWS: hld.rws.nl.
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Activiteiten bij het GroenHuis

Sinds oktober staat er op het terrein van 
het GroenHuis een prachtige kas die extra 
ruimte biedt aan groene activiteiten. 
Zo zijn er in november al energietasjes 
uitgedeeld door Lefier in samenwerking 
met de gemeente Groningen. In samen-
werking met wijkdichter Willemijn van 
de Walle zal er in de week van de Poëzie 
(26 januari t/m 1 februari) een verrassen-
de activiteit plaatsvinden met als thema 
‘vriendschap’. De exacte datum en tijd 

Groenhuis

De kringloopwinkel van het 
GroenHuis - een verborgen parel 
in de wijk 

Door Hanneke Gibcus
 
Waar de Indische buurt, de Korrewegwijk 
en De Hoogte bij elkaar komen ligt het 
GroenHuis aan de Madoerastraat 20.  
Ook wij van het GroenHuis doen de 
thermostaat een graadje naar beneden. 
Daarom verkopen we in de winter voor 
€1,00 warme truien en jassen. Veel buurt-
bewoners komen elke dag langs om iets 
warms aan te schaffen. Maar nu hebben 
we juist steun van jou nodig. Heb je een 

volgen nog, die delen we o.a. via Facebook.
Dit is nog maar het topje van de ijsberg, 
want er komen meer leuke activiteiten aan. 
In 2023 komt er een breed aanbod onder 
de vlag van Groen én Doen. Deze maken 
wij o.a. via flyers en onze socials bekend in 
de wijk.
Ben je nou iemand die ook kennis/info 
wil delen met je buurt? Over bijvoorbeeld 
tuinieren, insectenbehoud of groente in-
maken? Of wil je als organisatie of voor je 
activiteit ook eens gebruik maken van deze 
mooie ruimte? Kom gerust eens langs of 
neem contact op met Hendrieke Ritsema 
06 – 116 890 00.  

jas of warme trui over? Breng deze dan 
naar het GroenHuis. Zo zorgen we als 
wijkbewoners, met en voor elkaar, dat we 
samen warm de winter doorkomen. 
Natuurlijk verkopen we in de kringloop 
van het GroenHuis alles voor huis, tuin, 
verjaardagen, Sint en Kerst. De prijzen 
zijn en blijven laag. De kringloop is open 
van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Ons team staat dan voor je 
klaar met raad, daad en een praatje.

Cartoon: René van der Bij

Hygiëneweggeefkast- ’De luiers gaan hard’
Shampoo, tandpasta en luiers: allemaal verzorgingsproducten die niet 
goedkoop zijn. Mensen met een smalle beurs kunnen nu terecht bij de
hygiëneweggeefkast in Het Pand. Het project is een van de winnaars van 
de Wijkstemdag 2022.

Door Lotte Veltman
Initiatiefnemer Anneke Waanders wilde 
iets doen voor mensen die het financieel 
lastig hebben. „Dan denk je, wat hebben 
mensen nodig? Hygiëneproducten zijn 
duur, zeker in deze tijd. Zo ontstond het 
idee voor de weggeefkast.”

Producten
De kast is ondertussen een tafel geworden, 
met een keur aan verzorgingsproducten. 

Shampoo, gezichtscrème, deodorant, 
luiers en billencrème voor baby’s. Er 
is duidelijk behoefte aan, ziet Anneke. 
„Vooral de luiers gaan hard. Tandpasta 
en deodorant ook. We houden bij welke 
producten het meest worden meegeno-

men en die vullen we zoveel mogelijk 
weer aan.”

Vertrouwen
Hoe zorg je dat de spullen bij de mensen 
terecht komen voor wie het bedoeld is? 
„Helemaal zeker weet je dat natuurlijk 
nooit. Maar we gaan uit van vertrouwen. 
De mensen die komen, hebben het ook 
echt nodig.”

  Sponsors
De weggeefkast heeft 
€2.000 subsidie gekre-
gen. Daarmee worden 
de producten gekocht. 
Voorlopig is dat bedrag 
genoeg om de winter 
mee door te komen, 
zegt Anneke. „Maar 
we zoeken nog naar 

sponsors zodat we dit project 
straks kunnen blijven voortzetten. Mis-
schien willen mensen die hun energie-
toeslag niet nodig hebben ons wel met 
dat geld steunen.”

Hygiëneweggeefkast in Het Pand, 
Madoerastraat 16

Woensdag: 9.00 - 12.00 uur
Ma/wo/do: 15.30 -17.00 uur
Zondag: 11.00 - 12.00 uur



Antillenstraat
Door Eddy Oostergo      

Stel, je gaat varen op het Van Starken-
borghkanaal, dan kom je op een gege-
ven moment onder de busbaan die de 
Groningse binnenstad verbindt met de 
wijken Lewenborg en Beijum. Als je 
dan rechtsaf zou gaan dan kom je op het 
Oosterhamrikkanaal. Rechts zou je dan 
een blok met flats zien en roestbruine 
fantasiehuisjes, de Antillenstraat. 
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Hier stond destijds de lagere technische 
school, de J. van der Laanschool. Veel 
jongelui uit Groningen hebben hier hun 
technische vakken geleerd, automonteur, 
metselaar of kapper. Naast dit gebouw 
bevond zich een garage als onderdeel 
van de school. En toch bood dat gebied 
een wat verlaten en troosteloze aanblik. 
Maar, dat was niet de enige school. Als 
je vanuit deze school zou lopen naar 
de Korreweg, dan zou je als je naar het 
kanaal liep nog twee andere scholen 

Foto’s: Eddy Oostergo

tegenkomen, de kleuterschool Jasmijn 
en de lagere school Margriet. Op de plek 
waar deze scholen stonden wordt nu een 
appartementencomplex gebouwd. 
Als we nog even teruggaan naar de fan-
tasiehuisjes in het begin van dit verhaal 
en we gaan een beetje fantaseren dan 
zou je kunnen zeggen dat dit stuk van de 
wijk waar vroeger een toch wat verloren 
gebied was tussen het Oosterhamrikka-
naal en de Korreweg wel aan verandering 
toe was.
Er was fantasie nodig om van dit wat 
verlaten gebied iets totaal nieuws te 
maken…
En dat is gebeurd! De fantasie heeft zijn 
rol vervuld. Dit gebied is de afgelopen 
jaren van een wat verloren plek veran-
derd in een heel modern stuk wijk. Het is 
veranderd in een totaal ander gebied met 
appartementen en er is niet één straat, er 
zijn er twee, de Sint Maartenstraat en de 
Antillenstraat. 
De oude Antillenstraat, een wat verlo-
ren en een wat vergeten stukje stad is 
veranderd in een bijna compleet nieuw 
gedeelte van de Korrewegwijk.

2023: Het jaar van Anno Smith - De Grote Versierder
Door Carina van de Witte en Wil van Eekeren

In de vorige wijkkrant vertelden wij je al 
over ‘De Grote Versierder’ Anno Smith, 
de keramist die zo veel kunst voor De 
Hoogte (o.a. tableaus met vogels, vissen, 
margrieten en eekhoorns) en de Indische 
Buurten heeft gemaakt. Woningcorpo-
ratie Lefier is in 2021 begonnen met het 
opknappen van een aantal van die kunst-
werken. Dat was de aanleiding om een 

werkgroep van bewo-
ners en professionals 
in het leven te roepen. 
Die gaat allerlei acti-
viteiten organiseren, 
zodat er weer meer 
aandacht en waarde-
ring komt voor het 
werk van Anno Smith. 

Las je in een vorige wijkkrant nog over 
de Week van Anno Smith, nu is besloten 
om het hele jaar 2023 aan hem te wijden: 
dat hele jaar wordt nu ‘Het jaar van Anno 
Smit, De Grote Versierder’. 

Wat voor activiteiten kun je zoal 
verwachten? 
• Op 12 januari is in Het Floreshuis de 
opening van de KinderKunstExpositie. 
Dat is dan meteen de aftrap voor het 
Anno Smith-jaar 2023; 

• In de scholen Het Karrepad en (vanaf 
maart) De Kleine Wereld worden door 
de kinderen, onder deskundige begelei-
ding, mozaïeken en tegels gemaakt;
• Speciaal voor kinderen wordt er een 
speurtocht uitgezet langs de kunstwerken 
van Anno Smith;
• In april verschijnt een wandelgidsje 
met uitleg over de tableaus en beelden 
van de kunstenaar;
• In april en mei worden wandelingen 
langs deze kunst gemaakt, onder leiding 
van bekwame gidsen;
• Er worden workshops gehouden met 
glas en 3D-mozaïek; 
• Ook worden er keramiekworkshops 
voor volwassenen gehouden, evenals 
workshops boetseren, glazuren en 
schilderen;
• Er worden in de loop van het jaar foto-
wedstrijden en fotoworkshops 
georganiseerd.

Voor in de herfst wordt gedacht over het 
organiseren van twee ‘community pro-
jects’. Hierbij maken bewoners gezamen-
lijk een kunstwerk zoals een social sofa 
of een groot mozaïek. 

Kortom: wat betreft de kunst van Anno 
Smith is er volgend jaar voor iedereen 
meer dan genoeg te doen en te beleven. 

Mogen we jou ook 
ergens verwelkomen? 
Of wil je zelf ook iets 
organiseren? Laat het 
ons weten: info@
mooiewijken.nl.

Meer weten?
Wil je meer weten? 
Kijk dan op de 
website van mooie-
wijken.nl. Daarop is 
een apart gedeelte 
gewijd aan (de acti-
viteiten rond) 
Anno Smith.

Financiële steun
De werkgroep is erg 
blij met een bijdrage 
uit het Postcode-
loterij Buurtfonds.

Heb jij een mooi verhaal over Anno Smith? 
Heb je bijvoorbeeld nog les van hem gehad, 
of heb je nog kunst van hem in huis? Laat 
het ons weten via info@mooiewijken.nl. 

OPROEPJE



GoeieBuurtnieuws
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Goeie buur!

Door Isabelle Dingemans

Dieneke verzorgde al een aantal weken 
de twee katten van haar buurvrouw, voor 
wie het moment was gekomen dat ze 
naar een verzorgingshuis moest. Blitz en 
Shadow bleven alleen achter. Er was niet 
eerder over nagedacht wat er in deze 
situatie gedaan zou worden met de 
dieren en Dieneke werd door de familie 
verzocht er een oplossing voor te vinden, 
anders zouden ze naar het asiel gaan. 
Twee oude(re) katers maken geen schijn 
van kans in het overvolle asiel. Zelf kon 
zij ze, vanwege haar oude kat, er niet bij 
nemen. Ze had ooit eens met een andere 
buurvrouw, Isabelle, afgesproken dat die 
haar kat zou gaan verzorgen wanneer 

zij dat zelf niet meer zou 
kunnen en Dieneke besloot 
daar eens aan te bellen. 
Helaas had zij ook geen 
plek. Ze was wel bereid 

deze lieverds aan een nieuw thuis te 
helpen. Door Annemarie (GoeieBuurt) 
werd zij in contact gebracht met Melissa 
(GoeieBuurt) die een oproep plaatste op 
Facebook. Binnen een paar uur waren 
er al meerdere potentiële nieuwe eige-
naren! Marrit en Esther zijn de dag erna 
al komen kijken en het bleek gelijk een 
perfecte match te zijn met de katten.  
Niets verdrietiger dan afscheid te moeten 
nemen van je geliefde huisdieren, maar 
wat is het fijn wanneer die dan een heel 
goed nieuw thuis weten te bemachtigen!

Inzet: Kun jij ergens bij helpen of heb je 
juist ergens hulp bij nodig? Ga naar 
www.goeiebuurt.nl/buren-voor-buren/
en vul het formulier in. Mailen kan ook:  
melissa@goeiebuurt.nl.  
Of bel: 06–251 907 39

Kerstpakketactie: 
Doneer (een deel van) 
je kerstpakket!

Herken je dat? Je opent vol spanning je 
kerstpakket, bewondert alle lekkere dingen 
die erin zitten -meestal de helft- en van de 
andere helft weet je eigenlijk al bijna zeker 
dat het over een jaar nog in je keukenkast 
staat...

Er zijn ongetwijfeld mensen die de dingen 
die jij niet lekker of leuk vindt wel enorm 
kunnen waarderen. En er zijn ook mensen 
die helemaal geen kerstpakket krijgen.
Daarom toveren we op woensdag 21 decem-
ber de Buurtkraam op de Korremarkt om tot 
kerstpakketkraam! Buurtbewoners kunnen 
langskomen om hun eigen kerstpakket 
samen te stellen van de ingebrachte spullen. 
Op deze manier gaan we verspilling tegen én 
je maakt er iemand anders blij mee!

Dus: heb jij dingen uit je kerstpakket die 
je zelf niet gebruikt? Lever ze dan in op 
maandag 19 of dinsdag 20 december bij Het 
Floreshuis of BSV de Hoogte. 
Op woensdag 21 december kun je de spullen 
langsbrengen bij de Buurtkraam op de 
Korremarkt tussen 11.00 en 14.00 uur. Het 
is mooi als je de doos er ook bij doet, die 
kunnen anderen dan weer gebruiken voor 
hun kerstpakket. 

We hopen op veel donaties!

Foto: Van links naar rechts; 

Isabelle, Shadow, Marrit, Esther, 

Blitz en Dieneke

WijkWerkZaken is een succes
Anderhalf jaar geleden ging WijkWerkZaken van start. Het doel: 
bewoners van de Korrewegwijk/De Hoogte helpen om werk van hun 
talent te maken. Inmiddels hebben ruim 40 mensen met succes een 
eigen bedrijf gestart of een baan gevonden.

Door Lotte Veltman

WijkWerkZaken
WijkWerkZaken is opgezet door Parisa 
Amin, Jako Surink en Johann van der 
Geest.

Parisa heeft veel kennis van de wijk en 
haar bewoners en Jako is een ervaren 
jobcoach. Johann van der Geest is onder-
nemer en weet precies wat er komt kijken 
bij het starten van een eigen bedrijf. Hun 
filosofie is dat mensen zich beter voelen 
door het vinden van werk wat bij hun 
talenten past.

Methode
WijkwerkZaken coacht wijkbewoners 
kosteloos bij het opzetten van een eigen 
onderneming en bij het vinden van 
(vrijwilligers)werk of een geschikte studie 
of stage. Door middel van een-op-een 
gesprekken kijken ze waar ieders per-
soonlijke talenten en interesses liggen.

Ze geven tips en adviezen en delen hun 
kennis, ervaring en netwerk in de wijk. 

Succes
Die persoonlijke benadering heeft 
gewerkt. In de afgelopen anderhalf jaar 
hebben ruim 80 wijkbewoners zich bij 
WijkWerkZaken aangemeld. Meer dan 
de helft daarvan heeft met succes een 
eigen bedrijf opgezet of een baan gevon-
den. 
De overige aanmeldingen lopen nog of 
staan in de pauzestand.

Plannen
WijkWerkZaken hoopt het komende 
jaar een eigen ruimte te betrekken in De 
Hoogte. Dat wordt een ontmoetingsplek 
voor wijkbewoners met ambitie. Een plek 
waar je informatie kunt halen, ervarin-
gen kunt delen en waar je workshops 
kunt volgen.

Meer info: www.wijkwerkzaken.nlJako Surink, Parisa Amin en Johann van der Geest
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Krokussen in de herfst?

Dat was het eerste wat ik dacht bij het zien van deze bloemen aan 
de Kapteynlaan.
Ik liet de foto aan een bekende zien en die hielp me uit de droom.
Het is de herfsttijloos! Ik had daar nog nooit van gehoord.
Ze behoren tot de bolgewassen en zijn hele verre familie van de krokus.
Oorspronkelijk komen ze uit Azië en het Middellandse zeegebied, en 
ze zijn giftig.
Mooi gezicht deze bloemen in de herfst en doordat het te warm is voor 
de tijd van het jaar zag ik ook nog bloeiende madeliefjes in het gras!

Door Bernadette van Leeuwen

Een saaie mus?

De huismus houdt van gezelligheid. Je zult niet vaak een 
mus alleen aantreffen. Ze leven in kleine kolonies lekker 
dicht bij elkaar onder de dakgoot. Het liefst in de buurt 
van een dichte haag of boom. Mussen houden van mensen, 
omdat wij voor voedsel en onderdak zorgen.
Wist je dat een mus onder water kan zwemmen en dat het 
in Japan een symbool is van loyaliteit. Best bijzonder toch!
En kijk toch zo’n mooi mannetjesmus, die kan je toch niet 
saai noemen.

Door Ronald Nuiver

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. 

We hebben een EXPOsitiegroepje in onze 
wijk, ontstaan in coronatijd en door een 
bijzondere ontmoeting. Het WOK (Wijk 
Organisatie Korrewegwijk) organiseerde 
nog voor corona een gezellige bijeen-
komst voor de bezorgers van wijkkrant 
De Korrespondent. Ik bezorg de krant in 
mijn eigen straat. Ik was wel nieuwsgierig 
wie nog meer deze wijkkrant bezorgden. 
Er kwamen heel wat wijkbezorgers, zo’n 

10-15 mensen. We stelden ons allemaal 
even voor. Ik kwam aan de praat met 
Didi, ze woont vlak bij mij in de buurt. 
Zij deed de opleiding Kunst, Cultuur en 
Media. Ik vertelde dat we bezig waren in 
de wijk om een tentoonstelling mogelijk 
te maken. Lang verhaal kort: zij kende 
nog twee studiegenoten die ook wel mee 
wilden helpen. Paste mooi bij hun studie, 
deden ze gelijk praktijkervaring op. We-
gens corona werd het een raamexpositie; 
Koen (beeldend kunstenaar bij Vrijdag) 
kwam met dit idee. 
Dus drie jaar geleden is hiervoor de 

basis gelegd door min of meer toevallige 
ontmoetingen. Met dank aan Loek, Didi, 
Floor, Marije, Alvani, Ester, Karel (artis-
tieke ondersteuning vanuit bij Vrijdag) 
en Jose. Zij begeleidt een creatieve club in 
Het Floreshuis. Haar droom was om een 
expositie mogelijk te maken: dat is gelukt. 
Er komt elk jaargetijde een expositie met 
een creatieve workshop vooraf. Onze wijk 
heeft veel kunstige en creatieve bewoners. 
Voor iedereen in de wijk: 
Wees nieuwsgierig en spreek wijkgenoten 
eens aan, dan is elke dag een verrassing. 

Magda Rozenveld, 06-51 56 29 16

Rollatordansen
Door Bernadette van Leeuwen 
   
Twee docenten, Carla Stolwijk en Mij 
Ang Chen van de ’Swingende Wielen’ uit 
Woerden kwamen naar BSV de Hoogte 
om ons kennis te laten maken met 
rolstoeldansen. Dat was op zaterdag 12 
november jl. Op muziek werd er twee 
aan twee figuren gelopen en gedraaid, 
ook zittend kun je allerlei bewegingen 
maken met je bovenlijf. Het gevoel van 
vrijheid en bewegelijkheid is heerlijk om 
te ervaren. Als je om je heen kijkt zie je 
veel mensen met een rollator lopen. Het 

is een heel goed hulpmiddel als het met 
eigen benen staan niet meer lukt. Dat het 
ook op een andere manier kan bleek wel 
uit deze workshop. 

Het plezier spatte ervan 
af (zie foto).
De deelnemers waren 
allemaal geen rollator-
gebruikers, wat ik erg 
jammer vond. Rollator-
gebruikers konden dan 
ervaren hoe het is om 
hem niet alleen als ver-
voersmiddel te gebrui-
ken om van naar A naar 
B te komen, maar er ook 
op een andere manier 

plezier aan te beleven! De deelnemers 
hebben het dansen als heel prettig ervaren 
en wie weet gaan ze dat op een andere 
manier doorgeven. 
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Co en Ko hebben zo’n beetje alle restaurants 
in onze wijk bezocht. Alleen hadden ze nog 
geen bezoek gebracht aan een van de diverse 
snackbars in onze wijk. Er zijn er zeker 6. We 
kozen voor de Kwalitaria aan de Beren, die 
in de zomer gerenoveerd is. Hier kun je ook 
aan een tafeltje zitten of op het terras een ver-
snapering nemen, wat in de meeste snackbars 
niet mogelijk is.
Als we arriveren, zo rond 18.30 uur, is het 
behoorlijk druk. Niet zozeer met klanten in 
de zaak, maar wel met bestellingen om te 
worden bezorgd. Er staan vele zakken klaar 
om gevuld te worden. Ook komen er diverse 
kinderen langs om snoep te scoren voor Sint 
Maarten. Die worden doorverwezen naar 
een gemeenschappelijke uitgiftepunt van alle 
winkels aan de Beren.
We gaan zitten aan een tafeltje, maar merken 
dat we naar de toog moeten gaan om te 
bestellen.
Co bestelt patat met satésaus en twee kroket-
ten: een groente en een vegetarische. Helaas 
is er geen wijn, dus neemt ze water. Ko neemt 
een boerenfriet: patat met champignons, 
paprika, uiten en spekjes. En om te drinken 
een cola. Het eten wordt snel gebracht, maar 
helaas niet tegelijkertijd.
 
Het eten was degelijk, maar natuurlijk niet te 
vergelijken met een echt restaurant. Ook de 
zitplaats is klinisch en niet zo gezellig, zoals 
normaal is voor een snackbar. Een avondje uit 
eten doe je hier niet. Wel om even wat te eten 
of te drinken na afloop van een bezoek aan 
een van de winkels in dit winkelcentrum of 
om gewoon wat te snacken als je honger hebt. 
Opvallend is de grote keuze uit diverse 
menu’s, waaronder ook heel veel vegetarische 
varianten: burgers, kroketten, salades. Ook 
het personeel is zeer vriendelijk. Een prima 
keuze voor een gezonde snack!
 
Kwalitaria
De Beren 2
Open: 12.00 - 20.45 (maandag gesloten)
www.kwalitaria.nl/vestiging/kwalitaria-beren

Vrijwilliger in de wijk 
Door Herman Beens     
Erna is vrijwilliger bij De Opstap, een 
initiatief van Humanitas in de Korreweg-
wijk. Het logeerhuis De Opstap wordt 
gerund door vrijwilligers en Erna zit in 
de werkgroep ‘Ontvangst’ en draait ook 
diensten in De Opstap. In principe moeten 
mensen voor zichzelf kunnen zorgen, 
eventueel met ondersteuning van de 
thuiszorg.

Waarom De Opstap?
Erna heeft een hele carrière in de zorg 
achter de rug. Tegen haar pensioen dacht 
ze na over wat voor vrijwilligerswerk ze 
in de buurt zou willen doen. Zo kwam 
ze al snel bij De Opstap terecht. Er hangt 
een gezellige en ontspannen sfeer en de 
vrijwilligers zijn er graag. Ze werkt in een 
leuk team in wisselende samenstelling. 
Elke dag is anders, het team wisselt en de 
gasten verschillen heel erg. Tot de taken 
hoort het verzorgen van de koffie, koken, 
boodschappen doen en huishoudelijke 
taken. De vrijwilligers eten ook mee. De 
gasten bepalen het menu en als ze wat 

opknappen dan mogen ze met alle werk-
zaamheden meedoen.

Voor wie
De Opstap is bedoeld voor mensen die in 
de gemeente Groningen wonen. Er zijn 
twee groepen gasten die naar De Opstap 
komen: mensen die na een operatie nog 
wat hulp en ondersteuning nodig hebben 
en mensen bij wie de mantelzorger en 
thuiszorg het niet kunnen opvangen of 
(in het geval van de mantelzorger) even 
een time-out nodig heeft. De kosten zijn 
laag: €10,- per dag.

Het logeerhuis heeft altijd nieuwe vrij-
willigers nodig en iedereen is welkom, 
ook als je buiten de wijk woont. Erna wil 
nog benadrukken dat ervaring in de zorg 
geen vereiste is. De leeftijd van de gasten 
varieert van 18 tot 100. Vrijwilligers zijn 
18 jaar of ouder. Als vrijwilliger werk 
je minimaal 5 keer in de maand, waar-
van 1 in het weekend. Je werkt met z’n 
tweeën in een dienst en je kunt je flexibel 
inroosteren.

Heb je interesse? Kijk op de website: 
www.deopstap050.nl of neem contact op 
met de vrijwilligerscoördinator: 
Aliya Yildiz: Mobiel 06-53 87 06 95
Mail: a.yldiz@humanitas.nl

Dinsdag 8 november is alweer een hele 
tijd geleden. Op die avond stond er een 
hippe koffiekar met heerlijke koffie in de 
Bataviastraat en Soerabajastraat. Ook aan-
wezig waren de beide wijkagenten, mede-
werkers van de gemeente, WIJ Groningen, 
Patrimonium en De Huismeesters.
De directe aanleiding voor deze straatbij-
eenkomsten was dat er in korte tijd een 
aantal geweldsincidenten hebben plaats-
gevonden waarbij de politie mensen heeft 
aangehouden. Meerdere bewoners waren 
hiervan erg geschrokken en voelden zich 
niet echt veilig meer in hun straat. Aan-
leiding genoeg om met elkaar in gesprek 
te gaan.

Onder het genot van koffie, thee en warme 
chocolademelk ontmoetten veel bewoners 
elkaar en konden ze hun verhalen en zorgen 
kwijt. Er werden veel tips, suggesties en 
aandachtspunten doorgegeven. Onder 

andere dat veiligheid en saamhorigheid 
erg belangrijk zijn. Er is gesproken over 
de balans in de wijk (veel huurders met 
multi-problematiek) en over gezamenlijk 
leuke dingen organiseren zoals een bbq en 
straatfeesten. ‘Elkaar ontmoeten draagt bij 
aan een veiliger gevoel’, stond op één van 
de ingeleverde briefjes.
Met de koffiekar-ontmoeting is een eerste 
stap gezet; er werd volop kennisgemaakt 
en telefoonnummers uitgewisseld voor de 
straatapps. Zeker voor herhaling vatbaar. 
De koffiekar gaat vaker ingezet worden in 
onze wijk, ook zonder directe aanleiding.

Koffiekar in Bataviastraat en Soerabajastraat

OPEN DAG 28 DECEMBER 
10.00-14.00 UUR
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Nieuwsflitsen

Hoe gezellig is het om ‘s avonds nog 
even een kaartje te leggen of een potje te 
schaken! Heb je interesse laat het weten 
via een mail aan Petra via levie_945@
hotmail.com. Bij voldoende interesse gaan 
we starten!
Dinsdagavond: 
klaverjassen 19.30 – 21.00 uur
Donderdagavond: 
schaken 19.30 – 21.00 uur

Warme winter

Het Floreshuis, BSV de Hoogte, de CCG, 
Edanz en Het Pand openen hun deuren 
langer deze winter. Kom warm spelen, 
werken, chillen, kletsen, lezen, huiswerk 
maken, studeren en eten. Vergeet vooral 
niet verwarming thuis laag te zetten. 

Op mooiewijken.nl/warmewinter lees je 
het programma. Zo kun je elke week zien 
wat er wordt georganiseerd of waar je juist 
rustig kunnen werken. Zie ook de flyer die 
je bij deze wijkkrant hebt ontvangen!

Handige telefoonnummers

Politiebureau 0900 – 8844
wijkagenten Korrewegwijk: 
Jolanda Blokstra en Jorrit de Jong
Bij spoed: 112 
Meldpunt Overlast en Zorg 
050 - 587 58 85 
Melding schade/vuil in je buurt 
gemeente Groningen: 14050 
Vragen over WMO, jeugd en financiën? 
WIJ Korrewegwijk: 050 - 367 40 06
WelMobiel: 085  - 79 20 377

Storingsnummers 
Drinkwater 050 - 368 86 88 
Gas en stroom 0800 - 9009 

Handige linkjes

Melden en klachten: https://gemeente.
groningen.nl/meldingen-en-klachten
Afvalwijzer 2022 en de afvalwijzer app: 
https://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer
Aanmelden nieuwsbrief gemeente Gro-
ningen - oude wijken wekelijks actuele 
informatie: https://gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrieven-en-social-media
Informatie over organisaties en activitei-
ten in de wijk: https://www.mooiewijken.nl
Wijkbedrijf Het GroenHuis voor o.a. lenen 
elektrische wijkbakfiets, tuingereedschap, 
reparatiecafé: https://wijkbedrijfhetgroenhuis.nl

Nog tips voor deze rubriek? Mail ze naar 
de redactie: redactiekorrewegwijk@gmail.com.

Woningruil

Het zal je niet ontgaan zijn, het is in deze 
tijden erg moeilijk om een andere woning 
te huren. 
Neem de oudere huurders in een grote 
bovenwoning met 4 slaapkamers, terwijl 
de kinderen het huis al uit zijn en de 
gezondheid er ook niet beter op wordt. De 
zoektocht naar een kleine beneden-
woning met tuintje is dan een hele opgave.
Ook het gezin in een woning met twee 
slaapkamers en een 4e kind op komst, 

Computerhulp nodig? (Gratis)

Loop eens binnen bij Digitaal in de Wijk 
van DiG050. 
Op woensdag en vrijdag van 13:00 tot 
16:00 uur in Het Floreshuis en op 
donderdag van 13:00 tot 16:00 uur in 
BSV de Hoogte, Borgwal 88.

Gelukkig Nieuwjaar

Traditioneel is Oudejaarsnacht in de stad 
Groningen een feest met vuurwerk en aller-
lei brandjes op straat. In de hele stad zie je 
zogenaamde vreugdevuren waarbij allerlei 
opgespaard, overtollig spul (banken, koel-
kasten, fietsen) in de brand wordt gestoken. 
Vanuit (duurzaam) milieuoogpunt is dit 
ongewenst gedrag. Ook loopt het wegdek 
nogal eens forse schade op met alle kosten 
van dien.
Wat veel mensen niet weten is dat het 
stoken van vuurtjes op asfalt gezien wordt 
als een misdrijf. Bij het beboeten krijg je 
een aantekening op je VOG. Vooral veel 
feestvierende studenten zijn zich hier niet 
van bewust.

Energiecoach

Buiten wordt het kouder. Binnen heb je 
het graag comfortabel warm. Maar ja, de 
energierekening... Of valt er nog iets te 
besparen? Ja, dat kan zeker! 

Door dingen net iets anders te doen 
of in te stellen in huis en door bijvoor-
beeld isolatiemateriaal, ledlampen en 
deurdrangers te plaatsen kun je veel 
geld besparen. Je kunt veel tips vinden 
op de duurzaamgroningen.nl. Ook kun 
je daar een afspraak maken met een 
energiecoach. Die weet álles over energie 
besparen. Hulp van de energiecoach is 
gratis en voor iedereen. Doen dus! 
duurzaamgroningen.nl/energieadvies

Burendag 

Door Bernadette van Leeuwen
Waar vóór 2010 meisjes en jongens wer-
den opgeleid als leerkracht, verscheen een 
appartementencomplex: De Korrezoom. 
Vernoemd naar de strook grond langs het
Van Starkenborgkanaal aangelegd door 
Berlage, die er veel groen liet planten.
In de zomer van 2010 kwamen de eerste 
bewoners er wonen. 
Een aantal enthousiaste bewoners vond 
het een leuk idee om onder het genot 
van eten en Drinken burendag te vieren. 
Meestal ken je je directe buren, maar wie 
woont er een paar deuren verderop? Dit 
was een mooie gelegenheid om met elkaar 
kennis te maken. Het hele verslag lees je 
op www.mooiewijken.nl/nationale-buren-
dag-25-september-2022/

heeft het niet makkelijk. De wachttijden 
op WoningNet zijn enorm. 
Heb je wel eens gedacht aan woningruil? 
Ga eens kijken op www.woningruil.nl/ 
Woningruil betekent in de meeste geval-
len overigens wel een hogere huur voor 
de nieuwe huurders. 
Meer info op www.woningnetgroningen.
nl/Help%20en%20uitleg/EenWoning-
Ruilen 
Hier staat ook meer over de voorwaar-
den op het gebied van huurachterstand, 
overlast, woonduur en inkomenshoogte. 


