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Werkgroep
De Groene Korrewegwijk
Is drie jaar geleden begonnen en koos toen voor energiebesparing.
Inmiddels zijn er zowel energiecoaches als junior energiecoaches actief.
Daarna zijn ze, ondanks de corona, verdergegaan met een aantal
projecten waarvan de bedoeling is dat er meer groen in de wijk komt.
door Herman Beens

Andere lopende activiteiten
Op veel plekken in de wijk zijn inmiddels
ook boomtuinen en plantenbakken. De
gemeente geeft subsidie op een regenton
en de Groene Korrewegwijk heeft €1.500
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Boom- en geveltuinen
Na het succes van de energiecoaches is er
bewust gekozen voor eenvoudige projecten die snel te realiseren zijn. Bij de geveltuintjes werken ze samen met Mooie
Wijken, het GroenHuis en GoeieBuurt.
De gemeente verwijdert de tegels, plaatst
de zogenaamde opsluitrand en graaft tot
45 cm zand weg en vervangt deze door
goede tuinaarde.

Korrewegwijk. Als mensen concrete
plannen hebben kunnen ze zich melden voor ondersteuning en soms ook
financiering. In de Star Numanstraat
heeft men inmiddels een app-groep om
groenprojecten te realiseren.

Het voordeel is dat wanneer je ergens
begint in een straat dat andere mensen
zich aansluiten en zo ontstaan er leuke
contacten. Ook hoopt de werkgroep dat
buurtbewoners mee gaan helpen bij de
verschillende projecten van De Groene

subsidie gekregen van de Natuur en
Milieu Federatie, waarmee ze expertise
kan geven over hoe je de regenton aan
kunt sluiten. Bij het GroenHuis is er een
plantenbieb waar stekjes geruild kunnen
worden. In het Molukkenpark krijgen

Open Podium

wijk. Je mag artiesten programmeren en/
of presenteren en bijdragen aan de promotie. Je doet dit samen met een team
van vrijwilligers en medewerkers van
Het Floreshuis en cultuurcoach Magda
Rozenveld.
Meer weten? Keertje kennismaken?
Neem contact op met Gijs Jansen:
g.jansen@floreshuis.nl.

Zoek je een zinvolle vrijetijdsbesteding?
En hou je van organiseren, muziek, poëzie en theater?
Het Floreshuis zoekt mensen uit de wijk
die willen helpen met de organisatie van
het Open Podium voor artiesten uit de
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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, 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 Ronald Nuiver, Magda Rozenveld,
René van der Bij, Jart Hoekstra, Klaas Tuinstra,
Fijona Hazelhoff en Lefier leverden een bijdrage
aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week
van 25 april. Heb je nieuws voor de volgende krant?
Mail het uiterlijk maandag 28 maart
naar redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

de bomen naambordjes met info. Zo medio
voorjaar gaat Harry Holstein van de gemeente
hieraan beginnen. Bewoners worden opgeroepen een gids voor een rondleiding te maken. Hiervoor is een budget beschikbaar.
De Groene Korrewegwijk zoekt structureel
de samenwerking met veel organisaties, naast
bovenstaande, ook met het Energieloket van
de gemeente, het GroenHuis, Gunneger
Power, Pascal Roemers van de wijkvernieuwing en woningbouwcorporaties zoals Lefier.
In de wijk zijn heel veel platte daken en die
zijn vaak geschikt om zonnepanelen te combineren met groene daken.
Met de laatste drie organisaties werkt men
nauw samen om deze daken te realiseren. Dit
zijn projecten die een langere adem vergen.
Meer informatie over het aanvragen
van een geveltuin of het adopteren van
een boomtuin vind je hier:
www.gemeente.groningen.nl/geveltuinaanvragen-of-boomtuin-adopteren
Email: info@degroenkorrewegwijk.nl
Facebook: www.facebook.com/
degroenekorrewegwijk/

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.
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.
Het gemeentebesluit over de ‘Ja Ja sticker’
wordt in dit voorjaar genomen. De invoering
zal, bij een positief besluit, in het najaar van
2023 worden ingevoerd. Bij de Ja Ja-sticker
op de brievenbus ontvang je wel reclamedrukwerk, Huis aan Huisbladen en de post.
Bij geen stickers op de brievenbus ontvang je
wel de Huis aan Huisbladen en de post maar
geen reclamedrukwerk. Bij de Nee Nee-sticker
ontvang je geen reclamedrukwerk en Huis
aan Huisbladen. Alleen geadresseerde post. In
principe vervalt de Nee Ja- sticker bij deze.
Zie ook verder op onze website
www.korrewegwijk.nl bij Home- Nieuwskopje Evenementen.
door Loek Veldt

www.korrewegwijk.nl
wok@korrewegwijk.nl

Jenny Ritzenhoff,
“Ik ben jong, waar
is mijn stad?”
door Herman Beens

In Het Floreshuis heb ik een gesprek
met Jenny Ritzenhoff die sinds 2016 in
de wijk woont. Afgestudeerd als Stedenbouwkundige architect in 1998 op de
universitaire opleiding te Berlijn. Daarna
in 2010 een driejarige studie aan de
Rietveld Academie, sectie Glas.
Waarom die verandering naar
kunst met glas
Nadat ze twee kinderen had gekregen,
besefte ze duidelijk dat een kantoorbaan
niet iets voor haar is. Haar moeder heeft
een glasfabriek en een vriendin adviseerde
haar daar iets mee te doen. Die wist dat
er op de Rietveld Academie kunst met
focus op glas gestudeerd kon worden. Ze
was meteen verkocht, er verliefd op met
hartkloppingen en al.
Tentoonstelling Amstelveen, Jan
van der Togt Museum
Tot 9 januari 2022 liep deze tentoonstelling en 24 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Jenny hoort bij de laatste
drie genomineerden voor de Bernadine
de Neeve Prijs. Op haar website krijg je

een indruk van hoe haar creatie tot stand
is gekomen: www.jenny-ritzenhoff.de.
Ondernemerschap
Op dit moment is Jenny in gesprek met
Johann van der Geest van WijkWerkZaken om te kijken of ze als ondernemer
in de wijk aan de slag kan. Haar visie op
stadsplanning (en glaskunst) is het gebruiken van het bestaande in plaats van
alles platgooien en daarna nieuwbouw,
wat vaak in Nederland gebeurt. Je kunt
ook verder bouwen met wat er is, zoals
dat vroeger gebeurde.
Dit sluit aan bij haar nieuwe project ‘Ik
ben jong, waar is mijn stad?’ waarin
ze met jongeren door de wijk loopt en
ervaart wat zij (on)aangenaam vinden
en wat mooi of juist niet. Dat legt ze vast
op foto en film, bespreekt ze en werkt
ze grafisch uit. Wanneer en met welke
materialen lezen we binnenkort op haar
website.

Een verborgen pareltje in de wijk
Heb jij het knusse kringloopwinkeltje in
de wijk al gevonden? Verstopt achter het
huizenblok van de Madoerastraat staat
het GroenHuis met daarin een kringloopwinkel. Midden in de wijk! Er is van
alles te vinden voor schappelijke prijzen.
Voor echte koopjesjagers dus een must.
Veel wijkbewoners komen dan ook langs.
Niet alleen voor de spullen, vaak ook
voor de gezelligheid. We maken graag
een babbeltje en vinden het
gezellig als je komt snuisteren in en rondom de winkel.
Straks in de lente staat de
groenstrook aan de zijkant
van het gebouw er ook weer
prachtig bij. En als je dan toch
langskomt, neem dan vooral
ook een kijkje bij de stekjesruilkast. Hier kun je je plant of
stekje ruilen tegen een andere.
Er zijn weinig mensen die met
lege handen weer naar huis
gaan!
Lijkt het je leuk om eens te ko2

men winkelen? We zijn te vinden aan de
Madoerastraat 20 en open van dinsdag
t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur. We
staan ook open voor inbreng!
We zijn nog op zoek naar mensen die het
leuk vinden om in de kringloop te werken. Heb je interesse? Neem dan vooral
contact op met Hendrieke Ritsema op
06 - 116 890 00 of h.ritsema@werkpro.nl.

Mijn kind luistert niet!
door Lotte Veltman

De Huiskamer
Tijdens de inloopochtenden in De
Huiskamer drinken ouders samen koffie
en gaan de gesprekken over alles wat met
opvoeden en opgroeien te maken heeft.
Coördinator Tamara Staring: “Iedereen
is welkom. We krijgen mensen uit allerlei
culturen over de vloer, maar de opvoedingsvragen zijn overal hetzelfde: ’mijn
kind luistert niet’, of ’hoe begin ik met
seksuele voorlichting?’
Ouders kunnen hier ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook als iets je
dwars zit, kun je het hier kwijt.”
Aan de hand van spelletjes worden verschillende thema’s behandeld. “Bijvoorbeeld met vragen uit een ’kletspot’. Hoe
leer je je kind tandenpoetsen, wat doe je
met een peuter in de nee-fase.”
Advies
Tamara is naast coördinator van De
Huiskamer ook docent baby- en kindergebaren en is zelf moeder en ervaringsdeskundige. Alle vragen over opvoeding
van kinderen van nul tot jongvolwassen

Foto: Lotte Veldman

’Mijn kind luistert niet!’ of ’hoeveel
zakgeld geef ik mijn kind?’ Opvoedingsvragen die iedere ouder wel kent. In De
Huiskamer in Het Floreshuis ontmoeten
ouders elkaar en geven tips.

kunnen aan bod komen. Daarnaast helpt
Tamara, samen met Nella van der Aa van
het WIJ-Team, ook bij andere vragen:
“Mensen met vragen over Stichting
Leergeld, ouders die een nieuwe fiets
voor hun kind nodig hebben of vragen
hebben over de Stadjerspas. Zij kunnen
’s middags terecht voor een persoonlijke
afspraak.”
Onderling contact
Er is veel behoefte is aan onderling
contact tussen ouders. “Daarom willen
we graag meer kleinere Huiskamers in de
wijk. Dan kun je denken aan een plek bij
de kinderopvang. We zijn bezig om een
Huiskamer op te zetten in Het Cortinghhuis in De Hoogte. En we willen ook
een Huiskamer speciaal voor vaders
organiseren.”
De Huiskamer in Het Floreshuis is elke
ochtend -behalve woensdag- geopend
van 8.30 -11.30 uur.

De komende maanden vraagt Lefier extra aandacht
voor een aantal thema’s op het gebied van brandveiligheid. Dit doen we met een aantal mooie en
prikkelende campagneposters. De specifieke thema’s
die behandeld worden zijn voortgekomen uit een
onderzoek onder huurders van Lefier en richten zich
op drie groepen: studenten, senioren en overige
huurders.
We vinden het belangrijk dat onze huurders in een (brand)
veilige omgeving kunnen wonen. Daarnaast willen we de
bewustwording op het gebied van brandveiligheid onder onze
huurders vergroten. Vandaar dat we het hele jaar door onder de
hashtag #bewustbrandveilig aandacht zullen besteden aan de
brandveiligheid in en rond je woning.
Nieuwsgierig?
Een van de eerste thema’s (opladen van elektrische apparaten)
voor januari en februari zie je hiernaast. Voor de senioren is
het thema deze maanden koken en voor de studenten roken en
alcohol. Ben je nieuwsgierig naar de andere beelden? Kijk dan
op www.lefier.nl/bewustbrandveilig. Hier zullen we de komende maanden alle beelden plaatsen. Je kunt ze uiteraard ook
tegenkomen op onze socials en in onze complexen en portieken. Op naar een bewust brandveilig 2022!
#bewustbrandveilig
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Meer informatie?
Huiskamer@mooiewijken.nl
Tamara: 06-215 048 91
Nella: 06-468 559 11
Cartoon: René van der Bij

Bron: Nederlands Fotomuseum
Foto: Bernard Eilers

Berlagehof
door Eddy Oostergo

Wie met een helikopter over de Berlagehof vliegt zou wel eens kunnen denken
dat hij over een middeleeuws kasteel
vliegt door de hoekige structuur en de
groene oppervlakten onder je, maar dat
is niet zo. Het is een bakstenen appartementencomplex aan de oostkant van de
Korrewegwijk op de plek waar zich vroeger de lagere technische school bevond.
De naam Berlagehof is een eerbetoon aan
de Nederlandse architect en stedenbouwkundige Berlage. De bouwstijl van de
woningen in Berlagehof verwijst naar architectonische kenmerken van toen, rode
baksteen, gevelversieringen en torentjes,
eigenlijk al een beetje Amsterdamse stijl.
Wie was Berlage? Hendrik Petrus Berlage

(1856 - 1934) was een invloedrijk Nederlands architect en stedenbouwkundige.
Hij werd geboren aan de Keizersgracht
in Amsterdam verhuisde naar Arnhem
en ging naar de HBS. Hij studeerde aan
de Rijksacademie van beeldende kunsten
in Amsterdam en volgde in 1875 een
studie aan het Eidgenössische Polytechnicum te Zürich.
In 1889 werd Berlage zelfstandig.
Hij ontwierp aanvankelijk in de toen
gebruikelijke neostijlen, stijlen waarin
werd teruggegrepen op de oude architectuur van de gotiek, renaissance en
barok. Vanaf het einde van de negentiende eeuw was het rationalisme een
belangrijke architectuurstroming en uit
die tijd ontstond zijn beursgebouw in
Amsterdam. Berlage was architect, maar
ook stedenbouwkundige en dat heeft

voor onze wijk hele belangrijke gevolgen
gehad.
In het uitbreidingsplan van H.P.J. Schut
en H. P. Berlage rond 1930 was op de
plek waar nu de Berlagebrug ligt al een
oeververbinding voorzien als onderdeel
van een oostelijke ringweg langs de
Oosterhamriklaan, Oliemuldersweg en
Bornholmstraat. Deze wegen kwamen er
wel, maar ze hebben nooit als ringweg gefungeerd. Als je nu vanaf de Berlagebrug
deze genoemde wegen neemt dan kom
je langs het Berlagehof (!) en uiteindelijk
zou de verlenging van deze route precies
aansluiten op de noordelijk ringweg.
Vooruitziende blik…?
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Burgers in het ‘groen’
door Bernadette van Leeuwen

Rondom het pand Korrezoom aan de
Korreweg is veel gras. Het leek mij een
leuk idee om één stuk, voor de hoofdingang, te laten beplanten met een soort
‘geveltuintje’. Ik begreep dat Laurens
Stiekema dé man is om het mee te bespreken. Een afspraak was gauw gemaakt.
Wie is hij én wat doet hij? Vijfendertig
jaar geleden begon hij als hovenier voor
de gemeente Groningen. Hij begon in
de Indische buurt en kent deze wijk dus
goed.
De gemeente vindt het heel belangrijk
dat de bewoners met initiatieven komen
met name op het gebied van groen en
biodiversiteit. Laurens zijn taak is om
deze initiatieven samen met de bewoners
(aanvragers) te realiseren. Zijn functie
heet: Coördinator groenparticipatie
stadsbeheer gemeente Groningen.
In 2009 wilde de gemeente meer aandacht voor voedsel en waar het vandaan
komt. De aanleg van buurtmoestuinen
werd toen gestimuleerd, zoals bv. de

Molukkenstraat/Menadostraat.
Er zijn woningbouwcoöperaties die tijdelijk braakliggende stukken grond hebben
die gebruikt kunnen worden voor deze
moestuintjes.
Er is ook nog veel vraag naar geveltuintjes, waarvan die naast de AH aan het
Floresplein er een van is. Jammer dat die
niet goed wordt onderhouden er worden
zelfs fietsen in geparkeerd! Het is lastig
om het beheer van de initiatieven te
regelen.
Het project voor de Korrezoom is goedgekeurd, met dank aan Laurens, waar ik
hem heel dankbaar voor ben! Nu is het
uitkijken naar de beplanting en hoe weer
een stukje Korrewegwijk voor diversiteit
gaat zorgen.
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Laurens bij het speeltuintje/pluktuin, bedacht
door de bewoners van de Oosterhamrikkade.

Talkshows
Het Floreshuis organiseert in samenwerking met GoeieBuurt inspiratieavonden.
Intieme avonden die belangrijke thema’s
in ieders leven op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Het delen van
kennis en persoonlijke ervaringen gaan
hand in hand. In het najaar vond de eerste
avond plaats met als thema de ‘liefde’. In
2022 staan thema’s zoals veerkracht, verlies en oordelen op het programma. Voor
dit initiatief zoekt Het Floreshuis mensen
die met hun persoonlijke ontwikkeling
bezig zijn en graag organiseren.

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 amateurkunst voor Groningen.

expo-wandelkaart en ook speeltuin DIB
en Het Pand. Bij EdanZ staan kunstwerken gemaakt door kinderen uit De
Hoogte en vergeet vooral niet te kijken
naar de bijzondere tuin daar.

Tot eind februari kun je door de wijk
wandelen en het creatieve werk van
wijkbewoners bewonderen. Vrijdag in de
Buurt en Het Floreshuis organiseren een
nieuwe versie van de Raamexpositie.
Kinderen/jongeren nodigden we uit om
mee te doen. De kinderen kregen een
workshop van wijkbewoner/kunstenaar
Evelien Bernabela aangeboden. We wilden de verborgen talenten van kinderen
aanboren.
Leerkrachten van basisschool ‘Het Karrepad’ maakten samen met de jongste
kinderen ook kunstwerken. We zijn allemaal benieuwd wat het geworden is. Het
Karrepad staat als locatie op de Raam-

Al 9.000 bewoners in
Groningen Noord Oost
aangesloten op
glasvezel
door Klaas Tuinstra (KPN Netwerk)

In maart 2020 is KPN Netwerk gestart
met de aanleg van glasvezel in Groningen. Op dit moment wordt de wijk
Noord-Oost aangesloten. De graafwerkzaamheden zijn klaar en de bewoners
woorden aangesloten. In deze wijk
maken al 9.000 bewoners gebruik van het
snelle glasvezelnetwerk. In Noord-Oost
gaat het om in totaal 20.000 bewoners die
KPN Netwerk aansluit. Naar verwachting
zijn de werkzaamheden hier binnen een
paar maanden afgerond.

Bij het Karrepadplein staat een groot
kunstwerk: een smalle, 145 meter lange
houten overkapping die een verbindingsroute vormt tussen de verschillende
gebouwen van de school. Op 49 plaatsen wordt het hout onderbroken door
een gekleurde glasplaat waarop een deel
van de wereldkaart te herkennen is. Als
er zonlicht op het glas valt, worden de
landen in allerlei kleuren op de grond
geprojecteerd. Kinderen komen zo op
een speelse manier in aanraking met
kunst; ze kunnen de speling van het licht
ervaren en als ze omhoog kijken zien ze
kleurige landen – of alleen maar kleur-

vlekken – waar de zon, wolken, regen of
vogels doorheen ‘spelen’.
We nemen nog meer ‘kunstwerken in de
openbare ruimte’ mee. Zie de QR-code op
de wandelkaart.
De wandelkaarten haal je bij:
Schoenmakerij Jan Venema: Korreweg 122
Bakkerij Lijnema: Oosterhamrikkade 32
Het Floreshuis: Floresplein 19
Toko Ram: Idastraat 2
EdanZ: Van Oldenbarneveltlaan 6
Snackbar Koning: Bedumerweg 15
Tot gauw weer in de wijk.

Bewoners die al toestemming hebben gegeven voor de kosteloze
aanleg van glasvezel tot in hun woning, ontvangen automatisch een
afspraakvoorstel per brief voor het plaatsen van het glasvezelaansluitpunt in de woning. Toestemming geven kan nog steeds. Dit kan
via kpnnetwerk.nl/toestemming met de persoonlijke code die in de
brief vermeld staat.
Het netwerk van KPN Netwerk is een open netwerk. Dat betekent dat
verschillende providers hun diensten leveren over dit netwerk. Glasvezel biedt de hoogst mogelijke up- en downloadsnelheid en is een
stabiel en betrouwbaar netwerk dat minder energie verbruikt dan het
huidige kopernetwerk. Samen met het volledig vernieuwde mobiele
netwerk van KPN met 5G, vormt dit het meest moderne en krachtige
netwerk waar Nederland tot ver in de 21ste eeuw op kan bouwen.

Klimaattip
Wij geven in De korrespondent regelmatig een tip waarmee je rekening
houdt met het milieu of het klimaat
door Herman Beens

Tip # 9
Plasticgebruik verminderen

Meer weten? Keertje kennismaken?
Neem contact op met Gijs Jansen,
g.jansen@floreshuis.nl.

Naast bewust minder spullen kopen, ook
wel populair ‘consuminderen’ genoemd
kun je ook weigeren bepaalde spullen te
kopen (Refuse). Wil je je plasticgebruik
verminderen dan kun je spullen kopen
die van ander materiaal gemaakt zijn,
zoals metaal, hout of papier. Boterhamzakjes of andere plasticzakken kun je
tegenwoordig bijvoorbeeld ook van
afbreekbaar plastic kopen. Ook wel
bio-plastic genoemd. Wel is het vaak nog
duurder. Het is verstandig je goed voor te
bereiden voor je in de winkel gaat zoeken
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of vragen. Meer informatie hierover is
te vinden op: www.milieucentraal.nl/
Ook kun je letten op of het apparaat wat
je koopt te repareren valt. Veel goedkope
spullen zijn gauw kapot en uiteindelijk
ben je dan duurder uit. Daarnaast kun je
kijken in hoeverre in een product hergebruikte materialen zitten.
In de winkel kun je ook voor losse
producten kiezen en zelf je verpakking
meenemen.
Producten die je online koopt bevatten
vaak veel te veel verpakkingen.

Bedrijfin de wijk

Jeu de Boules in
Het Floreshuis
door Bernadette van Leeuwen

WijkWerkZaken
Toen Parisa vijf jaar geleden voor U en
de Buurt mensen sprak, viel op dat veel
mensen wel een droom hadden om zich
door te ontwikkelen maar niet wisten
hoe ze die verwezenlijken konden. Een
directe aansluiting met een baan of
persoonlijke begeleiding richting een
eigen onderneming ontbrak. Zo kwam
ze op het idee om mensen stap voor stap
te begeleiden naar hun doel. Hetzij een
opleiding, vrijwilligerswerk, eigen onderneming of een baan.
Met twee andere buurtbewoners begon
ze WijkWerkZaken. Johann heeft ruime
ervaring als ondernemer en was ondernemerscoach bij de Kamer van Koophandel. Jako is gecertificeerd jobcoach
en budgetbeheerder met ruime ervaring
en werkte tot twee jaar geleden bij de
gemeente Oldambt. Parisa zelf heeft
ervaring met het begeleiden van mensen
met een andere cultuur en mensen die
een burn-out/depressie hebben. Nieuw-

Parisa: 06 -199 472 07
Jako: 06 – 281 209 00
Johann: 06 – 512 823 30

Het is te hopen dat als je dit leest, we
weer de ballen kunnen laten rollen. Waar
komt het vandaan? In
Frankrijk wordt het veel
gespeeld en de oude
Grieken speelden het
ook al. Je kunt het met
meerdere mensen spelen.
Er wordt in de wijk al
heel lang (27 jaar) Jeu de
Boules gespeeld, eerst
op het speeltuinterrein
wat nu DIB is. Er lag
daar een echte mooie baan en er werd
met zware ijzeren ballen gespeeld. De
baan werd niet goed onderhouden, katten
deden er hun behoefte, jakkes!
Er werd overgestapt naar Het Floreshuis,
binnen op een grote mat, dit om gaten te
voorkomen! Na nog twee keer een verhuizing zijn ze nu weer in Het Floreshuis,
maar dan met zachte ballen.
Het kost inspanning, maar niet te veel,
als je slecht ter been bent kun je ook
meedoen. Sociaal en in beweging, twee
vliegen in één klap!

Website: www.wijkwerkzaken.nl
Facebook: https://www.facebook.com/
WijkWerkZaken

Elke maandag: 14.00 - 16.00 uur
Opgeven en meer info: Hilda Scholtens
050 57 72 591

door Herman Beens

komers ondervinden extra moeilijkheden
als ze een bedrijf willen beginnen door
taalachterstand of het missen van een
zakelijke aansluiting.
Werkwijze
Hun werkwijze is om goed te luisteren
wat iemands wensen, doelen en capaciteiten zijn. Vaak zijn meerdere stappen
nodig en er wordt naar de haalbaarheid
gekeken. Dan gaan ze samen, soms ook
met een coach van de gemeente, iemand
begeleiden bij het realiseren van de eerste
stap. Belangrijk is dat mensen zich doorontwikkelen en doen waar ze gelukkig
van worden, op een duurzame manier.

De stam van de elzenboom

Foto: Bernadette van Leeuwen

De els is familie van de berk.
Zou je niet zeggen, want de
stam is heel anders. Ik heb
alleen de stam op de foto gezet,
omdat ik hem bijzonder vind.
Vraag me af hoe het komt dat
deze zo knoestig is geworden?
Deze els staat aan de Molukkenplantsoenvijver. Ze zijn gek
op water en je ziet ze dan ook
geregeld langs sloten of vijvers
staan. Eerst komen de katjes,
hun manier van bloeien, en dan
pas de bladeren. Ze kunnen
wel honderd tot honderdvijfentwintig jaar worden en tien tot
vijfentwintig meter hoog. Ik kijk
uit naar de lente. Jullie ook?
door Bernadette van Leeuwen

Vogeltrek tellen
Afgelopen jaar heb ik
diverse keren in de
vroege ochtenduren
trekvogels geteld vanaf
de Walfridusbrug.
Deze spoorbrug ligt net
ten noorden van onze wijk.
Ruim 200.000 vogels trokken
hierlangs.
De kolgans en brandgans werden het meest geteld, maar
ook koperwiek, spreeuw en vink kwamen in grote aantallen
over. Er werden maar liefst 124 verschillende soorten
waargenomen.
Alle waarnemingen werden geplaatst op trektellen.nl
(walfridusbrug) Wil je een keertje meetellen, laat het mij
dan weten ronald@goeiebuurt.nl
Ook deze pimpelmees vloog in oktober richting het zuiden.
door Ronald Nuiver
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Foto: Ronald Nuiver

Flora&Faunain de wijk

Kunstenaar
in de wijk

door Bernadette van Leeuwen

Marcel Duran volgde een klassieke
opleiding tot beeldend kunstenaar aan
de Academie Minerva in Groningen.
Ook studeerde hij aan het Instituut Seni
Indonesia te Yokjakarta. Hij schildert
onderwerpen die hij om zich heen ziet,
bijvoorbeeld als hij naar zijn atelier in de
Haddingestraat fietst. De stad, bepaalde
hoekjes, lichtinval, mensen, alles kan hem
inspiratie geven.
Ook werkt hij in opdracht om een portretten te maken, zowel voor particulieren als bedrijven. Zo heeft hij een aantal
hoogleraren geportretteerd, dat werk
hangt nu in het Academiegebouw. Wel
iets om trots op te zijn lijkt mij.

Schilderen is zijn lust en zijn leven en
een mooie bijkomstigheid is dat hij ervan
kan bestaan. Buiten schilderen vindt hij
heel fijn, altijd zijn schildersspullen bij
zich, zodat hij vast kan leggen wat hij
tegenkomt. Toch ging hij de lerarenopleiding doen om te kijken of lesgeven wat voor
hem was. Hij gaf één jaar les op een middelbare school, maar dat bleek niets voor hem.
Lesgeven aan mensen die echt het schilderen onder de knie willen krijgen sprak hem
meer aan. Zodoende geeft hij een paar keer per jaar les aan De Kleinste Noordelijke
Academie voor schilderkunst in Foudgum, dat ligt bij Dokkum. Ook was hij gastdocent
aan Academie Minerva en geeft hij les op de Klassieke Academie.
Per toeval is hij drieëntwintig jaar geleden
in de Korrewegwijk komen wonen en dat
bevalt hem goed. Hij woont in een straat
met gemengde bewoners en dat zorgt
voor levendigheid.
In maart 2021 heeft hij meegedaan aan
de Raamexpositie, dat beviel zo goed dat
hij er dit jaar ook aan mee doet. Er staat

nog meer op stapel: 13 maart 2022 een
Open Atelier in de Haddingestraat 26,
van 11.00 tot 17.00 uur. Van 29 april t/m
8 mei wordt zijn werk tentoongesteld in
de Kloosterkerk aan de Kapelstraat 2 in
Thesinge. Meer info: www.marcelduran.nl
Ik ga hem gauw eens in zijn atelier bezoeken om zijn werk van dichtbij te bekijken.

WIJ & GELD

schulden? Maak dan een afspraak met
onze financiële medewerkers.

Er komen regelmatig bewoners bij WIJ
langs die in de schulden zitten. Soms kunnen mensen hun huur of gas/elektra niet
meer betalen. Of is er geen geld voor eten
of kleding voor de kinderen. De Voedselbank, Stadjerspas, Kledingbank Maxima,
Orde in de Paperassen, Schuldhulpverlening, Stichting Leergeld en bijvoorbeeld
het Sportfonds kunnen helpen. Het WIJteam helpt om hierin wegwijs te worden.

GeldWIJs
Op maandagmiddag van 13:00 - 17:00
uur heeft GeldWIJs spreekuur. Je kunt
hier gratis terecht met al je geldvragen.
GeldWIJs wijst je de weg, geeft advies,
denkt mee en zet samen met jou alle
zaken op een rij.

Vrije inloop
Op maandagochtend van 9:00 - 12:30 uur,
kun je gewoon binnenlopen. Er zijn dan
medewerkers aanwezig om je verder te
helpen.
Op afspraak
Heb je vooral vragen op het gebied van
toeslagen, belastingen en/of ernstige

Financieel en Juridisch Spreekuur
Op donderdagmiddag van 13:00 - 17:00
uur ondersteunen medewerkers van WIJ
en studenten van WIJS je graag met financiële en ook juridische vragen zoals het
aanvragen van toeslagen, het invullen van
belastingaangifte en het opstellen van een
bezwaarschrift.
Waar: Het Floreshuis
Afspraak: 050 367 40 06
of wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl
Lees meer op www.mooiewijken.nl
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Eten in de wijk

Eetcafé de Padang
En weer lag alles stil. Ko en Co konden niet
samen uit eten en besloten deze keer maar
weer eens wat af te halen. Er werd gekozen
voor eetcafé de Padang in de Padangstraat,
in de volksmond de Padangbar genoemd.
Het staat bekend om zijn Marokkaanse gerechten. Zelf prijst men vooral de Tajine gerechten aan. De Tajine is een kleipot waarin
vlees (of vis) en groenten langzaam worden
klaargestoomd. Allerlei smaken mengen
daardoor met elkaar. Er wordt veel gebruikt
gemaakt van kruiden als komijn, peper,
kaneel, gember en koriander, die veelal uit
Marokko worden geïmporteerd. Tussen
17.00 en 21.00 uur kan er telefonisch besteld
worden en tot 21.00 uur kan de maaltijd
worden afgehaald.
Co bestelde als voorgerecht Briouaf Hanane, een mix van Marokkaanse kruiden,
groenten, garnalen en inktvis in filodeeg, op
een bedje van sla. Lekker pittig. Daarna een
vegetarisch hoofdgerecht: El Barakka. Dit
is een ovenschotel met zoete aardappelen,
knoflook, groenten, kikkererwten en couscous. Dit was veel zachter van smaak en het
was dan ook even omschakelen na het pittige
voorgerecht. Uiteraard zat er ook salade bij,
waarvan Co ontzettend genoot.
Haar nagerecht was baklava: honingspijs
in bladerdeeg met ijs, fruit en slagroom. IJs
smelt natuurlijk snel, daarom werd er dit
keer zeer waarschijnlijk kwark geserveerd.
Ko bestelde Chourba, een romige en ietwat
pittige mosterdsoep met o.a. koriander.
Daarna Tajine Rachid. Gestoofde kip met
aardappelen, seizoensgroenten, paprika en
ui en een pittige harissasaus. En uiteraard
couscous en salade. Het toetje had hij al in
thuis. Ook zeer lekker. Wel een klein nadeel
aan de Tajine is dat de groenten wel heel erg
doorgekookt zijn. De hoeveelheden zijn zeer
ruim, zodat de volgende dag nogmaals van
een halve maaltijd kon worden genoten.
Eetcafé de Padang is een pareltje in onze
wijk. Zeer lekker eten voor een schappelijke
prijs en buiten coronatijden ook een gezellige
sfeer. Een must voor iedereen om daar een
keer naar toe te gaan.

Wil jij van je oude fiets af?

Nieuwsflitsen

Zwerffietsen is een groot irritatiepunt in
onze wijken, wij kunnen dit niet geheel
oplossen maar wel ons steentje bijdragen.
Ben je eigenaar van een fiets die je niet
meer gebruikt en wil je daarvan af, neem
dan contact met mij op. Wij komen je fiets
gratis ophalen. Ons doel is de fiets weer
ergens een tweede leven geven. Buurtconciërge Jart Hoekstra: 06 - 112 390 07

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper | fotograaf

Wijkenergiecoach
Steeds meer mensen gaan aan de slag
met het verduurzamen van hun woning.
De grote vraag is: hoe maak je je huis
duurzaam? Vanuit het GroenHuis helpen
we bewoners om deze vraag te beantwoorden. Energiecoaches adviseren, aan
de keukentafel, over mogelijkheden voor
energie- en geldbesparing. Tijdens dit
bezoek bij jou thuis adviseert de energiecoach over kleine energiemaatregelen.
Je kunt als bewoner vragen stellen over
bijvoorbeeld isolatie, de energierekening
en verwarming.
Wanneer je graag een afspraak wil met
de wijkenergiecoach, neem dan contact
op met Karin Brinkhuizen 06 403 836 30
of Hendrieke Ritsema 06 116 890 00.

Natuurmuseum Korreweg!
door Fijona Hazelhoff

Wist u dat er een natuurmuseum aan de
Korreweg te vinden in?
Onze dochter Esra zit in groep 6 en dan
ga je een spreekbeurt voor de klas houden.
Zij had voor het onderwerp ‘natuur’ gekozen. Ze wou vooral haar klasgenootjes
graag vertellen over stenen. Als moeder
dacht ik: “waar zou ik terecht kunnen om
daar iets visueels van te maken?”

Via Google kwam ik eigenlijk heel dicht
bij huis terecht! Blijkbaar is er al jaar en
dag een natuurspecialist woonachting aan
de Korreweg. Hij heeft van zijn eigen >

Doe mee met NLdoet!

Hulp bij Digitaal in de Wijk

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart
organiseert het Oranje Fonds weer de
grootste vrijwilligersactie van Nederland:
NLdoet.
Heb je zin om de handen uit de mouwen
te steken voor je buurt, wijk of stad?
Grijp dan nu je kans. In onze buurten
doet ook een aantal organisaties mee.
Bv. Het GroenHuis: samen zwerfvuil
grijpen met het team van buurtconciërge
Jart Hoekstra op de vrijdagochtend. BSV
De Hoogte: samen de speeltoestellen
schoonmaken en onderhoudswerk uitvoeren op de vrijdagochtend en middag.
Ook leuk; bij beide klussen wordt je een
lunch aangeboden. Meld je aan voor een
activiteit of klus bij jou in de buurt via
www.nldoet.nl/zoeken

Digitaal in de Wijk, onderdeel van
DIG050, is sinds april 2021 gestart met
open computer-inloop in De Hoogte
(Cortinghhuis) en de Korrewegwijk
(Het Floreshuis). Met Digitaal in de
Wijk maakt DIG050 de digitale wereld
toegankelijk voor mensen die het gebruik
van computers, smartphone en internet
moeilijk vinden.

> woning een museum gemaakt. Dit zit
aan de Korreweg nummer 70. Je kunt
hier allerlei bijzondere dieren, schelpen,
en natuurverschijnselen zien. Je kunt er
luisteren naar de mooie verhalen van
Klaas Nanninga. Op elke vraag kregen de
kinderen uitgebreid antwoord. Ook mocht
Esra stenen mee voor haar spreekbeurt.
Over elke steen kan nu echt een goed verhaal verteld worden in de klas. Er was zelfs
een steen uit een vulkaan. Een afspraak
maken kan via www.klaasnanninga.nl
Volwassenen € 6,50 en kinderen tot
12 jaar € 3,00

LenteKriebels is van 4 t/m 30 april 2022
LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de
gemeente Groningen. Deze actie voor schonere woon- en
leefomgevingen is al jaren een groot succes. Vorm een groep
met buren, leerlingen, studenten, medesporters, familie,
vrienden, collega’s. Bedenk een leuke naam voor de groep
en geef de actiedag(-en) en tijd(-en) in de actieperiode aan.
Het aanmeld- en subsidieformulier formulier staat tot 6
maart 2022 online: https://gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij
Doe mee!!
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Buurtbewoners kunnen zonder afspraak
langskomen met al hun vragen. Er zijn
tussen 13.00 uur en 16.00 uur vrijwilligers aanwezig om gratis ondersteuning
te geven. Heb je vragen over je laptop, tablet of smartphone? Neem deze dan mee.
Ook vragen over het regelen van online
zaken zoals het aanvragen van DigiD,
Whatsapp, of het coronatoegangsbewijs
(QR-code) zijn welkom.
Op woensdag zijn we in Het Floreshuis
en op de donderdag in het Cortinghhuis,
bij BSV De Hoogte. Meer informatie lees
je op: www.mooiewijken.nl/hulp-bijdigitaal-in-de-wijk/

Onze WereldKrant
Ook dit jaar gaan kinderen weer ‘Onze
WereldKrant’ maken. De krant gemaakt
door en voor kinderen uit de Korrewegwijk en De Hoogte. Na de voorjaarsvakantie starten we met de eerste van dit
jaar. De redactie bestaat op dit moment
uit een groep enthousiaste meiden.
Jongens en meiden die wonen in Mooie
Wijken, in groep 6, 7 of 8 zitten en graag
mee willen doen met de redactie, een
vraag hebben of iets willen aanleveren
voor de krant kunnen contact opnemen
via: info@mooiewijken.nl.

