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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 Jan Boekestijn, Magda Rozenveld,
Joey Tamminga, Ronald Nuiver, René van der Bij en
Piet van Gogh leverden een bijdrage aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week van
19 december. Heb je nieuws voor de volgende krant?
Mail het uiterlijk maandag 21 november naar
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Door Lotte Veltman

„Als je mensen ergens mee
kan helpen, waarom niet?”

Door Lotte Veltman Florine (22) is student natuurkunde en geeft in haar vrije
tijd gitaarles aan een oudere dame. Ze kwamen met elkaar in contact via
de matchmakers van GoeieBuurt, een organisatie voor en door bewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte. Daar wordt vraag en aanbod
bijeengebracht, variërend van een klusje doen tot een hondje uitlaten.

Florine kwam de matchmakers van
GoeieBuurt tegen in Het Floreshuis. ‘Ze
zochten iemand die vrijwillig gitaarles
wilde geven. Ik speel gitaar en mijn huisgenoot Nick ook. We dachten, kom, het
kost niet heel veel moeite om iets te doen
voor iemand. Zo zijn we gekoppeld aan
Ans, een dame van in de tachtig die graag
gitaar wilde leren spelen.’
Matchmakers
Melissa Huppe is matchmaker van GoeieBuurt. Samen met collega Lotte Bergman
verzamelt ze vraag en aanbod. ‘Tijdens
wandelingen voor ’U en de buurt’ bellen
we bij mensen aan om te vragen hoe ze
de buurt vinden en of er ergens behoefte
aan is. We spreken vaak wijkbewoners die
ergens hulp bij nodig hebben, of die juist
hulp willen aanbieden. Zo is het idee voor
matchen ontstaan.’
De wijk is als een dorp
Als wijkgenoten ben je er voor elkaar,
zegt Melissa. ‘Je kunt het vergelijken met

burendiensten zoals je in een dorp hebt.
Een kopje koffie drinken, een beetje
gezelschap, helpen met boodschappen
doen, een klusje in huis of tuin of een ritje naar het ziekenhuis. De gewone dingen
die buren voor elkaar doen’
Brandend zand
Florine en Nick gaan eens per week naar
Ans om gitaar te spelen, een paar straten
verderop in de wijk. ‘Ans heeft een oude
gitaar die nog van haar vader is geweest,
een prachtig ding. We spelen liedjes zoals
’Brandend zand’ van Anneke Grönloh
met eenvoudige akkoorden. Het is altijd
erg leuk en gezellig en het klikt goed. En
als je mensen zo ergens mee kan helpen,
waarom niet?’

Wijk in beweging
Op zaterdag 17 september openden
tussen 14.00 en 18.00 uur wijkorganisaties in de Korrewegwijk en De Hoogte
hun deuren voor alle wijkbewoners. Via
een stempelroute op een plattegrond
kon je een rondje door de wijk maken
langs de deelnemende organisaties.

Het weer was herfstachtig en daardoor viel de
barbecue bij het Christelijk Centrum Groningen
(CCG) in het water. De ontvangst was er niet
minder om. In totaal kon je bij 12 buurtgebouwen terecht. Je kon je laten vervoeren
door een oldtimer stadsbus, de Welmobiel
(buurttaxi) of een riksja. Voor de oldtimer bus
(50 jaar) was veel belangstelling. Bij Edanz
was er uitleg over het project spoorgroen en
in de hal van Het Floreshuis waren maar liefst
19 stands. Jasmijn en Stee in Stad die aan het
eind van de route lagen gingen onaangekondigd om 17.00 uur dicht.
Al met al een drukbezochte editie van Wijk in
beweging met veel informatie. Een uitstekende
gelegenheid om te netwerken of aan iets mee
te doen en te proeven of je als vrijwilliger op
te geven.

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
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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
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 wijkbewoners die een project willen opstarten in onze
wijk.
Het WOK geeft de Korrespondent uit en heeft
de website www.korrewegwijk.nl. We bezoeken 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 vertegenwoordigd in De Groene Korrewegwijk die
zich bezighoudt met energie besparen en het
vergroenen van de wijk.

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. 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.

Bomenroute Molukkenplantsoen
In het Molukkenplantsoen staan grote, oude en bijzondere bomen. De Groene Korrewegwijk en WOK hebben
bij deze bijzondere bomen naambordjes geplaatst in
samenwerking met de gemeentelijke dienst NDE. De
route is te lopen aan de hand van een folder waarin alle
42 verschillende bomen en bijbehorende informatie is
opgenomen. Op 17 september tijdens Wijk in beweging
zijn de eerste folders uitgedeeld en hebben de eerste
bewoners de bomenroute gelopen. Wil jij de bomenroute
lopen? De folders zijn te verkrijgen bij o.a. Het Floreshuis
of door een e-mail te sturen naar
info@degroenekorrewegwijk.nl.
Er komt begin volgend jaar ook een natuurspeurtocht
voor kinderen in samenwerking met Het Karrepad om
van het Molukkenplantsoen een educatief plantsoen te maken.

Klimaattip

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

Wij geven in De Korrespondent regelmatig een tip waarmee je rekening
houdt met het milieu of het klimaat

door Loek Veldt

door Herman Beens

Tip #12 Het opruimen van afval (remove)
Het verwijderen of opruimen van afval is heel zinvol, het verdwijnt niet vanzelf en uiteindelijk belandt veel afval in zee. En daar is het nog moeilijker te verwijderen. Soms
zie je overdag iemand in de wijk lopen met een plastic zak. Tegenwoordig wordt het
opruimen van afval ook door het GroenHuis georganiseerd. Inmiddels heeft het team
naast een grijper ook een afvalzak op een handig karretje. Zo trekken ze twee aan twee
door de wijk op maandag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur. Na
afloop is er een heerlijke lunch, gesponsord door de Albert Heijn aan het Floresplein.
Lijkt dit je ook wat dat kun je je melden bij buurtconciërge Bas: 06 - 257 039 90.

www.korrewegwijk.nl
wok@korrewegwijk.nl

Het GroenHuis
Madoerastraat 18
www.wijkbedrijfhetgroenhuis.nl.
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‘Sporten
begint
bij jezelf!’
Door Herman Beens

Johanna woont haar hele leven
in de Indische Buurt en heeft zes
kinderen waarvan er nog een thuis
is. Door vier keer per week te
bewegen is ze flink afgevallen. Het
sporten heeft haar veel opgeleverd
zowel lichamelijk, geestelijk en
zeker ook in sociaal opzicht.

Wat niet werkte
Johanna: ‘Vroeger dacht ik de kinderen
gaan voor en ik kom op de laatste plaats.’
Ze is erachter gekomen dat dat niet
werkt. Ze bracht de kinderen naar school
en zat dan alleen maar thuis te wachten
tot ze ze weer van school moest halen.
Dan lukt het niet om gezond bezig te
zijn, bovendien had ze het geld niet om
gezond te leven. Zo kwam ze aan, sprak
geen mensen, behalve uit het raam hangend. Tegen een depressie aanhangend.
‘Alleen naar het Molukkenpark en de buitenfitness daar was ik niet gemotiveerd
voor. Ik dacht ook dat ik geen tijd had
om te sporten maar ik zat de hele dag
thuis. Tot ik besefte dat ik smoesjes aan
het verzinnen was om het niet te doen en
de knop omging: Je moet eerst goed voor
jezelf zorgen.’
Het begint bij jezelf
Ik dacht dat 2 á 3 keer sporten per week
niet zou lukken. Ook financieel was een
abonnement voor de sportschool niet
haalbaar. Tot de Zumbalessen van school
werden verplaatst naar het SportCentrum Noord. Zodoende ben ik erin
gerold. Bij het SportCentrum Noord
hebben ze meer mogelijkheden en ik
heb het langzaam opgebouwd. Nu sport
ik vier morgens anderhalf uur. Een uur
cardio op de loopband en daarna een half
uur krachttraining. De school adviseerde om een aanvraag bij de gemeente te
doen. Het hebben van een Stadjerspas
is hierbij belangrijk. Ik heb de drempel
voor mezelf lager gemaakt door mijn
sportkleding ’s morgens mee te nemen
als ik mijn zoontje naar school breng, zo
kan ik direct door naar het sporten.
‘Je kunt pas goed zorgen voor een
ander door eerst goed voor jezelf
te zorgen.’

Foto: Herman Beens

Voordelen
Naast dat ze 22 kilo is afgevallen ondervindt ze veel voordelen van het sporten.
Vooral in sociaal opzicht en ze kan zich
beter concentreren. ‘Je kunt meer aan
als je niet in zo’n diep gat zit. Ik hou
meer de rust en focus me meer op wat er
belangrijk is. Je kunt anderen dan beter
adviseren. Het onder de mensen zijn en
praatjes maken is belangrijk voor mijn
sociale contacten, de complimentjes die
ik krijg motiveren om door te gaan.’
De toekomst
Johanna hoopt dat ze zo door kan gaan
omdat het sporten en daardoor met andere mensen bezig zijn haar zoveel heeft
opgeleverd. Aan anderen die in eenzelfde
geïsoleerde en financiële situatie zitten
zou ze willen meegeven: ‘Zet de stap om
te beginnen met bewegen en probeer uit
wat bij je past.’
SportCentrum Noord
Van der Hoopstraat 6
T: 06- 21226663
E: info@sportcentrumnoord.nl

WelMobiel
Ben je wat moeilijk ter been of heb je
weinig geld? WelMobiel zorgt dat je toch
mee kunt doen met leuke activiteiten
in de wijk. Zij vervoeren je met hun
elektrische auto’s voor een lage prijs en
brengen je van deur tot deur. Ze brengen
en halen je ook wanneer je bijvoorbeeld
een afspraak hebt bij de tandarts, pedicure, huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut
of een afspraak hebt met een vriend of
vriendin. Op www.welmobiel.nl lees je
meer informatie.
3

Open kas
Heb jij hem al gespot? Op het terrein van
het GroenHuis staat de langverwachte
uitbreiding in vorm van een kas. De kas
biedt extra ruimte. Meer kweekruimte om
zaadjes te planten en samen nog groener te
groeien. Denk hierbij aan stekjes, workshops, gezelligheid en meer. Wij horen
ook graag welke groene activiteiten hier
nog meer in kunnen. Op donderdag 27
oktober is de kas open voor iedereen die
even wil kijken en hierover wil meepraten.
Er zal muziek zijn, de mogelijkheid om je
eigen insectenhotel te maken, stekjes te
ruilen en ideeën te delen. Je vindt wijkbedrijf het GroenHuis aan de Madoerastraat
18. Vragen? Bel/app Hendrieke Ritsema:
06 116 890 00.

Wijkbewoners in de schoolbanken
Afgelopen september vond de eerste
schooldag van het WijkGilde Oude Wijken plaats. Dit werkleertraject is bedoeld
voor volwassenen die nog geen diploma
of betaald werk hebben en wonen in De
Hoogte, Korrewegwijk of Oosterparkwijk.
Via het WijkGilde kunnen zij in hun eigen
buurt, op een laagdrempelige manier
werkervaring opdoen en een diploma
halen. Docenten van het Noorderpoort
komen lesgeven op een locatie in de wijk
en de deelnemers worden zoveel mogelijk geplaatst op een werkplek in deze
wijken. Onder andere bij het Odensehuis,
SportCentrum Noord, het GroenHuis, het
Oude Politiebureau en wijkcentrum bij
Van Houten wordt werkervaring opgedaan. Voor meer informatie of instromen:
Roos Doevendans 06 - 255 809 60.

Foto’s: Eddy Oostergo

Vergankelijkheid
Door Eddy Oostergo

Al vanaf 1934 zit er op de hoek van de
Oppenheimstraat en de Oosterhamrikkade een bakkerij met verschillende
eigenaren. Brood en andere producten
worden overdag verkocht, maar het is
het toch wel een beetje een nachtelijke
ambacht. De bakker staat om een uur of
twee op en zet dan een proces in gang dat
uren duurt en dat uiteindelijk eindigt op
de verkoopplanken van de bakkerij waar
het brood en gebak verkocht worden. Om
acht uur gaat de winkel open.
Maar, een bakkerij is meer dan alleen
maar brood. Nee, een bakkerij heeft een
hele bepaalde uitstraling op de omgeving.
Een bakkerij geeft sfeer en gezelligheid.
Als je een bakkerij binnenkomt dan ruik
je een heerlijke broodgeur en als je om je
heen kijkt zie je allemaal lekkere dingen.
Een bakkerij roept een speciale sfeer op,
een bakkerij doet wel eens een beetje
denken aan de tekeningen van Anton

Pieck, romantische afbeeldingen met
levendige taferelen uit een geïdealiseerd
nostalgisch verleden.
Speciaal in de wintertijd kan de bakkerszaak een heel bijzondere en feeërieke
sfeer tot leven brengen die de romantische atmosfeer van Anton Pieck weer tot
leven brengt. Vooral de decembermaand.
Dan kan de bakker zijn bedrijf omtoveren tot een zaak die in veel opzichten
de romantische tekeningen van Anton
Pieck zoveel mogelijk benadert. Met Sinterklaas en de kerstdagen kan de bakker
met speculaas en pepernoten zijn zaak
tot een heerlijk geurende winkel omtoveren, waar het goed toeven is. Vooral de
geuren zijn heel erg belangrijk…!
Maar als je hier voor de zaak staat en je
ziet de witte gordijnen en je realiseert
je dat hier een kleine negentig jaar een
bakkerszaak heeft gezeten, dan kun je
eigenlijk alleen maar tot de conclusie
komen dat alles uiteindelijk, helaas ook
de heerlijke geuren alleen maar vergankelijk zijn.

Energie Klusbus
Door Bernadette van Leeuwen

Hoe kun je energie besparen? Pagina’s worden daarover geschreven
én gesproken. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Daarover hebben
verschillende organisaties de koppen voor bij elkaar gestoken. Resultaat: de Energie Klusbus!
Er werd een pilot (uitprobeersel) gestart in de Menadostraat op
vrijdag 16 september. In meerdere straten werden er mensen via
een brief en flyer uitgenodigd om op die middag naar de Klusbus
te komen. Daar kon je voor €50 energiebesparende materialen
aanschaffen. Gratis! Zoals radiatorfolie, ledlampen, een brievenbusborstel, tochtstrip of isolatiemateriaal. Ben je niet handig dan zijn
er de vrijwilligers van Duurzaam Groningen, Het Pand en Stichting
Present die je daar, gratis, bij je thuis mee kunnen helpen.
Meteen bij de start om 14.00 uur kwamen er al mensen aanlopen. Er
was ook voor koffie, thee en een koekje gezorgd. Er vormde zich al
snel een rij, mensen wilden graag goed voorgelicht worden en daar
werd alle tijd voor genomen.
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WIJ Entree
Wilt u langskomen om iets met ons te
bespreken dan kunt u op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend
zonder afspraak tussen 9.15 en 12.15 uur
binnenwandelen in Het Floreshuis.
050 36 74 006
wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl

Zo’n honderd wijkbewoners zijn geholpen en hebben afspraken gemaakt. Een zeer geslaagde middag, voor herhaling vatbaar.
Als jij ook wilt besparen, plan dan een afspraak met de wijkenergiecoach via Gunneger Power. Die kan je in contact brengen met de
Energie Klusbus.
www.grunnegerpower.nl of bel 050 82 00 492.

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.

gemaakt. Circus Santelli zorgde dat
kinderen circusacts konden leren.
Studio Draadkracht maakte met de
kinderen dromenvangers en via Draadkracht was er ook een nieuwe grabbelrok
gemaakt. Een rok met mooie zakken
waar kinderen cadeautjes uit konden
grabbelen. Kortom het was een knus
en fijn feestje. Conciërge Harry van het
Karrepad is een kanjer, en het werd ook
mede mogelijk gemaakt door de vele
vrijwilligers. Bedankt!

De samenwerking in onze wijk was duidelijk zichtbaar tijdens het eindfeest van
het zomerprogramma voor de kinderen
op 27 augustus. Achter basisschool het
Karrepad werd in het Molukkenplantsoen
een podium gebouwd. Kinderen traden
op met dans en muziek en lieten gepimpte kleding zien die ze ter plekke hadden

Kunst uit de wijk
Een expo-groepje gaat dit najaar een
expositie samenstellen van kunstenaars uit
onze wijk. We vroegen alle raamexpositiekunstenaars en wijkbewoners of ze werk
willen laten zien. Vrijdag 23 september was
de opening. Onze wijkdichter Willemijn
van der Walle opende de tentoonstelling
en de wijkband zorgde voor muziek. Wees
welkom in Het Floreshuis. De tentoonstelling is nog tot 21 oktober te zien.
We willen graag 4 keer per jaar, in elk seizoen, een tentoonstelling organiseren.
Meiden gezocht
We zoeken ook meiden uit onze wijk van
12 tot 20 jaar die het aandurven om in de
herfstvakantie (begint 15 oktober) hun
eigen verhaal en beeldend portret te maken.
Wil je meedoen? Laat het me weten!

Afgelopen donderdagmiddag 8 september was het een drukke middag in Het
Floreshuis! Op de planning stond er
een speeddate voor vriendschap voor
senioren. En de animo voor deze middag
was groot. Hoe fijn is het om een maatje
te vinden om samen te mee te sporten
of een kopje koffie mee te drinken? In
groepjes vroegen ze elkaar het hemd
van het lijf en werd er gretig gebruik
gemaakt van alle gesprekskaarten die
op tafel lagen. Op die manier hadden
ze leuke en interessante gesprekken en

leerden ze elkaar in korte tijd kennen!
De organisatie was in handen van Judith
van Senioren Service Judith en Lotte van
de GoeieBuurt, met ondersteuning van
Het Floreshuis en WIJ Korrewegwijk.
Velen bleven nog voor een hapje en een
drankje en het was nog lang gezellig.
De zaadjes voor nieuwe vriendschapen
zijn geplant. Had je er graag bij willen
zijn? Maar kon je die dag niet of had het
nieuws jou niet bereikt? Niet getreurd, in
de 1e week van oktober is er een speeddate voor vriendschap voor senioren in
Selwerd. Voor meer informatie neem
contact op met Judith van
Senioren Service Judith. Zij is bereikbaar

Partytent te leen

De buurtbbq

Wil je met je straat of buurt iets organiseren waar je een partytent voor nodig hebt?
Die kun je lenen via het uitgiftepunt van
Lefier en het GroenHuis. De tent is 3 meter
x 3 meter en ca. 2,70 meter hoog.
Hoe werkt het?
Van maandag tot en met vrijdag kun je
binnenlopen bij het GroenHuis aan de
Madoerastraat 18. Wil je van tevoren
reserveren? Bel dan 050 - 5890881. Het
lenen kost niets. Je betaalt een borgsom
van €10,- die je terugkrijgt
wanneer je de partytent inlevert zoals je
die ontvangen hebt.
Deze partytent is mogelijk gemaakt door
een schenking van het WOK.

Veel mensen zullen er naar uitgekeken
hebben, de buurtbbq! Ná drie jaar was
het op woensdag 7 juli dan zover. Ook nu
weer georganiseerd door GoeieBuurt én
De Verbinders. Deze keer in de tuin van
Edanz, die vrolijk versierd was en er al een
rij voor een lekker hapje stond. De BBQ
rookte al flink dus dat moest lukken.
Er was een tafel met vegetarische vleesvervangers en ook halal vlees. Dat kwam
van de Turkse slager Just Meat en de
salades, smeersels en brood van Yamen
van De Verbinders.
Het was geen straf om onder de
Zuid-Amerikaanse klanken van Dj’s Gio
en Jelmer op je beurt te moeten wachten.

Speeddate
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op 06 - 527 113 12 of via
seniorenservicejudith@gmail.com.
Er werd zelfs gedanst wat de sfeer alleen
maar verhoogde. Nieuwe mensen ontmoeten
en links en rechts een praatje maken en lekker eten, helemaal top! Leuk om te zien dat
het een afspiegeling was van de bewoners in
de wijk en men het erg naar zijn zin had.
Geweldig hoe de vrijwilligers het iedereen
naar de zin wilden maken, petje af voor al
jullie werk!
Door Bernadette van Leeuwen

Foto: Hiddo Zuiderweg

Primera
Door Hiddo Zuiderweg

Sinds 1 juli hebben we een nieuwe
boekenwinkel in onze wijk. Nadat Jaap
en Pitty Postma hun Primerawinkel aan
de Korreweg sloten om met pensioen te
gaan, opende meteen een nieuwe winkel
aan de Beren, op de plek waar voorheen
Bladzijde (van ’t Hartje) gevestigd was.
Eigenaar is de 27-jarige Toussaint Pruis,
die een droom in vervulling zag gaan.
Pruis komt uit een echt ondernemingsgezin. Zijn moeder runde een Primera
in Beijum, zijn vader was jarenlang in
dezelfde wijk eigenaar van de Albert
Heijn. Zijn broer is eigenaar van drie
horecagelegenheden in de stad. Als kind
liep hij al in de wijk (hij woonde er 20

jaar) rond en had tegen zijn ouders gezegd dat de Beeren een prachtige locatie
was een voor winkel. Als Primera-ondernemer heb je een aantal voordelen:
centrale inkoop, waardoor producten
goedkoper kunnen worden aangeschaft,
de onderhandelingen over de huur worden door de organisatie gedaan. Je krijgt
veel ruimte om de zaak in te richten.
Alleen tabaksproducten zijn verplicht.
Pruis koos voor makkelijke en niet heel
dure literatuur, tijdschriften, snoep en
kantoorspullen en de nodige snuisterijen.
Daarnaast handelt hij bijna 300 pakjes per
dag af voor post.nl. Hij ziet ’t Hartje, 50
meter verderop, eerder als een versterking
dan een concurrent: ‘Wij hebben expres
geen kopieermachines neergezet, druk-

werk kan men daar veel beter maken.
En zij zenden mensen door die een boek
of tijdschrift willen kopen.’
Ruim een jaar geleden hoorde Pruis
dat Bladzijde wilde stoppen, en via zijn
contacten met Primera, was alles snel
voor elkaar. Hij nam de inboedel van
de Postma’s over en zijn ouders namen
een deel van de financiering voor hun
rekening. Bezoekers zullen al snel het
licht in de zaak zijn opgevallen. Nu de
ramen weer vrij zijn, valt er veel meer
licht in de zaak, waardoor het heel open
en toegankelijk voelt.
Personeel was niet moeilijk te krijgen.
Een aantal medewerkers kwam van een
Mac Donalds en heeft het hier goed
naar zijn zin. Pruis zoekt nog naar een
2e filiaalmanager voor de zaak. Maar
ondertussen is hij ook niet beroerd om
zelf achter de toonbank te staan.
Op lange termijn heeft hij ook ambities.
Hij wil het boekensortiment uitbreiden,
en denkt ook dat de tabaksverkoop door
de overheid een keer aan banden zal
worden gelegd. Ook daarop moet dan
worden ingespeeld. Wellicht dat er in de
toekomst iets van een koffiecorner komt,
waar mensen onder het genot van een
drankje een boek of tijdschrift kunnen
lezen. Ooit hoopt hij dat alle Primera-winkels in de stad zijn eigendom zijn.
Of dat het geval zal zijn, zal de toekomst
leren.

Flora&Faunain de wijk
Foto: Bernadette van Leeuwen

Nijlgans
Biodiversiteit
Op tv, radio of in de krant, je komt het woord biodiversiteit overal tegen. Bio is
leven en diversiteit is verschillend. Alle natuur op aarde hangt met elkaar samen:
wij mensen kunnen niet zonder insecten, vogels en bomen. Als er één weg valt is er
geen leven meer mogelijk. Het is belangrijk dat we de verschillende soorten in stand
houden. In het klein kunnen we daar ook aan bijdragen, vandaar dat wij in het pand
Korrezoom een voortuintje hebben laten aanleggen. Met subsidie van de gemeente
en een bijdrage van de Vereniging van Eigenaren is dit gelukt. De bijen vliegen af en
aan. ’n Lust voor het oog.

In onze wijk komen verschillende paartjes
nijlganzen tot broeden.
Hoog in een boom wordt het nest
gebouwd waar moeder drie week op
de eieren zit. De jonge nijlganskuikens
kunnen zich alleen maar uit de boom laten
vallen, want vliegen kunnen ze nog niet
dat moeten ze nog leren. En het zwemmen
dan? Zo te zien krijgen ze daar les in.

Door Bernadette van Leeuwen

Door Ronald Nuiver
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Laatste nieuws
West-Indische Buurt
Misschien heb je ze al gezien: bordjes op
verschillende plekken in de West-Indische Buurt, waarop uitleg staat over het
ontwerp voor die specifieke plek. Dit
geeft je een beeld van hoe die plek eruit
komt te zien en wat we gaan aanpassen in
de wijk. Helaas zijn er inmiddels enkele
bordjes weggehaald door onbekenden.
We plaatsen hier geen nieuwe bordjes
voor terug.

naar de inloopbijeenkomst op 31 mei zijn
gekomen. Ook is het ontwerp besproken
met de ambassadeurs van project Groen
in de West-Indische Buurt. We zijn heel
blij met alle informatie die de bewoners
en ambassadeurs aan ons hebben gegeven. Dit heeft ons geholpen het ontwerp
voor de buurt te verbeteren.
Nadat het ontwerp klaar was is er gekeken hoe de werkzaamheden uitgevoerd
moeten worden. Ook zijn de benodigde
materialen besteld die nodig zijn om de
buurt aan te passen. We verwachten dat
we in oktober kunnen starten.

Wat hebben we de afgelopen tijd
gedaan?
In de afgelopen maanden hebben we
hard gewerkt aan het verbeteren van het
ontwerp voor de West-Indische Buurt.
Dit deden we onder andere met behulp
van de opmerkingen van bewoners die

Wil je meer weten over de bordjes of over
de veranderingen die zullen plaatsvinden
in de buurt? Neem dan contact op met
Charlotte Rodenboog De Haas:
dehaas@procap.nl of kijk op www.mooiewijken.nl/bordjes-in-de-west-indischebuurt/

Veur Mekander Stad

‘Voel jij je wel eens alleen? Of heb je gewoon meer behoefte aan sociaal contact?
Of wil je gewoon gezellig meedoen? Dat
kan bij jou in de buurt!
Zo organiseren wij inloopmiddagen in
de Geheime Tuin. Wij bieden je twee
contactmomenten aan.

Op woensdag 2 november en 7 december van 17.30 – 19.30 uur kookt
onze Tim. Hij is souschef van beroep en
maakt de lekkerste dingen samen met
jou klaar. Natuurlijk is er wel een kleine
bijdrage aan verbonden. Dit wisselt per
keer. Neem dus tijdens dit uurtje altijd
€5 mee, dan zit je altijd goed. Het bedrag is tussen €2,50 tot €4,00. Onze kok
bepaalt de hoogte. Naast het koken kun
je ook gezellig in de tuin zitten of als het
koud is binnen.

Cartoon: René van der Bij

Op de 19 oktober, 16 november en 14
december van 18.30 – 20.30 uur vindt er
een HSP-avond plaatst. HSP staat voor
Hoog Sensitief Persoon. Ben jij of ken
jij iemand die HSP heeft en je wilt hier
meer over weten, kom dan gerust langs.
Na een korte voorlichting is er ruimte
om je verhaal te delen. De toegang is
gratis. Wel staat er een pot klaar waarin
je geld kunt doneren voor consumpties.
De Geheime Tuin
Almastraat 12
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Eten in de wijk

Ko & Co zoeken de
grenzen op
En wel de uiterste westgrens van onze wijk.
Daar staat stadscafé De Groene Weyde.
Na drie jaar leeg te hebben gestaan is het
sinds drie maanden weer geopend.
Voor ons reden om er te gaan eten. Het is
deze avond heerlijk warm, dus we eten op het
terras met uitzicht op het Noorderplantsoen,
voor het echte zomergevoel.
Er rijdt verkeer langs maar dat hoort erbij in
de stad. Ze hebben een uitgebreide menukaart, dus voor elk wat wils. Co kiest vooraf
een mosterdsoep, die erg lekker is, Ko kiest
risottoballetjes die er mooi krokant uitzien,
net als bitterballen. Maar de smaak valt
tegen, er ontbreekt wat aan. Kruidigheid is
haar mening. Als ze dat tegen de bediening
zegt wordt daar prettig op gereageerd. Co
heeft als hoofdgerecht de Weyde-daghap, dit
keer een procureurlapje, rundvlees.
Ko daarentegen de lamsrack, ze is niet echt
een vleeseter, maar lamsvlees vindt ze niet
te versmaden. Dat er een saus van gepofte
knoflook bij zit daar wordt ze heel blij van.
Ze heeft ervan gesmuld!
De bijgeleverde groentes zijn lekker knapperig en smaken heerlijk, net als de frieten.
Co neemt nooit een nagerecht en heeft genoeg aan zijn drankje: bitter lemon en koffie
na. Maar zoals altijd is een nagerecht goed
besteed aan Ko, dit keer chocoladetaart.
Het was een geslaagd etentje, de prijs-kwaliteit is prima en de bediening prettig en attent.
Het is ook een leuke plek om er bijvoorbeeld
ná je werk te gaan borrelen.
Er is ook de mogelijkheid voor feesten en
partijen.
In de vorige Korrespondent staat een geschiedenis artikel over De Groene Weyde,
leuk om dat als aanvulling te lezen.
Adres: Nieuwe Ebbingestraat 149
Dinsdag gesloten en alle andere dagen
geopend van: 15.00- 01.00 uur
info@groeneweyde.nl

Nieuwsflitsen
Wijkstemdag

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

Op 22 oktober kun je stemmen op de
ideeën die zijn ingediend voor de Korrewegwijk. Je kunt tussen 13.30 en 16.30
uur je stem uitbrengen in Het Floreshuis.
We maken er een feestje van met een hapje
en een drankje want de winnaars worden
gelijk bekend gemaakt! Lees de bijgevoegde flyer dan ook goed. Het zijn alle
ingezonden ideeën waaruit jij jouw keuze
kunt maken. Alle ideeën zijn ook te zien
op mooiewijken.nl/WSD. Samen maken
we de wijk mooier!

Door Piet van Gogh

Welkom in de wijk
Als je net in nieuwe wijk bent komen wonen, ben je allang blij dat je de supermarkt,
afvalcontainer en de brievenbus kunt vinden. Daar kun je het bij laten, maar de wijk
wordt zoveel leuker wanneer je ook kennis
maakt met de verscholen mooie plekjes en
de interessante wijkinitiatieven. En natuurlijk met je medebewoners.
Om dat allemaal te ontdekken zijn er twee
Welkom in de Wijkwandelingen, een door
de noordkant van de Korrewegwijk en De
Hoogte en een door de zuidkant.
Afgelopen 2 september liepen we met zo’n
zeven personen onder een stralende zon de
zuidwandeling. Al wandelend maakten we
onderweg kennis met de initiatiefnemers
van o.a. Het GroenHuis, Christian Church
Groningen (CCG) en De Witte Velden. We
kwamen o.a. langs het Billitonplein, Rhijnvis Feithplein en Deliplein om na zo’n twee
en een half uur de route te beëindigen met
een hapje en een drankje bij Edanz.
Wil je ook eens op een leuke manier kennis
maken met de wijk? Kijk op
www.mooiewijken.nl/widw/ en geef je op
bij Lotte: 06 - 836 696 71

Handige telefoonnummers
Politiebureau 0900 – 8844
Jolanda Blokstra, wijkagent Korrewegwijk
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

Het bloempje van Alda

Studiedag

Handige linkjes

In de zomervakantie was de pop-up tentoonstelling van Egbert Pikkemaat te
zien in Het Floreshuis. Hij vertelt hierin
een prachtig familie-verhaal over zijn
tante Alda. Egbert is geboren in een gezin
waarvan de moeder tijdens de WO II,
als kind, veel heeft geleden in de Japanse
interneringskampen. Tijdens zijn opvoeding is er weinig over gesproken. Inmiddels is zijn moeder 88 jaar. Hoogste tijd
om de balans op te maken wat zich daar
in Indië heeft afgespeeld. Aan de hand
van een gevonden briefwisseling heeft
hij een pop-upexpositie samengesteld.
Daarin is het verhaal te zien en te lezen
zoals zijn grootmoeder het, in de periode
net na de bevrijding van Indië, in haar
brieven naar Holland heeft opgesteld.
Het aangrijpende verhaal zorgt voor veel
verbinding. Volgend jaar komt Egbert
Pikkemaat terug. Hij zoekt andere verhalen voor zijn tentoonstelling volgend jaar.
Wil jij hierover in gesprek? Mail dan met
Egbert via info@3dmail.nl

Op 5 november vindt de allereerste studiedag plaats in Het Floreshuis. Dus, pak
je studieboeken erbij en voel je welkom
tussen 14.00 uur en 18.00 uur! Er zal
ook een inspirerend programma worden
vormgegeven, info hierover volgt. Blok 5
november alvast in je agenda.

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 Groningen - oude wijken wekelijks actuele
informatie: https://gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrieven-en-social-media
Informatie over organisaties en activiteiten in de wijk: https://www.mooiewijken.nl
Wijkbedrijf Het GroenHuis voor o.a. lenen
elektrische wijkbakfiets, tuingereedschap, reparatiecafé: https://wijkbedrijfhetgroenhuis.nl

Blijf jij graag op de hoogte van
alles wat er in jouw wijk gebeurt?
Kijk op www.korrewegwijk.nl
voor meer!

Tot dan in Het Floreshuis!

Wisseling van de wacht
Jolanda Blokstra vervangt de wijkagenten,
Rob Loznik en Gerard Heideveld. Binnenkort komt Jorrit de Jong met haar samenwerken en hebben we dus weer twee
wijkagenten. In het decembernummer
lees je een interview met hen.

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

Bernadette van Leeuwen

Oude wilg
Dit schilderij is de enige zichtbare herinnering aan de
omstreden oude wilg aan de kop van het Noorderplantsoen. In de oorlog is er nog een Duitse soldaat uit
de boom neergeschoten. Het schilderij uit 1996 zoekt
nog een goede bestemming en is geschilderd door
kunstenaar Jan Boekestijn. Heb jij een tip? Neem dan
contact op via boekestijn_jan@hotmail.com.
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