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Deze wijkkrant is een uitgave van het
Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK).
De redactie bestaat uit Rob Heusdens,
Eddy Oostergo, Gert Stremmelaar en
Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door
Carina van de Witte en Agnes Nanninga. Ook
Ina Elzinga, Kris Holwerda, Wil van Eekeren,
Siebrand Weening en Daphne Grunstra leverden
een bijdrage aan deze krant.

WIJKSTEMDAG 2.0
op 17 juni 2017

Heb je nieuws voor de volgende krant of
voor de wijkwebsite? Mail het naar
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Wijkstemdag 2016
Foto Johann van der Geest

Locatie: Floreshuis, Floresplein 19D
• Inloop vanaf 13.30 uur
• Stemmen tussen 14.00 en 16.00 uur
• Uitslag 16.30 uur
Hoe maken we dit jaar de wijk weer
een beetje mooier?
Breng je stem uit!
Op zaterdag 17 juni kun je weer stemmen op projecten voor de wijk. Dan
is namelijk de zevende editie van de
Wijkstemdag. Dit jaar kun je een keuze
maken uit tien projecten. Op pagina 2
lees je om welke projecten het gaat.

Wijkwandelgids
bundelt pracht
van onze wijk
Dat de Korrewegwijk een prachtige
wijk is, hoeven we jou natuurlijk niet te
vertellen. Maar ken jij alle bijzondere
plekjes al? Als je er meer wilt ontdekken,
kan dat sinds kort heel eenvoudig: met
het wijkwandelgidsje Van Bieb naar
Paleis.
Van Bieb naar Paleis leidt je langs 22 hotspots in het zuidelijke deel van de wijk:
door de Professorenbuurt, de
Oppenheimbuurt en het CiBoGa-terrein.

De indieners van de projecten met de
meeste stemmen krijgen een bedrag
om hun plannen uit te voeren.
Iedereen die in de Korrewegwijk woont
en twaalf jaar of ouder is, mag zijn stem
uitbrengen.
Het is inmiddels het zevende jaar dat
we de Wijkstemdag organiseren. Vele
projecten hebben daardoor al een
financiële bijdrage gekregen. Zo hebben
we samen al een heleboel bereikt in
de wijk.
Laat weten wat jij belangrijk vindt,
breng je stem uit op 17 juni!

De teksten en foto’s van
dit gidsje zijn van de
wijkbewoners Jan Meijer
(stadsgids), Eddy Oostergo
(journalist/schrijver)
en Wil van Eekeren
(fotograaf/schrijver).
Op de voorkant van het
gidsje zie je dat dit deel 1
is. Als het aan de makers ligt, komt er ook
een tweede deel. Tijdens het samenstellen
van de wijkwandelgids kwamen ze
namelijk al snel tot de conclusie dat al
het moois in onze wijk helemaal niet in
één boekje past. Op de Wijkstemdag op
17 juni kun je stemmen op dit plan voor
een tweede gidsje.

WOKnieuws
Het Wijkoverleg Korrewegwijk is druk bezig
met de organisatie van de Wijkstemdag op
17 juni. Er zijn tien projecten ingediend. Op
3 mei is er een bijeenkomst geweest waar de
indieners hun projecten konden toelichten.
Het enthousiasme van de indieners was hartverwarmend. Het is nu aan jou als bewoner
van de wijk om jouw voorkeuren over de
projecten uit te spreken. Dit kun je doen op
de Wijkstemdag. Voor het eerst wordt die
gehouden in het nieuwe Floreshuis. Alle
indieners van projecten zullen tonen wat ze
met hun project voor ogen staat. In de voorgaande jaren is gebleken dat deze Wijkstemdag een plezierige samenkomst van bewoners
van de wijk is. Komt daarom allen!
door Gert Stremmelaar

Op woensdag 17 mei nam wijkwethouder
Roeland van der Schaaf in het Floreshuis
het eerste exemplaar van het wijkwandelgidsje in ontvangst. Na de feestelijke
overhandiging van het eerste boekje start
officieel de verkoop.

Projecten Wijkstemdag 17 juni 2017
Dit jaar kun je je stem
uitbrengen op tien projecten.
Hier lees je welke dat zijn.
PROJECT

1

Activiteiten in het
Floreshuis

“Iedere tweede donderdag in
de maand organiseren we een activiteitenbijeenkomst. De aanwezigen kunnen
bordspellen doen zoals Rummikub en
Mens erger je niet, kaarten en sjoelen.
Ze krijgen koffie en thee met cake en
een hapje. Er komen 1 of 2 extra
bijeenkomsten per jaar waar gespeeld
kan worden om prijsjes.”
Aanvraag: € 750
Indiener: Ronald Nuiver

Buurtbios

“Wij vertonen eens per maand
2
in het Floreshuis een onderhoudende film. Daarbij zorgen
we voor koffie en thee en aan het einde
een uitgebreide hapjesschotel. Het is
altijd gezellig en het aantal bezoekers is
groeiend.”
Aanvraag: € 900
Indiener: Joop de Jong (met Ina, Jos, Rob
en Kees)
PROJECT

PROJECT

3

Koken met mannen

“Op de eerste vrijdag van de
maand koken wij in het
Floreshuis. Iedere keer werken we met
een actueel thema, zoals Pasen,
Bevrijdingsdag, Chinees oud- en nieuwjaar, enz., waarvoor we ook speciale
gasten uitnodigen. Om ons programma
goed te kunnen voortzetten, hebben wij
wat geld nodig voor de aanschaf van
keukenspullen en materialen om de tafels
mooi te dekken. Het gaat ons om de
gezelligheid en we willen diverse mensen
en culturen met elkaar laten kennismaken.”
Aanvraag: € 1.000
Indiener: Armen Haroetoenjan
PROJECT

4

Tweede Wijkwandelgids
Korrewegwijk

“Dit voorjaar hebben wij de
‘Wijkwandelgids Korrewegwijk deel
1’ uitgegeven. Wij zijn: Jan Meijer
(stadsgids te Groningen en coördinator
van de eerste wandelgids), Eddy Oostergo
(schrijver/journalist) en Wil van Eekeren
(fotograaf). We hebben het plan opgevat
een tweede boekje over de wijk te

ontwerpen en uit te geven. De Korrewegwijk is een prachtige wijk met fraaie
gebouwen, beelden en straten, die zeker
een tweede boekje verdient.”
Aanvraag: € 1.500
Indiener: Jan Meijer
PROJECT

5

Wijkbakfiets

“Het project ‘Wijkbakfiets’
heeft de laatste jaren zijn nut
bewezen. Iedereen in de wijk kan de
bakfiets gebruiken wanneer hij/zij iets te
vervoeren heeft. Daarmee leveren we een
bijdrage aan de duurzaamheid in de wijk.
Er is enig geld nodig voor uitleen- en
reparatiekosten.”
Aanvraag € 250
Indiener: Rob Heusdens
PROJECT

6

Buurvrouwen aan de
slag in Het Pand

“Eens per maand koken we
met vrouwen uit de wijk. Daarbij putten
we uit de wereldkeuken: Antilliaans,
Surinaams, Turks, Nederlands, Grieks of
Zuid-Afrikaans. Dit geeft de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en zorgt voor
veel gezelligheid. Daarnaast willen we
voor de feestdagen, zoals Kerst en Pasen,
onder professionele begeleiding samen
bloemstukken maken. Deze activiteiten
in Het Pand brengen een aantal kosten
met zich mee.”
Aanvraag: € 800
Indiener: Anneke Waanders
PROJECT

7

Platform voor verbinding

“Ons doel met dit project is
om mensen uit verschillende
culturen en die zich Nederlander voelen
dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor
willen we diverse middelen inzetten.
Allereerst taalcursussen Nederlands,
omdat mensen uit andere landen die al
langere tijd in Nederland wonen, weinig
gelegenheid hebben om hun Nederlands
te verbeteren. In de cursussen gaat het er
vooral om dat mensen met elkaar praten
en elkaar verbeteren. Verder willen we
culturele kloven verkleinen door themaavonden te organiseren waar culturele
verschillen aan de orde komen. En
tenslotte is ons doel dat de deelnemers
elkaar ondersteunen en begeleid worden
door deskundigen in het vinden van
werk.”
Aanvraag: € 1.500
Indiener: Zemaray Hasami

PROJECT

8

Draadkracht Kindercafé
Textiele Werkvormen

“Vanaf de zomervakantie
gaan we in Studio Draadkracht het café
openen voor onze jonge buurtbewoners.
We richten ons op de leeftijdsgroep van
6- tot en met 12-jarigen. Aan de hand
van verschillende thema’s en daarop
aangepaste activiteiten laten we kinderen
kennismaken met de grote verscheidenheid van textiele werkvormen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het thema ‘Feest,
maak je eigen slinger’ of ‘De middag van
1001 knoopjes’. En wat te denken van
‘Wild van vilt’? Ook kunnen de kinderen
tijdens de vakanties (zomer, herfst, kerst)
aan de slag.”
Aanvraag: € 1.000
Indiener: Machteld de Jong
PROJECT
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De Groeninger Paden
door de Korrewegwijk

“In de wijk zijn al mooie parken.
Wij willen de diversiteit in die parken
vergroten. En wij willen die parken met
elkaar verbinden door groene straten en
zones. We hebben al overleg gehad met
de gemeente, de woningcorporaties en
de stadsecoloog. Aan de hand van een
grote plattegrond van de Korrewegwijk
brengen we parken en groene verbindingen in kaart. In september kunnen de
eerste fruit- en notenbomen worden
geplant, vogelhuisjes worden opgehangen
en zakjes bloemzaad uitgedeeld. Alle
bewoners kunnen meedoen.”
Aanvraag € 1.500
Indiener: Agnes Glastra
PROJECT
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Pluktuin

“We willen een speelweide
aanleggen op het onbenutte stuk
groen tussen de Franciscusschool aan de
Star Numanstraat en het fietspad tussen
de Korreweg en de Oosterhamrikkade.
Onderdeel van die speelweide wordt een
pluktuin. De pluktuin zorgt ervoor dat de
speelweide voor iedereen aantrekkelijk
is. Kinderen leren erdoor over de natuur.
Voor volwassenen wordt het een plek
om elkaar te ontmoeten. De gemeente
kent onze plannen voor de speelweide en
onderschrijft ze. Zij zal zeker ook meewerken aan onze pluktuin. De bijdrage
zullen we besteden aan de aankoop van
20-30 fruitboompjes van ca. 180 cm.”
Aanvraag: € 1.500
Indiener: Anne Popkema

Speel- en plukplannen voor
het Hamburgerpark
Een nieuwe speelweide met pluktuin in het Hamburgerpark: als
nieuwe bewoner van de Oosterhamrikkade én vader van vier zag
Siebrand Weening al gauw de mogelijkheden van een onbenut,
groot stuk gazon op de hoek van Star Numanstraat / Oosterhamriklaan. Op de komende Wijkstemdag hoopt hij steun voor de
plannen te krijgen.

Siebrand woont sinds juli 2016 in de
eerste nieuwbouwfase aan de Oosterhamrikkade. “Het is heerlijk hier. Erg leuk om
met nieuwe buren iets van de grond af op
te bouwen.” Toch zag Siebrand al gauw dat
er iets miste in de buurt. “Dit deel van de
Professorenbuurt-Oost mist een speeltuin.
Natuurlijk zijn er leuke speeltuinen aan
de Diephuisstraat, in de Indische buurt
en bij de Oliemuldersweg. Maar voor
al die nieuwe gezinnen die hier komen
wonen aan de Oosterhamrikkade en de
Berlagehof, zijn die allemaal te ver weg.
Gelukkig hadden we al gauw een
alternatief gevonden.”

Met ‘we’ bedoelt Siebrand behalve
zichzelf ook twee van zijn buurmannen,
Jan-Willem ten Doesschate en Anne
Popkema, ook vaders met jonge kinderen.
Een rondje door de buurt maakte al
gauw duidelijk dat er een prachtig stuk
onbenut groen om de hoek lag, langs
het drukke fietspad tussen Korreweg en
Oosterhamrikkade. “En voor de deur
van de Franciscusschool. Die zag net als
wij meteen het potentieel van het gazon.

Cartoon: Johann van der Geest

Wijkstemdag: Koken met mannen

Zeg, is 1.000 euro
wel genoeg?

Toen was het gauw duidelijk: hier kunnen
we wat mee!”
Contact met de gemeente was, via
Laurens Stiekema, gauw gelegd. Die gaf
waardevolle adviezen. “En zo liepen we
een week of twee later met de armen vol
flyers door de buurt om de bewoners
uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst in de Franciscusschool over
de nieuwe speelweide.” De bijeenkomst,
begin maart, werd drukbezocht en de
reacties waren erg positief. “Natuurlijk
realiseren we ons dat er ook mensen zijn
die de plek liever anders gebruikt zien
worden. Voor het uitlaten van de hond,
of vrij uitzicht. Maar de overgrote meerderheid is toch erg te spreken over het
plan en is benieuwd naar onze ontwerpen. Het draagvlak is groot.” De eerste
ontwerpen zijn inmiddels geschetst.
Daarbij werden ook andere bewoners
van de buurt betrokken. “Een belangrijk
onderdeel van de speelweide wordt een
pluktuin. Leuk en leerzaam, en mooi om
naar te kijken.”
De initiatiefnemers hopen via de Wijkstemdag steun uit te wijk te krijgen voor
de pluktuin. “Het zou geweldig zijn als de
wijk zich via de Wijkstemdag achter ons
plan wil scharen en we met het geld dat
daarbij hoort een boomgaardje kunnen
aanleggen. En omdat de pluktuin
uiteraard vrij toegankelijk wordt, kan
iedereen er ook van genieten.” Intussen
gaan de drie buurmannen onverdroten
verder. “Volgend jaar maart willen we
de speelweide eigenlijk gereed hebben.
Daarvoor moeten nog heel wat gesprekken worden gevoerd en brieven worden
geschreven. Maar het is een leuk proces,
en de beoogde uitkomst is straks vast alle
moeite waard!”

Bedrijfin de wijk

Fleurin de wijk

De beste pizza’s van de stad:
Buurman & Buurman door Hiddo Zuiderweg
In oktober vorig jaar opende restaurant
Buurman & Buurman aan de Rodeweg
haar deuren. In het voormalige café ’t
Kleine kroegje (ooit het kleinste café
van Groningen) begonnen de broers
Sjoerd en Douwe Grootendorst samen
met Anouk van Ham, vriendin van
Douwe, hun pizzeria. In no time stond
het restaurant hoog in de reviews van
diverse sites.
Of dat terecht is, kun je het beste zelf
beoordelen. Feit is dat alle ingrediënten,
op de olijven na, kakelvers en biologisch
zijn en er veel wordt gewerkt met lokale
producten. De pizza’s, met dunne bodem,
worden gebakken in een Italiaanse
houtoven. Elke maand is er een pizza
van de maand, die wordt gemaakt met
seizoensproducten. In april en mei was
dat de aspergepizza. Veel geroemd is
ook de boerenkoolpizza die geserveerd
werd in de herfst van afgelopen jaar.
De naam en het concept van het restaurant zijn afkomstig uit Amsterdam. Met
zijn financiële achtergrond hielp Douwe
daar twee broers met de financiën van
hun eetwinkel. Regelmatig kwam er dan
een uiterst lekkere pizza op tafel. Toen
de Amsterdamse Buurman & Buurman
aan uitbreiding dacht, was de stap naar
Douwe snel gezet. Hij vroeg zijn broer,
die ervaring had in de horeca, en zijn
vriendin, die yoga-instructrice was,
om samen een Buurman & Buurman
pizzeria in Groningen op te zetten.
Foto’s Johann van der Geest

De Amsterdammers eisten wel kwaliteit,
dus ging het drietal bij hen in de leer om
sauzen te maken, deeg te kneden en te
beleggen. Al snel na de opening op 30
september wist het publiek de eetwinkel
te vinden. Door de week komen er zo’n 60
gasten, in het weekend zijn dat er 80 tot
90. Uiteraard is de voormalige kroeg verbouwd, maar het pand heeft nog steeds
de uitstraling van een café. De barkrukken en veel tafels staan er bijvoorbeeld
nog. De sfeer wordt ook vaak geroemd in
de reviews op diverse sites, alsmede het
leuke contact met het personeel.
Inmiddels werken er 11 mensen aan de
Rodeweg: koks, bediening, afwassers en
natuurlijk het drietal zelf.
Buurman & Buurman heeft een kleine,
maar verfijnde kaart. Er is slechts keus
uit 10 verschillende pizza’s. De drankkaart is ook prachtig. Niet de doorsnee
drankjes die in elk restaurant verkrijgbaar
zijn, maar veel speciale bieren en wijnen
alsmede verrassende soorten fris. Het
restaurant gaat maandag t/m donderdag
om 17.00 uur open, in het weekend een
uur eerder. Een aanrader!

Elke ochtend word ik wakker gemaakt en
elke avond val ik weer in slaap door het
getjilp van de mussen en ander gevogelte.
Ondanks het koude weer van de afgelopen weken vliegen ze af en aan om
een nestje te bouwen of hun kleintjes te
verwennen met een lekker wormpje of
slakje.
Tot mijn verrassing staat er toch ook al
veel in bloei, de paarse Clematis bijvoorbeeld. Als ik geluk heb, bloeit hij in het
najaar weer.
Echte voorjaarsbloeiers zijn de Salomonszegel en het Lelietje van dalen. Het enige
nadeel is dat ze zéér giftig zijn.
Beste buurtbewoners, ik wens jullie een
heel mooie zomer toe met veel zon en
kijkgenot.
Een voorjaarsgroet van Fleur

Wijkcoöperatie GoeieBuurt
Week van de
Groet een succes
Heb je het ook gemerkt? In de week van
27 maart vond in onze wijk de Week van
de Groet plaats. Iedereen die in onze wijk
woont, werd uitgenodigd elkaar te
groeten. Want, vond een groep bewoners,
als buren groet je elkaar toch?! Om de
groet te promoten zat in de vorige editie
van de Korrespondent een Groetposter
die je voor het raam kon hangen. Ook
waren er flyers en buttons en was op 31
maart de Groetborrel in het Floreshuis.
Daar werd de leukste groet van de wijk
bekendgemaakt. Je ziet hem op de foto.
En goed nieuws: volgend jaar is er weer
een Week van de Groet in onze wijk.

In de Korrewegwijk en De Hoogte wonen zo’n 18.500 mensen,
elk met hun eigen leven, baan, gezin, hobby, talent, vraag en
mening. Een grote groep mensen met veel verschillen, maar
ook veel overeenkomsten. Een groep met veel vraag, maar
ook veel aanbod. De wijkcoöperatie GoeieBuurt verbindt deze
mensen met elkaar. Want iedereen kan wel wat en iedereen
heeft wel wat nodig.
Verbinding

Wijkcoöperatie GoeieBuurt is een
groep bewoners uit de Korrewegwijk
en De Hoogte die zich inzetten voor
elkaar en voor de iedereen in de wijk.
Niet alleen om elkaar te helpen, ook
om nieuwe mensen te ontmoeten,
gezamenlijk activiteiten te organiseren en samen te bepalen wat nodig
is om een Goeie Buurt te zijn. Een
groep bewoners waarbinnen je je met
de ander kan verbinden op basis van
de dingen die jij belangrijk vindt.

gekeken naar de wijkplannen en begroting van de gemeente voor het komende
jaar. De rollen werden omgedraaid. Wat
zou de wijk doen met het geld dat de
gemeente in de wijk besteedt? Er werd
nagedacht over de invulling van vier
thema’s (jeugd, inkomen, meedoen en
gezondheid). Onderwerpen als sport
voor jeugd, bewoners-voor-bewonersfonds
en gezond eten kwamen aan de orde.
Geen door de gemeente bedachte plannen, wel samen vaststellen wat belangrijk
is in onze wijk en
waar we als wijk
aandacht aan
willen besteden in
2018.

Actief overleg tijdens
de bijeenkomst van
GoeieBuurt

Omgedraaide rollen

Vrijdag 19 mei organiseerde
GoeieBuurt een bijeenkomst in het
Floreshuis voor bewoners en organisaties die in de Korrewegwijk actief
zijn. Op een creatieve manier werd

Wil je lid worden van GoeieBuurt? De
nieuwsbrief ontvangen of ben je nieuwsgierig welke boodschap is meegegeven
aan de gemeente? www.goeiebuurt.nl
Foto’s: Johann van der Geest

Zwart/wit foto: Bron:
Collectie Groninger Archieven
Kleurenfoto: Eddy Oostergo

Korrebrug en
omgeving
Wie nu spreekt over de Korrebrug,
heeft het over de Gerrit Krolbrug, de
brug over het Van Starkenborghkanaal.
Maar, ooit was er aan de plantsoenkant
van de Korreweg een andere
Korrebrug.
Die lag over het Boterdiep. Deze vaarweg, die zijn naam ontleende aan het
transport van melkproducten, liep van
de Turfsingel in Groningen tot de haven
van Uithuizen. Hij werd aangelegd in de
zeventiende eeuw en had een lengte van
25 kilometer.

Door het dempen van het Boterdiep
verloor de Korrebrug zijn functie, hij was
in gebruik tot 1938.
Als je nu op de plek zou gaan staan waar
de zwart-witfoto is genomen, realiseer je
je dat deze locatie in de loop van de tijd
een ware metamorfose heeft ondergaan.
Alleen het pand op de hoek van de Korreweg en de Ebbingestraat en de bomen
van het Noorderplantsoen hebben de
tand des tijds weten te weerstaan.
Verder is vrijwel alles in de vergetelheid
geraakt. Zo is het huis met zadeldak
aan de overkant van het Boterdiep
verdwenen. Het pand op de hoek met
de Ebbingestraat staat er nog, zij het in
aangepaste vorm. In dit pand bevonden
zich boogvenstervormige structuren

Wijkinformatiemarkt
De Wijkinformatiemarkt Lang zult u wonen en leven, die
donderdagmiddag 18 mei in Het Floreshuis is gehouden, werd
goed bezocht en mag dan ook als een succes beschouwd worden.
Er heerste een gezellige drukte.
De markt werd geopend door het
ouderenkoor ‘Jong van Hart’ vanaf de
eerste verdieping, over de balustrade.
Onder begeleiding van pianoklanken
schalden hun rockliedjes door de grote
zaal. Het koor is voor mensen van 70 jaar
en ouder.

Regel het zelf

in de muur. Deze muur is nu aan het
oog onttrokken, maar als een uit de tijd
gelicht, kenmerkend en bij deze plek
horend element (een genius loci), zijn
deze structuren nu teruggekeerd in een
andere vorm: namelijk als daadwerkelijke
boogvensters in het nieuwe pand en als
de blauwe panelen van een tandartspraktijk.
Een straatnaam op deze plek doet
eveneens aan het verleden herinneren:
de Rodeweg. Dit is de weg rechts van het
huis met de lantaarn. Langs het Boterdiep
liep vroeger een trekweg, die vanwege de
kleur van het wegdek Rodeweg heette.
door Eddy Oostergo

Er waren die middag gezondheidsmetingen
(bloedsuiker, bloeddruk, conditie), workshops en presentaties van allerlei bedrijven
en aanbieders. Van zorg, activiteiten,
inloophuizen, (bezorg)maaltijden tot
handige hulpmiddelen, rollatorcheck en
55+ woningen. Vooral de gezonde hapjes
en de make-over hoek, met nagels lakken,
waren zeer in trek.

Alle bezoekers kregen een Regel het Zelf-gids mee naar huis. Een handig
wijkoverzicht met tips voor iedereen die lang(er) zelfstandig wil blijven wonen.
Heeft u het boekje gemist, geen nood. U kunt het alsnog afhalen bij de
informatiebalie van het Floreshuis of bij een medewerker van WIJ Korrewegwijk.

Lunches en workshops:
de activiteiten van de
Blije Business
“Wat doe je als je op zoek bent naar collega-ondernemers,
interessante workshops en inspiratie? Dan ga je kijken wat er
in de stad Groningen aangeboden wordt. Zo ben ik in contact
gekomen met de Blije Business, een initiatief voor en door
ondernemers in de Korrewegwijk en De Hoogte. Ook ondernemers die niet in de genoemde wijken wonen, kunnen deze
bijeenkomsten bezoeken. Initiatiefnemers Marjolein Oosterheerd, Johann van der Geest en Victor Bakker heten je van
harte welkom. Elke laatste dinsdagavond van de maand staat er
een workshop op het programma. Er komt elke keer een ander
onderwerp aan de orde waar iedere ondernemer iets aan heeft.
Na afloop kun je gezellig napraten met de aanwezigen. Daarnaast
is er de mogelijkheid om met elkaar te lunchen op de eerste
vrijdag van de maand van 12 tot 13 uur. Het Floreshuis is de
plaats waar de activiteiten plaatsvinden.”
door Daphne Grunstra,
eigenaar van www.metjeverhaalopstap.nl
en bezoeker van de workshops en de lunches

deAGENDA
10
JUNI

14
JUNI

15
JUNI

Ben je nieuwsgierig geworden? Meer informatie is
te vinden op de Facebookpagina van Blije Business en op
www.blijebusiness.nl.

17
JUNI

Foto: Johann van der Geest

17
JUNI
Ruimte over!!!

30
JUNI

BuurtBazaar van CCG en Hamelhuys
BuurtBazaar is een markt voor liefhebbers van unieke, handgemaakte spullen die op vakkundige manier zijn gemaakt. Er is
voor elk wat wils.
Wil je ook zelfgemaakte spullen verkopen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met buurtbazaar@ccg.nu.
Locatie: Johan de Wittstraat 2 en 15, resp. Christelijk Centrum
Groningen en Hamelhuys. Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Nationale Buitenspeeldag
Sinds 1994 is er in Nederland elk jaar een Nationale
Buitenspeeldag. Dit is altijd op de 2e woensdag in juni. Op
Buitenspeeldag worden overal in ons land straten afgesloten
voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust
kunnen spelen. De Buitenspeeldag in de Korrewegwijk vindt
plaats in de grote speeltuin bij DIB (De Indische Buurt) aan de
Madoerastraat 16. Kinderen zijn welkom van 14.00 – 16.00 uur
voor luchtkussen, stormbaan, schminken en spelletjes.

Verstelcafé Steekje Los
De rits van je favoriete broek kapot? Een scheur in de jas? De
nieuwe rok veel te lang?
Kom naar het Verstelcafé Steekje Los van Studio Draadkracht.
Hier kun je, onder het genot van een gratis kopje koffie of thee,
terecht om allerlei verstelklusjes te doen. Er zijn vakkundige
mensen aanwezig om je te helpen en adviseren!
De kosten van het Verstelcafé zijn € 2,50 per 2 reparaties.
Elke 3e zaterdag van de maand
Locatie: Studio Draadkracht, Oosterhamriklaan 181
Tijd: 11.00 en 15.00 uur

Unieke Rondwandeling door de Korrewegwijk
Stadsgids en bewoner van onze wijk Jan Meijer verzorgt weer
een rondleiding door de wijk. Architectuur en geschiedenis
staan centraal. De wandeling gaat ook deze keer langs allerlei
bezienswaardigheden. Via Deliplein/1e Hunzestraat naar de
oudste herberg van de wijk. Vervolgens langs Het Paleis, De
Jodenkamp, Courtine en het Wiebengacomplex en onder een
poort door terug naar het beginpunt.
Het startpunt is het Floreshuis, Floresplein 19. Aanmelden is niet
nodig.
De wandeling is van 10.30 – 12.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur
met een kopje koffie of thee.

Wijkstemdag
Het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) organiseert ook dit jaar
weer een Wijkstemdag. Je kunt stemmen op 10 ingediende
(bewoners)plannen die bijdragen aan leefbaarheid, gezelligheid
en schoonheid in de Korrewegwijk. Zie het overzicht op p. 2 in
deze krant.
Locatie: Floreshuis, Floresplein 19
Stemmen kan van 14.00 tot 16.00 uur. Bekendmaking winnaars
om 16.30 uur.

Korreweg Klassiek
Na het grote succes van vorig jaar (met o.a. ‘What’s on Bowie’s
Playlist’) is het in 2017 weer gelukt Korreweg Klassiek te
organiseren. Dit in samenwerking met en dankzij het NNO,
VRIJDAG en vele sponsoren die Korreweg Klassiek een warm
hart toedragen. Het Bernoulliplein staat 30 juni weer de hele
dag in het teken van Korreweg Klassiek.
Hou de website in de gaten: www.korrewegklassiek.nl.

Nieuwsflitsen
VRIJDAG in de Korrewegwijk
VRIJDAG is het huis van de amateurkunst
voor Groningen. Elke amateurkunstbeoefenaar, groot en klein, jong en oud,
beginner en gevorderde, kan er terecht
voor onder andere lessen, advies of een
podiumplek.

Maand van de Amateurkunst (MAK)
Foto: Hiddo Zuiderweg

Tuinschaakspel voor BSO Merdeka
De buitenschoolse opvang Merdeka, bij
basisschool het Karrepad, heeft van een
sympathieke buurtbewoner een groot
tuinschaakspel gekregen. Het spel kan
buiten de schooluren gebruikt worden
op het schaakbord dat op het schoolplein
geverfd is.

Op 4 mei werd het schaakspel ingewijd
door de twee beste schakers van de
school, Berend Visser en Rens Hegeman.
Omdat de verf op de tegels aan het
afbladderen is, is de concierge van de
school in overleg met de gemeente om
zwarte en witte tegels aan te schaffen.

Studeren en werken in Het Floreshuis
Wijkcentrum Het Floreshuis biedt
studenten en ondernemers de mogelijkheid om daar op een aantal dagdelen te
studeren of te werken.
Lokaal 0.11 is dan voorzien van speciale
tussenwanden, zodat je in alle rust en
met behoud van privacy geconcentreerd
bezig kunt zijn.
Lokaal 0.11 is als ‘flexplek’ op de volgende
tijden beschikbaar:

Mocht je gebruik willen maken van deze
faciliteit, meld je dan van tevoren even
bij de infobalie van het wijkcentrum. Wil
je liever op een andere tijd in het lokaal
werken? Ook dat kun je aangeven. Dan
wordt er gekeken of daar een mogelijkheid toe is.
Aan het gebruik van lokaal 0.11 als
studie/werkruimte zijn geen kosten
verbonden.

•
•
•

door Wil van Eekeren

maandag van 13:00 tot 22:00 uur;
dinsdag van 13:00 tot 22:00 uur;
donderdag van 16:00 tot 22:00 uur.

Foto: Johann van der Geest

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

In de maand juni staan alle activiteiten
van amateurkunstenaars in stad en
provincie Groningen (en landelijk via
IkToon) in de schijnwerpers!
Ben jij gek op schilderen, fotografeer jij
in jouw vrije tijd, is zingen of muziek
maken jouw grote passie of ben jij
amateurkunstenaar op een ander gebied?
Dan is de MAK een uitstekende gelegenheid om extra publiciteit te krijgen. Maak
een eigen profiel aan op www.bijvrijdag.
nl/amateurkunst/profielen, zet via je
profiel je eigen activiteit in de agenda en
VRIJDAG zorgt voor extra publiciteit!
Zoek je nog een podium? Dan helpen zij
graag mee.

VRIJDAG in de buurt
VRIJDAG komt ook graag op bezoek in
de wijken. Momenteel organiseert zij in
samenwerking met het NNO Korreweg
Klassiek, dat dit jaar op 30 juni plaatsvindt. Daarnaast gaat VRIJDAG in de
toekomst diverse nieuwe culturele
activiteiten in de Korrewegwijk organiseren. Om die reden komt VRIJDAG
graag in contact met muzikanten, koren
en ensembles uit de wijk. Laat weten wie
je bent en wat je doet door een mail te
sturen naar iris.vandijk@bijvrijdag.nl
en wie weet wat voor mooi project je
binnenkort samen met VRIJDAG in de
wijk kunt opstarten.

Word vrienden met WIJ
WIJ Korrewegwijk heeft sinds kort een
Facebook pagina:
www.facebook.com/WIJkorrewegwijk/
Word je ook Facebook-vriend(in)?

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

