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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 en Lefier leverden
een bijdrage aan deze krant.
De volgende Korrespondent komt uit in de week
van 11 juli. Heb je nieuws voor de volgende krant?
Mail het uiterlijk maandag 13 juni
naar redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Kijk nou, zulk mooi
metselwerk!

Foto: Lotte Veldman

Wijkgenoot Jan Meijer is al meer dan dertig jaar stadsgids. Als voormalig
onderwijzer hield hij van geschiedenis en verhalen vertellen. Als stadsgids komt hem dat goed van pas.
Door Lotte Veltman

Meijer heeft drie wandelingen uitgezet in
de Korrewegwijk en leidt grote en kleine
groepen rond. We beginnen in de Bataviastraat. ”Dit is vlak na de oorlog gebouwd
door Patrimonium. Daar refereren die
stichtelijke teksten in de gevels aan.”
Minder huizen, meer ruimte
Richting Javalaan zien we een brede
groenstrook in het midden. ”Ze hadden
hier ook huizen kunnen neerzetten.
Moet je kijken, wat een ruimte. Maar
men dacht tussen 1916 en 1940: minder
huizen op meer grond. Dat is beter en
gezonder voor de mensen. Veel van de

eerste bewoners kwamen uit krottenwijken die toen langs de rand van de stad
lagen. Dat wilde men niet meer. Daarom
heb je in deze hele wijk veel ruimte, pleinen en groen.”
Spiekbriefjes
Jan Meijer is 86 jaar en de stadswandelingen houden hem fit. Want hij gidst niet
alleen in onze wijk, maar door de gehele
stad. Hoe onthoudt hij alle informatie?
“Ik heb kartonnen spiekbriefjes gemaakt.
En als je voor een groep uitloopt, ziet
niemand dat je even spiekt.”
Op het Bilitonplein aangekomen wijst hij

op de symmetrische verdeling van de gevels
en de ruitvormige raampjes. Verderop in
de Bilitonstraat: “Zie je dat die huizen in
het midden naar achteren zijn gezet? Ook
weer om ruimte te creëren.”
Burcht
Door een poort met middeleeuwse uitstraling komen we op het Deliplein. Een
verborgen parel uit 1918, met een parkje
in het midden en omringd door middelhoge bebouwing. Het is ontworpen door
architect Van Elmpt. “Dit is bijna een
burcht met die poort als hoofdingang en
twee poorten aan de achterkant. Kijk nou,
zulk mooi metselwerk! Dat hoefden ze niet
te doen, hè. Maar al die versieringen zijn
prachtig. Daar in de hoek, dat lijkt wel een
Italiaanse loggia met die metselbogen en
pilaartjes.”
Meijer gidst met veel plezier. “Als mijn
ouders bij de wieg hadden gezegd: dit
jongetje wordt later stadsgids, dan had
ik ze geknuffeld en gezegd, wat een goeie
gedachte van jullie!”

Educatief project Molukkenplantsoen
In het Molukkenplantsoen staan grote,
oude en bijzondere bomen. De Groene
Korrewegwijk is bezig om bij deze bijzondere bomen naambordjes te plaatsen
in samenwerking met de gemeentelijke
dienst NDE (natuur, duurzaamheid,
educatie).
Mensen kunnen dan als ze dat willen
bijzonderheden zelf opzoeken aan de
hand van de juiste naam. Daarnaast gaan
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we een folder uitgeven waarin een aantal
bijzonderheden genoemd worden over de
bomen, de flora en fauna in het park. Ook
het Karrepad werkt aan de folder mee.
We hopen de naambordjes en de folder
te kunnen lanceren tijdens De Groene
Weken die zijn van 21 mei tot 3 juni a.s.
Heb je ideeën voor het park of wil je ons
helpen de bordjes straks te plaatsen?
Mail naar info@degroenekorrewegwijk.nl.

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.
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
door Loek Veldt

www.korrewegwijk.nl
wok@korrewegwijk.nl

Van broodbaan naar droombaan
Ylvalie, 27 afkomstig uit Hoogezand, woont alweer drie jaar in de wijk.
Toen ik haar interviewde was ze net 1 week aan de slag in haar nieuwe
part-time baan bij Stee in Stad. Hier kun je tegen een betaalbaar tarief
logeren in een kamer in een van hun drie huizen in de wijk.
Op zoek naar leuk werk
door Herman Beens

Voor de zomer 2021 is ze gestopt met
haar muziekopleiding. In Augustus heeft
ze twee maanden bij Mijnbouwschade
gaan werken totdat dat helaas afgeschaald werd. Bij Stee in Stad was afgelopen november een vacature, door corona
ging dat toen niet door. In de tussentijd
heeft ze bij DUO gewerkt. Qua werk wilde ze daarna iets doen wat ze echt leuk
vond. Ze kwam in contact met Jako van
WijkWerkZaken die haar net dat zetje in
de goede richting heeft gegeven. Hoewel
ze in de wijk woonde wist ze niet hoeveel
er te doen was in de Korrewegwijk. Zo
maakte ze onder andere kennis met Het
Groenhuis en zomeractiviteiten voor
kinderen. Ze is nu veel meer betrokken
in de wijk en zou ze ook op muziekgebied iets kunnen doen in de wijk.
Stee in Stad
In februari belde Jako haar dat de vacature
weer ‘opgestart was’, dus solliciteerde ze
weer en werd aangenomen voor 24 uur.
Daar werkt ze in wisselende samenstelling met 2 á 3 mensen. Haar eerste
inwerkweek was hectisch omdat de
persoon die haar inwerkte zelf nog in
die fase zat. Wat haar leuk lijkt aan het
werken bij Stee in Stad is het zelfstandig
werken. ‘Je bent verantwoordelijk en
moet je eigen boontjes kunnen doppen’,
aldus Ylvalie. Je hebt het vertrouwen
om een eigen invulling aan het werk te
geven. Je werkt met veel verschillende
mensen. Het is erg afwisselend omdat
je zowel anderen moet aansturen en
zelf meewerkt. De werkzaamheden zijn
divers; van intake, ontbijt klaarmaken tot
schoonmaken.
Tweede baan
Ylvalie is professioneel muzikante, een
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onzeker bestaan al voor corona. Het werk
bij Stee in Stad geeft haar de inkomenszekerheid die ze nodig heeft. Ze hoopt
dat dit haar droombaan is.
WijkWerkZaken heeft haar geholpen om
naast haar artiestenbaan iets te doen wat
ze echt leuk vindt.
Ze heeft bij het Noorderpoort de muziekopleiding gedaan en daarna 1 jaar de
Academie Popcultuur. Ze is singer-songwriter in haar eigen band: YLVALIE en is
achtergrondzangeres bij Ralph de Jongh
bekend in de Jazz/Blueswereld.
Ze is te beluisteren op:
www.facebook.com/ylvalie/
Cartoon: René van der Bij

Nieuw in de wijk: Buurtcomité
Ceramstraat Celebesstraat

GROENE WEKEN

Rustig wonen in een gezellige straat, wie wil dat nou niet?!
In straten waar huizen dicht bijeen staan en veel studenten wonen, is dit
geen vanzelfsprekendheid. Adriana, Alette, Charlotte, Jan, Kees, Ida en
Wil gaan ervoor!
Wij, acht bewoners (Stadjers en studenten), hebben de handen ineengeslagen en
willen ons actief inzetten voor de Ceramstraat en Celebesstraat. Er speelt nogal
wat bij ons in de buurt. Variërend van
geluidsoverlast door feestende studenten,
fietsen die de doorgang blokkeren, eigenaren van Studentenpanden die weigeren
iets te doen aan lekkages en onderhoud,
troep op straat tot onzekerheid over de
toekomst van schoolgebouw De Kleine
Wereld…
Samen hebben we een buurtcomité
opgericht en zijn we al in gesprek met de
gemeente en andere betrokkenen. Ook
willen we leuke buurtacties organiseren
om elkaar beter te leren kennen. Opbouwwerker Carina van WIJ Korreweg-

wijk helpt ons een handje op weg. Woon
je in de Ceramstraat of Celebesstraat en
wil je geïnformeerd worden, meepraten
of meedoen met gezamenlijke acties, laat
het ons even weten. We hebben ook een
buurtapp waar momenteel al meer dan
50 straatgenoten bij aangesloten zijn.
Belangstelling? Mail naar
buurtcomiteceramcelebes@gmail.com

HET GROTE GROENE GEBEUREN
Zaterdag 21 mei is het zover, dan gaat het GroenHuis, aan de
Madoerastraat eindelijk officieel open! Het is voor iedereen in de wijk
die zin heeft in een feestje en het is tevens een kado voor iedereen die
betrokken is geweest bij de opbouw van dit mooie Wijkbedrijf.
Het programma is van 12.00 tot 16.00 uur, met allerlei Groene
activiteiten, zoals
• maak je eigen insectenhotel
• een stekjesmarkt
• de kikkertjesspeurtocht met GROTE prijzen
De officiële opening wordt verricht door
(wijk)wethouder Carine Bloemhoff.
Daarnaast zullen hapjes en drankjes verzorgd worden en komen er
artiesten uit de wijk optreden. Er gaat gegarandeerd gedanst worden!
We vinden het leuk dat je iets
GROENS draagt als je komt!

12:00-16:00

3

De officiële opening van het GroenHuis
is de aftrap van twee weken lang allerlei
groene/duurzame activiteiten in de wijk.
Een tipje van de sluier opgelicht:
Er zijn in die periode een aantal wandelingen,
waarbij bewoners je meenemen door de wijk
langs vleermuizen, vogels en bloemen & planten.
De bewoners van Duurzame Korrewegwijk,
Grunneger Power en de energiecoaches organiseren een aantal activiteiten op het gebied van
energie. De Entree van het WIJ team deelt doosjes (groen) geluk uit aan de bezoekers.
Je kunt meelopen met het gezellige zwerfafvalteam, kinderen maken ‘bloemzaadbommetjes’ en
je kunt een kijkje nemen bij de tuinwerkdagen in
EdanZ, in boomgaard De Witte Velden en bij de
verschillende wormenhotels en moestuinbakken
in de wijk.
Inspiratie kun je opdoen met de Open Tuinenroute en bij verschillende boomspiegels en voorbeeld voortuintjes (Stenen eruit, Groen erin).
Ook is er de opening van de bomenroute in het
Molukkenpark!
Houd de publiciteit in de gaten. Het volledige
programma van zaterdag 21 mei t/m vrijdag
3 juni komt op www.mooiewijken.nl en in
een advertentie in de Gezinsbode.

Foto’s: Eddy Oostergo

Klimaattip

Het kleinste café
van de wereld
door Eddy Oostergo

Laatst zag ik een foto van het kleinste café
van de wereld! Dat zou zich bevinden
aan de Rodeweg in Groningen. Een hele
bewering, want hoe bepaal je nou zoiets?
Het café was twaalf vierkante meter en
het had een fraaie naam: ‘café vergunning
per maat en per glas’. Als er een café zou
bestaan met een oppervlakte van minder
dan twaalf vierkante meter dan zou deze
benaming niet meer gelden!
De toenmalige eigenaar probeerde daar
op deze manier achter te komen. Heineken bracht destijds een bericht in de
wereld over een nog kleinere horecagelegenheid in Maastricht. ‘Mooi niet’, dacht
hij en hij reisde af naar de hoofdstad
van Limburg. Daar constateerde hij dat
Maastricht een klein café had, maar niet

zo klein als dat van hem, maar Heineken
had de eigenaar nog niet gerehabiliteerd
of de Japanners meldden dat het kleinste
café ter wereld in Japan te vinden was.
Houdt het dan nooit op dacht de eigenaar en hij ging naar Japan waar hij met
een meetlat in de hand constateerde dat
zich in Japan een café van niets bevond,
maar, jammer voor de Japanners, de
kroeg aan de Rodeweg was twee en een
halve vierkante meter kleiner. Volgens de
eigenaar was zijn café net geschikt voor
een publiek van precies achtenveertig
personen…!
Over de geringe afmeting van deze
tapperij aan de Rodeweg bestaat nog een
leuk verhaal. Na een voetbalwedstijd
waren er vijftig…(!) mensen in de kroeg.
Iemand was onwel geworden en zou,
zo gaat het verhaal, het loodje hebben
gelegd. Pas toen iedereen uitgedronken
was en de laatste klant het café had verlaten werd de overledene ontdekt.
Maar, het kleinste café van de wereld is
geen twaalf vierkante meter meer! Het
is uitgebreid en het is een eetwinkel
geworden.

Foto: Marten Duit

Fotograaf:
Marten Duit

door Hiddo Zuiderweg

De meesten van ons zullen wel eens gezwommen hebben in de Papiermolen. Het
openluchtzwembad bestaat al sinds 1955.
Boven de entree naar het zwembad hebben diverse instellingen een kantoortje.
De basketbalbond, er is een bedrijfje dat
zwemlessen geeft en er huist een freelance
fotograaf, die sinds kort aan de Korreweg
woont.
Marten Duit is een interessante man. Hij
heeft een aantal jaren voor Student en

Stad in de gemeenteraad gezeten. Omdat
deze partij met halve mandaten werkt,
heeft hij vorig jaar plaats moeten maken
voor iemand anders, maar hij ondersteunt de fractie nog wel en spreekt ook
nog wel eens in de raad. In zijn studententijd heeft hij in de Keicommissie gezeten, die jaarlijks de Keiweek organiseert,
de introductieweek voor studenten in
Groningen.
Sinds 2015 fotografeert hij. Aanvankelijk
als hobby tijdens zijn studie communicatie,
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Wij geven in De korrespondent regelmatig een tip waarmee je rekening
houdt met het milieu of het klimaat
door Herman Beens

Tip # 10
Repareren in plaats van
nieuwe spullen kopen.

Je kunt zelf veel doen voor het milieu door
spullen niet direct weg te gooien. Het kan
lonen om bijvoorbeeld je kapotte telefoon
te laten repareren of te verbeteren. In de
stad zijn veel telefoonwinkels die reparatie
erbij doen. Ook in opkomst zijn de zogenaamde repairshops, bijna elke wijk heeft
er één. In Het Groenhuis kun je daarvoor
terecht bij Reparatiecafé Fix‘M op de
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur:
www.wijkbedrijfhetgroenhuis.nl,
Madoerastraat 20.
Kleding kun je tegen een betaalbare prijs
laten repareren bij Studio Draadkracht
aan de Oosterhamriklaan 181.
www.studiodraadkracht.nl,
telefoon: 050-7506251.
maar daarvoor werd hij zo enthousiast dat
hij ook een studie fotografie is gaan doen.
Tijdens zijn studie is hij begonnen als fotograaf. Vorig jaar is hij zijn eigen bedrijfje
gestart.
Duit heeft klanten in heel Nederland, maar
is toch voornamelijk actief in Groningen.
Hij doet vooral portretwerk, en reclame.
Onder zijn opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld Woodwatch, NDC-Mediagroep en
de Hanzehogeschool. Daar geeft hij soms
ook colleges over fotografie. Verder zijn
ook middelbare scholen klanten van hem,
die graag mooie foto’s willen voor de open
dagen.
Inmiddels gaat het zelfs zo goed, dat hij
een stagiair in dienst heeft genomen. Duit
zegt vooral beïnvloed te zijn door Erwin
Olaf en Annie Leibovitz. Ook schilders,
die net als hij hielden van spelen met licht,
zoals Rembrandt en Carvaggio hebben hem
beïnvloed.
Zijn website is nog niet helemaal klaar, een
indruk van zijn werk krijg je wel als je gaat
naar martenduit.nl.

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.

Karam (ze zoeken een drummer) mooie
voorbeelden zijn.

Hoe
wordt
onze wijk
nog
groener?

Foto: Lotte Bergman

Movisie (kennis en aanpak van sociale
vraagstukken) meldt in april 2021: kunst
kan de leefbaarheid in wijken vergroten.
Ontmoeting tussen verschillende mensen
staat in veel initiatieven van kunst en welzijn centraal. Daarnaast blijken culturele
interventies bij te kunnen dragen aan het
gevoel van verbondenheid met de wijk.
Deelnemers van kunstprojecten vergroten
hun netwerk doordat ze via het project in
contact komen met andere buurtbewoners. Een mooi artikel en ik zie in onze
wijk dat de dansgroep MOUS, theatergroep GOED BEGIN en de muziekgroep

Uitnodiging!
Energie en dus geld besparen?
Kom naar de bijeenkomst over
energiebesparing, isoleren, zonnepanelen en groene daken.
Een avond voor woningeigenaren
én VvE-leden. Experts en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig!
Dinsdag 31 mei van 19.30- 21.30
uur in speeltuin DIB.
Zo maken we onze wijk nóg groener!
Aanmelden, vragen of opmerkingen? We horen het graag:
info@degroenekorrewegwijk.nl

Reacties van de raamexpo 2022kunstenaars waren:
Superleuk, het was mijn eerste expositie.
Lekker laagdrempelig. Ontzettend leuk
om als wijkbewoner uitgedaagd te worden als maker en onderdeel te zijn van
een groter geheel. En leuk dat kinderen
expliciet gevraagd zijn om mee te doen.
Jammer, het was maar een maand, zou in
het voorjaar leuk zijn en dan wat langer.
Het Floreshuis en Vrijdag in de Buurt
willen op de eerste verdieping in Het Floreshuis een expositie mogelijk maken van
kunstenaars uit de wijk. Elk seizoen een
nieuwe expositie met een bijzondere ope-

Verkiezingen
Korrewegwijk:
GroenLinks ook
hier de grootste
door Hiddo Zuiderweg

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen heeft de Korrewegwijk ietwat anders
gestemd dan de rest van Groningen. Er
waren zeven stemlokalen, eentje meer
dan bij de verkiezingen van vorig jaar.
Nieuw was Quiet Groningen aan de
Oosterhamriklaan.
In totaal werden er
4485 geldige stemmen
uitgebracht. GroenLinks was in onze wijk
ook de grootste partij.
Ze kreeg ruim 21%
van de stemmen, ongeveer net zo’n groot
percentage als in de
gehele stad. Verrassend op een tweede
plaats eindigde de
Partij voor de Dieren.
Deze partij behaalde in onze wijk 559
stemmen, ruim 12%.
In de raad heeft men 4
zetels, zou de uitslag in de Korrewegwijk
die van de gehele stad zijn, dan had de
PvdD wel 6 zetels behaald.
D66, PvdA en Student en Stad deden
weinig voor elkaar onder. Ze behaalden
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ningsbijeenkomst op de vrijdag. Houd de
kalender van Het Floreshuis in de gaten.
In onze wijk is er de ‘Verlengde Schooldag’, een gezamenlijk programma dat alle
basisschoolkinderen de kans geeft zich optimaal te ontwikkelen. Bij Vrijdag organiseert deze activiteiten op school. En check
de mooie poster van onze wijkdichter
Charlotte Beerda: een ode aan de ‘opraper’
om even bij stil te staan.
Tot kiekes weer in de wijk

respectievelijk 467, 461 en 462 stemmen.
Vooral Student en Stad scoorde hier
veel beter dan in de rest van Groningen.
Logisch met het Wiebengacomplex als
stembureau en vele studentenwoningen
in de wijk.
De lokale partijen Stadspartij 100%
Groningen en de Partij voor het Noorden
deden het iets minder dan in de rest van
de stad. Ze zouden in de Korrewegwijk
beide een zetel minder hebben behaald.
De ondemocratische partijen PVV en
FvD scoorden in onze wijk niet zo goed,
maar zouden beiden net een zetel hebben
behaald. Het FvD is in onze wijk zelfs
een tikkeltje groter dan de PVV.
Natuurlijk moet je een
slag om de arm houden.
Er kunnen ook mensen
van buiten de wijk in onze
wijk gestemd hebben
of andersom. Vooral bij
stembureaus op doorgaande routes, zoals de Cirkel
of Het Floreshuis, zullen
relatief veel mensen van
buiten de wijk gestemd
hebben.
Toch geeft het overzicht
een aardig beeld van onze
wijk: Sociaal, Links, groen
en diervriendelijk. Het
kon minder.
Fictieve zetelverdeling
Korrewegwijk:
GroenLinks 9, PvdD 6, PvdA 5, D66 5,
Student en Stad 5, SP 4, Stadspartij 3,
VVD 2, CDA 2, PVV, 1, Christenunie 1,
Partij van het Noorden 1, FvD 1.

Foto: LS Fotografie

Dichter Eric Sweet
door Bernadette van Leeuwen

In 1974 kwam Eric vanuit Suriname naar
Nederland. Hij werd geselecteerd voor de
Koningsspelen. Atletiek bleef daarna zijn
sport waar hij successen in behaalde bij
sportclub GVAV.
Eric is een mengelmoes van diverse culturen. Zijn vader is Senegalees en werd als
slaaf naar Suriname gehaald. Zijn moeder
stamt af van Sefardische joden uit drie
plaatsen in Friesland. Eric: “Ik ben dus
een Surinaamse Jood!” Hij woont sinds
1991 in de Korrewegwijk.

Wilt u langskomen om iets met
ons te bespreken dan kunt u op
maandag, dinsdag en donderdagochtend tussen 9:15 en 13:00 uur
binnenwandelen. Wanneer u toch
graag op afspraak wil komen dan
kan dat ook.
Financieel spreekuur
Bij het financieel spreekuur (GeldWIJs)
in Het Floreshuis kunt u als inwoner van
de wijk kosteloos terecht voor neutraal
en onafhankelijk advies over al uw geldvragen.
GeldWIJs wijst u de weg, geeft advies,
denkt mee en zet samen met u alle zaken
op een rij. Alle financiële vragen zijn

Eric begon zijn loopbaan in een drukkerij
en vervolgens, na diverse opleidingen, in
het pedagogische werk met kinderen van
allerlei pluimage. De laatste jaren tot aan
zijn pensioen in 2021 was hij werkzaam
als surveillant bij de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG).
Zijn moto is leven vanuit mens zijn. Hij
ziet bij mensen dat ze het contact met
elkaar verloren hebben, elkaar niet meer
echt zien. Door alles wat er tot ons komt
is men angstig en vergeet men naar zijn
eigen stem te luisteren. Het boek dat hij
daarover schreef met gedichten en overwegingen heet: ‘Eigen verstand eerst’. Zijn
inspiratie voor zijn gedichten komt voort
uit zijn intuïtie, zijn innerlijke stem. Zijn
boeken ’Schatland’ en ’Postduif ’ zijn te
bestellen bij: www.bookscout.nl.

Wist u dat…..
de Entree van de
WIJ Korrewegwijk
geopend is?

Eric heeft nog twee werkstukken op de
plank liggen. Hij wil, nu hij met pensioen
is, voor film en theater gaan schrijven.
Op: www.soundcloud.com kun je een
interview met hem beluisteren.
In 2024 woont hij 50 jaar in Nederland
en wil dan 50 plastic gekleurde tulpen
uitdelen als bijdrage aan ’Kleurrijk Groningen’.

Check de
nieuwe
website
Kinderdromen.nu
via de QR code en droom mee!

Foto: Ronald Nuiver

Flora&Faunain de wijk

Foto: Bernadette van Leeuwen

De paardenkastanje

Blauwe reiger

De boom op de foto is omgehakt. Hij had
de kastanjeziekte ook wel bloedingsziekte
genoemd. De boom kreeg op de stam
donkere vochtige plekken waar donker vocht uit kwam, het bloed. Het wordt veroorzaakt door een bacterie.
De bast rot weg en sterft vervolgens af en er ontstaan scheuren in de stam en takken.
Die kunnen door de wind eraf waaien en een gevaar vormen voor de omgeving. Het is
meer dan jammer dat deze boom daarom moest worden omgehakt.
Kastanjes kunnen wel 200-400 jaar oud worden.
Komt er weer een nieuwe boom voor in de plaats? Ik hoop het wel.

Vandaag liep ik door het Molukkenpark
toen ik bij de vijver een blauwe reiger zag
die steeds takjes en rietstengels langs de
waterkant verplaatste. Af en toe deed de
reiger een uitval met zijn snavel en wist
iets eetbaars te vinden. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en ik wilde weten
wat de blauwe reiger wist te vangen. Mijn
verbazing was groot toen ik tussen het
riet verschillend rivierkreeftjes zag.

door Bernadette van Leeuwen

door Ronald Nuiver
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welkom, van klein tot groot.
Op maandagmiddag kunt u met een afspraak terecht op het financieel spreekuur.
Financieel en juridische vragen
Medewerkers van WIJ en studenten van
WIJS ondersteunen u graag met financiële
en juridische vragen. Maak een afspraak
wanneer u hulp nodig heeft bij
• het aanvragen van toeslagen,
• het inzichtelijk maken van uw financiële situatie (inkomsten - uitgaven - schulden),

Kunstenaar
in de wijk

• het invullen van belastingaangifte of
• het opstellen van een bezwaarschrift.
Donderdagmiddag kunt u met een afspraak terecht op het financieel/ juridisch
spreekuur.
Afspraak maken?
Bel: 050 367 4006
Mail:
wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl

Restaurant Indië
door Bernadette van Leeuwen

Een uitgesproken man
Johan Meijering werd geboren op
19 maart 1947 in Kampen. Na meerdere
studies waaronder sociale wetenschappen
aan de Rijksuniversiteit Groningen en in
vele plaatsen in Nederland gewoond te
hebben, woont hij sinds 1990 met veel
plezier in Groningen. Voor het zover was
woonde hij in Leeuwarden. Hij had daar
een goede baan als beleidsmedewerker
samenlevingsopbouw. Tot het moment
dat hij bij een interne verhuizing ernstig
gewond raakte en daarvoor zijn baan verloor. Dat was het kantelpunt in zijn leven.
Wat nu.............?
In zijn jeugd was zijn vader het grote voorbeeld van hoe je je als mens in kunt zetten
voor je medemens. Met zijn inzet en gedrevenheid zette hij zich zijn leven lang in voor
de vakbond. Johan nam het stokje over en ging zich bezighouden met het onrecht in
de wereld en in zijn omgeving.
Ook ligt zijn hart bij theater, kunst en dans, in het bijzonder de Argentijnse tango.
In 2007 begon Johan met een solo-actie tegen het consumentenvuurwerk om de
milieu-schade en dierenleed die dat met zich meebracht. Hij schreef drie boeken over
dit onderwerp en legde vele contacten met diverse overheden. Wat hem betreft moest
er onmiddellijk met vuurwerk worden gestopt. Inmiddels is er door zijn actie veel in
beweging gekomen.
Over de manier van het tot stand komen
van Forum Groningen heeft hij zich heel
druk gemaakt. In zijn boek noemde hij
dit een bodemloze put!
Johan heeft nooit stil gezeten. In zijn
laatste boek ‘uitgesproken’, geeft hij aan
waar hij zich de afgelopen 20 jaren mee
bezig heeft gehouden en wat hem na aan
het hart ligt. Maar tijdens het interview
kwam naar boven dat de oorlog in Oekraïne hem niet onberoerd laat, dus wie
weet komt er toch nog weer wat uit zijn
pen. “Mijn handen jeuken’’ zei hij.

Eten in de wijk

Wat hij nog kwijt wil is dat hij het zonder
de mensen, die hem altijd gesteund hebben bij zijn maatschappelijke acties, nooit
zo had kunnen doen! Zijn bewondering
voor vrijwilligers is enorm en hij wordt
door hen geïnspireerd. Johan doet de dingen vanuit zijn hart met heel veel passie,
liefde en medemenselijke gedrevenheid.
“Als iets me raakt kom ik in actie’’. Op zijn
beurt inspireert hij mij weer, om dat te
doen waar mijn hart naar uit gaat.

Fijn om weer fysiek uit eten te kunnen. Deze
keer is het Indië, waarvan Ko altijd aannam
dat het een cafetaria is. Niet dus! Het is een
familiebedrijf van Syriërs. Bij binnenkomst
kom je in een halletje, als je daar door de
voordeur gaat kom je in het restaurantgedeelte. Daar zie je een lange bar met daar tegenover de keuken. De inrichting is een mengelmoes van een bruin café en Marokkaans en
Oosterse sferen. Zo staan er op de schoorsteenmantel miniaturen van o.a. kamelen en
pakezels. De muziek die er gedraaid wordt is
het Nederlands levenslied. Het doet warm en
gezellig aan deze mengelmoes.
Het valt me op dat er, buiten ons, alleen maar
mannen zijn. Komt dat doordat veel mannen
van vlees houden?
Er is een hele uitgebreide kaart met vooral
vleesgerechten, een vegetariër kan maar
kiezen uit twee.
Geen Indische gerechten wat de naam doet
vermoeden. Co neemt Shoarma Royal:
schotel met een mix van paprika en champignons, wat hem zeer goed smaakt. Ko
Tajine Shoarma: zacht gekruid lamsvlees van
de grill met paprika, champignons, uien en
knoflook bedekt met geraspte kaas. Heerlijk
van smaak. Grote porties waar ook een goeie
salade bij zit en we konden kiezen uit patat of
gebakken aardappelen.
De man die ons bedient, tevens de kok, loopt
zijn benen uit zijn gat. Ko heeft bewondering
voor hem die al snelwandelend iedereen
razendsnel bediend en ‘tussendoor’ ook de
maaltijden klaarmaakt! Ko neemt een witte
wijn, die geserveerd wordt in een Leffe bierglas, een hele bel dus! Co houdt het bij een
frisdrank.
Als je houdt van vlees eten ben je hier op
het goeie adres, maar ook om een keer met
vrienden wat te drinken is het een gezellige
locatie.
Ko&Co

Op zijn sites: johanmeijering.com/johanmeijeringstichting.com kunnen jullie
lezen wat hij zoal aan boeken schreef en
zaken waar hij zich mee bezig houdt.
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Grillroom Indië
Korreweg 30/1 telefoon: 0503731108
www.grillroom-indie.nl

Nieuwsflitsen

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

Bericht van Jart, de buurtconciërge
Vlak voor kerst moest ik er ook aan
geloven...een positieve coronatest! De
thermometer sloot een mannengriep
uit want die liet wel 40.8 graden zien. Er
volgden heftige dagen met een kerst en
oud en nieuw in isolatie. Nu zijn we een
kwartaal verder en ben ik eigenlijk nog
niet tot heel veel in staat. Ik werk een
paar uurtjes per week vanuit huis. Gelukkig zit mijn glas zit niet hálfvol maar
própvol! Het stroomt over van energie en
kracht voor ons project Buurtconciërge
van De Korrewegwijk en De Hoogte.
Gelukkig hebben we iemand die mij gaat
helpen. Wellicht ken je hem wel want hij
liep stage bij het GroenHuis en gaat er
nu aan het werk: Bas Veneman welkom!

Het is heel fijn dat jij aansluit bij dit
fantastische team. Bas werkt op maandagmiddag, dinsdag en vrijdagmiddag.
Hij is te bereiken via 06 257 03 990.
Ik wil heel graag mijn dank en waardering uitspreken naar mijn collega’s van
het GroenHuis en mijn geweldige team
die veel van mij over hebben genomen
en alles draaiende weten te houden.
Bedankt lieve mensen!

Gezelligheid en hulp bij opvoeden
In Het Floreshuis vind je De Huiskamer.
Tijdens de ochtenden in De Huiskamer
drinken ouders samen koffie. Ze praten
over alles wat te maken heeft met het
opvoeden en opgroeien van kinderen.
Iedereen is welkom en verschillende
culturen ontmoeten elkaar. Overal zijn
de opvoedingsvragen hetzelfde: ‘mijn
kind luistert niet’, ‘hoe leer ik mijn kind
gezond eten?’, ‘hoeveel zakgeld geef ik
mijn kind?’ of ‘doe ik het wel goed als
ouder?’ Ouders kunnen in De Huiskamer ervaringen uitwisselen en elkaar tips
geven. Kijk op www.mooiewijken.nl/
de-huiskamer/ voor meer informatie.

OPROEP!
Heb je een leuke, maffe of mooie tuin/
balkon? Wil je er wat over vertellen en
met een foto in De Korrespondent? Ik
kom dan bij je kijken.
Mail naar: info@korrewegwijk.nl of laat
een bericht achter in de brievenbus in
Het Floreshuis van het WOK.
Bernadette van Leeuwen

Hallo creatieve mensen

Open dag kledingbank Maxima

In Het Floreshuis is al jarenlang op de
dinsdagmiddag een groep mensen
creatief bezig.
Tekenen kleuren, breien en haken plakken en knippen, wat je maar leuk vindt.
Deze groep is vol en daarom is er sinds
een paar maanden nu ook op de maandagmiddag de gelegenheid om op dezelfde manier creatief bezig te zijn.
De deelnemers nemen hun eigen spullen
mee, maar er is ook het één en ander
aanwezig aan knutselmateriaal. Er is nog
plek!!!
Kom gerust eens langs op de maandagmiddag om te zien of het wat voor je is.
We zijn aanwezig van 13.00 tot 15.45 uur.
Of bel met Josje: 06 12 69 34 38 of
Janneke: 06 54 72 35 70
De kosten zijn één euro per keer.

Zaterdag 14 mei organiseert Kledingbanken
Maxima in de hele provincie een
feestelijke Open Dag ter viering van het
tienjarig bestaan. De festiviteiten in de stad
zijn van 11.00 tot 15.00 uur aan de Oosterhamriklaan 91. Samen met de buren van
Quiet Groningen organiseren we een
bruisend programma:
kraampjes met kleding voor
een zacht prijsje, schmink
voor kinderen, demonstraties
henna beschilderen, visagie,
styling, een modeshow en
een loterij met mooie prijzen.
Onze vrijwilligers maken
hapjes, uit de hele wereld. Zij
vertellen je ook graag over
het mooie werk dat wij al jaren doen en
waarmee wij veel mensen die het financieel
moeilijk hebben, kunnen helpen.

Vrijdagmiddag buurtborrel

GoeieBuurt café

Elke vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur
met elke keer weer een andere activiteit
of thema. Zo was er bijvoorbeeld al een
bingo, klaverjassen, karaoke en een middag met spelletjes. Sinds kort zijn er een
paar buurtbewoners die halverwege de
middag beginnen met koken en zorgen
voor lekkere hapjes. En als je mee wilt
koken dan kan dat ook! Meld je aan bij
Annemarie: annemarie@goeiebuurt.com.
Heel gezellig en iedereen, jong en oud, is
welkom.

Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00
uur. Een kopje koffie en wat lekkers erbij.
Vrij voor iedereen om elkaar te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen.
Ben je alleen, of heb je ideeën wil je
andere bewoners helpen, heb je vragen
of heb je gewoon zin in gezelligheid,
kom dan langs! Je wordt ontvangen door
Anna of Melissa van GoeieBuurt.

Muzikanten gezocht!
Wij zijn een startende latin band uit De
Hoogte/Korrewegwijk en we zoeken
naar meer bandleden (met name een
percussionist/drummer). Vind je het
leuk om samen met een gezellige groep
amateurmuzikanten (een zangeres,
gitarist, contrabassist en pianist) en met
de begeleiding van een ervaren muzikant
(latin)muziek te spelen of wil je een keer
komen kijken? Stuur dan een appje of bel
naar Kevin van Helden: 06-13051956.
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Help ji
graag ee j ook
n b
of buurv uurman
rouw?

Kaarsvet sparen
voor Anna

Anna maakt prachtige kaarsjes van gerecycled kaarsvet, help je haar mee sparen?
Er zijn op verschillende plekken in de
wijk inzamelpunten; je kunt je kaarsvet
(in alle kleuren!) inleveren bij Het
Floreshuis, EdanZ en Het GroenHuis.
Blijf jij graag op de hoogte van
alles wat er in jouw wijk gebeurt?
Kijk op www.korrewegwijk.nl
voor meer!

