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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 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 Herman Beens, 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
10 oktober. Heb je nieuws voor de volgende krant?
Mail het uiterlijk maandag 12 september naar
redactiekorrewegwijk@gmail.com.
De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Foto: Bernadette van Leeuwen

Links Josje en rechts Ester voor het Floreshuis.

Even voorstellen: Ester Koens
“Dromen, wie doet dat niet, of het nu kleine of grote dromen zijn. Waar
droom jij van? Je kunt jezelf de vraag stellen of je er wat mee wilt of
kunt”, zegt Ester Koens.
Sinds eind april is Ester projectleider in
Het Floreshuis en ze leert de Korrewegwijk steeds beter kennen. Ze ontdekt
dat er zoveel verschillende mensen zijn.
Dat veel mensen welwillend zijn om te
helpen met het wegwijs raken in de wijk.
Zo ook Bernadette, de interviewster en
schrijfster van dit artikel. En Johann,
ondernemerscoach in de wijk, die Ester
koppelde aan Bernadette. Het voelt als
een klein, bruisend dorp. Naast haar baan
als zelfstandige leek het haar leuk om in
de Korrewegwijk, aan de slag te gaan als
projectleider. Met veel mensen in contact
te komen en in een grotere organisatie te
werken. Ze blijft hier tot december 2022.
Ze is aangenomen bij Het Floreshuis om
meer verbindingen te leggen in de wijk,
meer vrijwilligersbanen te creëren en juist
naar de bewoners in de wijk te luisteren.

Wat wil jij als bewoner van Korreweg in
Het Floreshuis? Of daarbuiten? En wat
maakt dit voor jou belangrijk?

Platform Gerrit Krolbrug

leg Korrewegwijk), de Fietsersbond
Groningen en de Werkgroep Toegankelijk
Groningen (minder validen en ouderen).
Belangstellenden kunnen zich aansluiten!
Het platform zet zich in voor een veilige
lage brug met een hellingspercentage van
maximaal 2% stijging. Moet onze brug
met de Korreweg en aan de andere zijde
het Heerdenpad een fietsstraat worden?

Rond 18 mei 2022 is het Gerrit Krolbrugcomité gestopt met haar taken.
Deze worden overgenomen door Platform
Gerrit Krolbrug. Het Platform bestaat nu
uit de Bewonersorganisatie de Hunze en
van Starkenborgh (BHS), BOB (Bewonersorganisatie Beijum), het WOK (Wijkover-

“In ieder mens schuilen kwaliteiten die
men nog niet heeft ontdekt, door ze uit te
spreken ga je misschien zien dat er meer
mogelijk is dan je had gedacht.”
Ester stelt vragen en kan meedenken
over wat er mogelijk is in Het Floreshuis
of daarbuiten. Een van de mensen uit
de wijk, die Ester ontmoet heeft, is Josje.
Josje maakt kunst en droomt al zo’n
jaren van het maken van een expositie.
Ze heeft het ook al diverse keren geprobeerd. Nu gaat het echt gebeuren! Josje
heeft een heel team om zich heen verzameld. Cultuurcoach Magda, 2 studenten
uit de wijk die willen helpen en Karel, die
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zelf ervaring heeft met exposeren. De uitnodiging verschijnt binnenkort! Het is niet zo
dat Ester een pasklaar plan kan leveren, dat
moet jezelf doen. Zij geeft je handreikingen
aan.
Ester is als zelfstandige bezig met een
doorbraakprogramma voor vrouwen. Dit
programma heeft ze zelf ook doorlopen:
“Vaak is het zo dat als je met andere ogen
naar jezelf kunt kijken, je dan ook echt de
voor jou mogelijke dingen kan ‘durven’ zien
en aanpakken.”
Ze is enorm enthousiast en zou graag zien
dat, als haar tijdelijke baan eind december
stopt, er iets in beweging is gekomen dat
blijft bestaan en wordt doorgegeven. Wil jij
in gesprek over wat jij als bewoner belangrijk
vindt? Over wat jij graag wilt doen in Het
Floreshuis of daarbuiten? Voel je welkom!
De dagen dat Ester in Het Floreshuis is:
• maandag
• woensdagochtend
• vrijdagochtend
Telefonisch te bereiken via 050 - 571 01 12

door Bernadette van Leeuwen & Ester Koens

Dan hebben de fietsers voorrang op het
autoverkeer. Zij moeten zich aanpassen
aan de fietsers. Of kiezen voor een fietsbrug en de autoverbinding laten vervallen?
Lees het verslag op onze website
www.korrewegwijk.nl
door Loek Veldt WOK

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

Korrespondent en de Nee - Nee sticker.
Af en toe krijgen we vragen over het bezorgen van de Korrespondent bij de nee nee
sticker. De Korrespondent is geen reclamedrukwerk, er staat n.l. geen reclame in.
Een huis aan huisblad komt bijna elke week uit. Wij komen 5 maal per jaar bij u langs.
Het WOK informeert Wijkbewoners over belangrijke zaken in de Wijk.
Onderwerpen kunnen zijn: meer saamhorigheid wat ook de veiligheid vergroot, een
nieuwe Gerrit Krolbrug, milieustraat in de buurt waar je je grof vuil kan heen brengen
en vergroening en energiezuiniger maken van onze wijk.
Als je dan toch de Korrespondent niet wilt ontvangen kan je je adres doorgeven op
lenlveldt@hotmail.com of wok@korrewegwijk.nl of telefonisch 050-5731552
(Loek Veldt) en dan wordt dit meegedeeld aan de bezorger.

’Koken is mijn ding, papierwerk niet’
Precious Dafe (35) heeft een droom: ze wil in de toekomst graag een eigen
restaurant beginnen. Haar specialiteit: de Nigeriaanse keuken. Met hulp
van WijkWerkZaken is ze aardig op weg om die droom te verwezenlijken.
door Lotte Veltman

Nieuwe start
Maar Precious geeft haar droom van een
eigen bedrijf niet op en komt in contact
met Parisa Amin van WijkWerkZaken.
“Parisa helpt me om mijn idee vorm te
geven. Ze vraagt me wat ik wil, hoe ik dat
kan bereiken en hoe ik kan groeien.”
Precious heeft door haar verleden niet
zo goed leren lezen en schrijven. “Dat is
lastig voor me. De regels van de overheid
waren ook niet altijd duidelijk. Parisa
helpt me daarbij, maar ook met administratieve zaken. Ik wist bijvoorbeeld niet
hoe je een factuur schrijft. Koken is mijn
ding, papierwerk niet.”

Foto: VanHulley

Ruim twintig jaar geleden komt Precious
als vluchteling uit Nigeria in Nederland
terecht. Na allerlei omzwervingen belandt
ze in Groningen. Via de sociale dienst
werkt ze eerst een tijdje in het naai-atelier
bij VanHulley, een werk-leer traject voor
nieuwkomers.
“Daarna ben ik een koksopleiding gaan
doen op de Culinaire Vakschool. Zo
kwam ik er achter dat mijn passie bij het
koken ligt.”
Eigen bedrijf
Na stages in de keuken van Het Floreshuis
en het Martini Ziekenhuis vat Precious
het idee op om een eigen bedrijf te
starten. Ze komt in de PTO regeling van
de sociale dienst -waarbij je part-time
kunt ondernemen- en schrijft zich in bij
de Kamer van Koophandel.”Ik wilde een
kookbedrijf starten waar mensen eten
konden afhalen. Maar toen kwam de
coronacrisis. Daardoor kwam mijn bedrijf niet van de grond.”
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Precious Taste
Inmiddels geeft Precious met veel plezier
kookles aan kinderen op een basisschool
en werkt ze part-time bij een supermarkt.
Op zaterdagen kookt ze bij buurtcentrum
Tuinpad in Paddepoel. En met de hulp
van WijkWerkZaken werkt ze verder aan
haar eigen bedrijf met de naam ’Precious
Taste’: ”Ik kook veel met verse groente en
met yam, een knol die een beetje op een
aardappel lijkt. De Nigeriaanse keuken is
zo lekker en gezond!”
Wil je meer informatie?
www.wijkwerkzaken.nl
info@wijkwerkzaken.nl
Of bel met
Parisa 06 - 19 94 72 07
Jako
06 - 28 12 09 00
Johann 06 - 51 28 23 30

Bakkerij Lijnema
is niet meer
Er verdwijnen heel wat zaken de laatste
jaren, van die mooie kleine winkeltjes.
Maar ja ook zij gaan met pensioen zoals
we dat allemaal gaan. Vaste klanten uit
de buurt zijn natuurlijk niet blij met het
verlies van hun vertrouwde bakker en
het o zo lekkere brood. Waar nu heen?
Brood uit de supermarkt smaakt toch
echt anders.
Het werd voor Bert Lijnema te zwaar,
alles in zijn eentje doen, maar blij is hij
niet. Als je zo ben verbonden met de
buurt de mensen en de winkel is afscheid
nemen zwaar.
Hij gaat nog wel door als bakker elders.

Fietje gaat echt met pensioen, lekker van
het dorpse leven genieten in Eext.
Op zaterdag is het brood voor het laatst
uit de oven gekomen, daarna is het vuur
echt uitgegaan! Wat er met de winkel,
sinds 1934 een bakkerszaak, gebeurt is
nog onbekend. De herinnering met dito
broodgeur blijft. Nostalgie viert hoogtij.
Namens de redactie van de Korrespondent
en vele buurtbewoners met mij, wens ik
ze nog vele mooie jaren en fijn dat Bert
nog doorgaat met bakken, maar dan niet
meer in de Korrewegwijk.
door Bernadette van Leeuwen

Bewust Brandveilig barbecueën
De afgelopen weken hebben we met zijn allen flink kunnen genieten van het mooie zomerweer. En wat doe je al snel op zo’n mooie
zomerdag? Juist, de barbecue aansteken.
Tijdens een barbecue zit een ongeluk in een
klein hoekje. Het is daarom verstandig om
rekening te houden met een aantal belangrijke zaken.
Zorg er bijvoorbeeld altijd voor dat er een
blusmiddel in de buurt is. Het is handig om
een schuimblusser of een emmer met water
of zand binnen handbereik te hebben, zodat
je gelijk in actie kunt komen als er iets fout
gaat. Draag daarnaast een schort of brandveilige kleding en houdt kinderen en dieren
altijd op afstand van de barbecue. Kinderen
en dieren zijn namelijk onvoorspelbaar en
nieuwsgierig.
Laat je je buren, voordat je aan de slag gaat,
ook even weten dat je gaat barbecueën? Dan
kunnen ze hier ook rekening mee houden.
Zo houden we het leuk en gezellig met
elkaar. Veel barbecueplezier!

Holle bolle kies
10 juni kwam theater Pannenkoek naar het Pand met de voorstelling
Holle Bolle Kies, een voorstelling over mondzorg. Een informatieve
voorstelling over tandenpoetsen, gezond eten en naar de tandarts gaan.
De opkomst was fantastisch. Vele kinderen en hun ouders uit de wijk
kwamen langs om te genieten
van de leuke en grappige voorstelling. De voorstelling werd
georganiseerd door De Huiskamer in samenwerking met
scholen, kinderdagverblijven,
vrijwilligers en tandartsen uit
de wijk. We ontvingen heel veel
tekeningen voor de kleurplatenwedstrijd. Het was moeilijk
kiezen uit al die verschillende
tekeningen. Met zoveel aandacht is er ingekleurd. Er was
1 tekening die eruit sprak, die
van Robert. Hij was dan ook
de winnaar van de elektrische tandenborstel gesponsord door Phillips.
Ook maakten de ouders kans op een elektrische tandenborstel door
middel van lootjes. Na afloop waren er nog lekkere gezonde hapjes en
ging elk kind naar huis met een eigen tandenborstel en mini-tandpasta geregeld door tandarts Loes en tandarts Mondzorg. Een geslaagde
middag die we graag volgend jaar weer organiseren!
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Klimaattip
Wij geven in De korrespondent regelmatig een tip waarmee je rekening
houdt met het milieu of het klimaat
door Herman Beens

Tip # 11
Het belang van Recyclen

Een herberg
uit 1652
door Eddy Oostergo

Het is een woord dat je niet zo veel meer
hoort, woorden verdwijnen langzaam
uit het taalgebruik, het is het woord
herberg. Woorden die je nog wel hoort
zijn hotel, restaurant en jeugdherberg.
Herberg hoor je niet meer zoveel, het is
in de vergetelheid verdwenen, een woord
dat een beetje aan het verleden herinnert, aan paarden en wagens, koetsiers
en rijtuigen. Een herberg stond vroeger
buiten de vestingwallen om reizigers te
eten te geven en onderdak voor de nacht
te geven. Stadspoorten sloten toen ‘s
avonds om een bepaalde tijd om de stad
te beschermen tegen de buitenwereld en
gingen dan de volgende dag weer open,
binnen de poorten was men veilig.
Zo was het ook in Groningen. Buiten de
stadsmuur, buiten het plantsoen, stond
een herberg met een schilderachtige

Foto’s: Eddy Oostergo

naam, de Groene Weyde. Deze herberg
kwam al voor op een kaart van Haubois
van 1652 en erachter lag een bruggetje
over het water, dat toen de Kleisloot
heette en dat uitkwam op wat men toen
de Groene Weyde noemde, een gebied
waar nu de Korrewegwijk ligt.
Nu ligt de Groene Weyde aan de Nieuwe
Ebbingestraat tegenover het Noorderplantsoen en je zou je kunnen voorstellen dat de naam van deze herberg te
maken zou hebben met de voorkant, de
plek waar nu het Noorderplantsoen ligt
met heel veel groen, met zijn ruisende
boompartijen, met er doorheen lopende
paadjes en met zijn vijvers, maar dat is
niet zo!
Als je in de Groene Weyde de trap opgaat en je kijkt goed om je heen dan zie
je daar een aantal schilderijtjes hangen
met de afbeelding van Groningen in de
zeventiende eeuw en als je weet waar
je moet kijken dan kun je daar nog de
plek vinden waar de herberg de Groene
Weyde ooit lag.

GoeieBuurtcafé en borrel
door Hiddo Zuiderweg

We kunnen sinds februari weer bij elkaar
komen. GoeieBuurt heeft hierop ingespeeld
door middel van het GoeieBuurtcafé. Dit
vindt elke dinsdagmiddag plaats tussen 14.00
en 16.00 uur in Het Floreshuis. Mensen die
dat willen kunnen gezellig met elkaar een
kopje thee of koffie drinken (beschikbaar
gesteld door Het Floreshuis) en er wordt wat
lekkers bij geserveerd.
Het is heel laagdrempelig. Geen kosten en je
kunt komen en gaan wanneer je wilt. Er zijn
doorgaans zo’n 10 mensen aanwezig, veelal
mannen, maar ik heb ook een bijeenkomst
gezien waar veel meer vrouwen dan mannen
aanwezig waren. Regelmatig dezelfde gezichten, maar vrijwel altijd is er wel een nieuw
persoon aanwezig. Veelal alleenstaanden en
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Het is belangrijk om producten als ze af zijn
in te leveren op de verschillende recycle
adressen. De voorraad grondstoffen die
gebruikt worden in allerlei producten zoals
telefoons, auto’s en koelkasten is eindig.
Bovendien is het winnen van deze grondstoffen vaak erg vervuilend. Grondstoffen
hergebruiken drukt op lange termijn ook de
kosten van producten.
Bedrijven kunnen producten pas recyclen
als consumenten ze inleveren. Als consument ben je een noodzakelijke schakel. Met
het vooraf scheiden van papier, glas en tuinafval zijn de meeste mensen wel bekend.
Belangrijk zijn ook batterijen en elektrische
apparaten. Die kun je tegenwoordig bij heel
veel winkels inleveren, ook bij supermarkten.
Sinds een aantal jaren valt de afvalwijzer
van de gemeente niet meer in de brievenbus. Deze is online op te zoeken en te
downloaden. Mocht je hiermee of het
printen problemen mee hebben, dan kun je
in Het Floreshuis advies vragen. De afvalwijzer staat op de website van de gemeente
Groningen. https://gemeente.groningen.nl/
afval/afvalwijzer
ietwat ouderen, maar natuurlijk is iedereen
welkom.
Is koffie met cake niks voor jou en doe je
liever een potje Jenga onder het genot van
een borrel? Kom dan eens langs op de vrijdagmiddagbuurtborrel van 17.00 tot 20.00
uur en eet ook een hapje mee.
Het een en ander wordt gecoördineerd door
Anna Seiffers. Ze is één van de 12 parttime
medewerkers die in De Hoogte en de Korrewegwijk actief zijn namens GoeieBuurt.
Voor meer info kun je bij haar terecht:
anna@goeiebuurt.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.

elkaar op 9 juni en we willen meer met
elkaar delen. Hoe kunnen we elkaar nog
meer versterken om zo nog meer voor de
bewoners te kunnen betekenen?

Beleidsadviseur Cultuur, Annemarie van
der Molen, nodigde cultuurmensen uit
om te onderzoeken hoe we beter verbindingen kunnen leggen. Sinds een aantal
jaren zijn verschillende culturele makers
en instellingen actief in de Groningse wijken, veel mooie projecten en activiteiten
leverde dit op. De gemeente Groningen
juicht dit enorm toe omdat dit bijdraagt
aan het toegankelijk maken van cultuur
voor al onze inwoners. We verkennen hoe
we de onderlinge samenwerking in de
wijken kunnen versterken. We spraken

Het Floreshuis en Vrijdag in de Buurt
kunnen en willen graag het oorspronkelijke plan uitvoeren: Exposeren in Het
Floreshuis (huis van de wijk) met werk
van kunstenaars uit de Korrewegwijk en
de Hoogte. We willen alle kunstenaars die
we kennen uitnodigen om mee te doen.
We streven ernaar om vier keer per jaar
een expositie samen te stellen.
Het groepje dat meehielp met de
Raamexpo’s van 2021 en 2022 doen graag
weer mee en vanuit Het Floreshuis is er

ook menskracht beschikbaar. Met hulp
van Vrijdag gaan we de expositie inrichten.
We laten via de website van Het Floreshuis
weten wanneer je je kunstwerken kunt
komen brengen.
Elk seizoen een nieuwe expositie met een
bijzondere openingsbijeenkomst op de
vrijdag. De eerstvolgendse opening is op
23 september. Dan staat de zon precies
boven de evenaar waardoor dag en nacht
overal op aarde even lang duren. Dit ter
inspiratie voor de kunstenaars.
Eerst de zomervakantie, kinderen hebben
meegedacht en er komt veel muziek en
dans en getrommeld.

Kamers met
aandacht

Heijmanslaan
vernieuwd

Heb jij een kamer vrij in je huis en
een groot hart? Stichting Kamers
met Aandacht zoekt kamers in de
Korrewegwijk voor jongeren die
op hun weg naar zelfstandigheid
nog nét even een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

door Bernadette van Leeuwen

door Hiddo Zuiderweg

Het gaat om kwetsbare, maar kansrijke,
jongeren (18 tot 23 jaar) uit de regio
Groningen die door omstandigheden
niet bij hun ouders kunnen wonen en
die momenteel vaak in een pleeggezin,
in de maatschappelijke opvang of op een
locatie van jeugdhulporganisaties verblijven. Ze zijn toe aan zelfstandigheid, maar
de stap om op eigen benen te staan, is
soms nét iets te groot. Ze missen familie,
vrienden of buren die hen kunnen helpen
bij, vaak heel simpele dingen. Daardoor
struikelen ze soms, terwijl ze met een
klein beetje hulp wél zelfstandig overeind
blijven.
Als verhuurder help je de jongere door
hem of haar een veilige woonplek te
verhuren en daarbij ook een oogje in het
zeil te houden. Iedereen kan dat doen.
Kamers met Aandacht kunnen worden
gerealiseerd bij gezinnen, alleenstaanden,
maar ook in studentenhuizen. Als verhuurder bepaal je zelf hoeveel aandacht je
wilt bieden. Samen met een coördinator
bespreek je op welke wijze dit gebeurt.
Misschien kun je een keer samen eten, sa-

men een keer sporten, of gewoon af en toe
te vragen hoe het met hem of haar gaat.
Andersom kan de jongere ook een handje
helpen, door bijvoorbeeld een boodschap
te doen of een klusje in huis. Bovendien
zorgt de jongere voor wat gezelligheid en
bedrijvigheid in huis. Ondertussen blijft
de jongere begeleiding krijgen vanuit de
betrokkenjeugdhulporganisatie. Kamers
met Aandacht is daarom meer dan het
verhuren van een kamer; je kunt écht van
betekenis zijn voor iemand die al het één
en ander heeft meegemaakt.
Iedereen met wat ruimte in huis (en in
haar of zijn hart) kan een Kamer met
Aandacht aanbieden. Voorwaarde is dat
de jongere er minimaal een jaar kan blijven wonen en de huurprijs niet hoger is
dan wat door de landelijke huurcommissie
wordt geadviseerd (met een maximum
van €450).
De coördinator van Kamers met Aandacht
besteedt veel aandacht aan de matching
tussen verhuurders en jongeren.
Meer informatie
www.kamersmetaandacht.nl
Ruth Admiraal, coördinator regio Groningen, ruth@kamersmetaandacht.nl
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Op donderdag 16 juni kan ik al bijna de
hele Heijmanslaan af fietsen, alleen het
laatste stuk is nog niet klaar. Het is een
laan met allure geworden, breder en het
oogt ruimer.
De straatlantaarns
zijn een echte
eyecatcher geworden! Deze heb
ik nog nergens
anders gezien. De
rioleringen in vele
delen van de stad
zijn oud, zo’n 60-80
jaar. Het hemelwater én de riolering
worden gezamenlijk afgevoerd,
gelukkig is er een
nieuw inzicht gekomen dat het anders moet en kan. Omdat
in de Heijmanslaan de riolering vernieuwd
werd is en er nu een aparte leiding is voor
regenwater en hoeft het niet gezuiverd. Dit
wordt nu afgevoerd naar het oppervlaktewater zoals de Hamburgervijver of het
Oosterhamrikkanaal.
De leidingen voor de riolering komen uit
de huizen en gaan naar de rioolwaterzuivering daar vind de zuivering plaats.
Fantastisch dat dit allemaal zo goed gerealiseerd is.
Het heeft lang geduurd maar dan heb je
ook wat!

door Bernadette van Leeuwen

De kledingbank Maxima bestaan 10 jaar, reden voor een feestje. Samen met de buren
van Quiet Groningen, die bestaan 5 jaar. Zaterdag 14 mei was het zover. De zon scheen
dus feestelijker kon de dag niet beginnen. Wethouder Isabelle Diks opende om 12.00 uur
de dag en stond stil bij beiden jubilea. Daarna liet een medewerkster van Maxima zien
hoe je je met ingebrachte kleding leuk kunt aankleden, dit deed ze op een paspop.

FEEST!!!!

Iedereen kreeg een lotnummer voor de verloting later op de dag. Er was koffie/thee en
limonade met iets lekkers erbij, heerlijk! Allemaal door vrijwilligers gebakken. Er hing
een vrolijke sfeer, iedereen had het naar zijn/haar zin. Het was een leuk programma:
schminken, stoepkrijten, bellenblazen, verhalen vertellen, theatergroep Auth&tiek en de
klapper was de modeshow. Kleding werd geshowd door oud en jong.
Je keek je ogen uit. Om 13.00 uur was de trekking van de lootjes, er waren mooie prijzen:
een behandeling door een pedicure, Hema-bonnen en pakketten met lekkers.
Ik denk dat de mensen van kledingbank Maxima en van Quiet Groningen op een zeer
geslaagde dag kunnen terugkijken. Op naar het volgende jubileum!

Weggeefkast

Mijn
balkon

door Hiddo Zuiderweg

Sinds januari van dit jaar staat aan bij Trimshop ‘Happy
dog’ een weggeefkast. Die is daar neergezet door de eigenaresse van de shop, Carina Meijer. Het is vooral bedoeld
om goed houdbare levensmiddelen en diervoeding in te
zetten. Daarnaast worden er ook veel schoonmaakspullen
en middelen voor persoonlijke verzorging ingelegd. Zelf
zet ze er regelmatig pakken koffie in, lichte afdankertjes
van het werk van haar man.
Er is duidelijk behoefte aan. De spullen liggen zelden
meer dan enkele dagen in de kast. Er is duidelijk nog veel
verborgen armoede in onze wijk. Vooral maandverband
gaat snel weg. Vooral ouderen schijnen gebruik te maken
van de kast.
Een voorbeeld van een klein initiatief dat vele mensen
helpt.

Vierhoog, uitkijkend over een
groot deel van
de stad is het
heerlijk zitten
op mijn balkon.
Als het even
kan zit ik er,
genietend van
een kopje thee en broodje of boek. Dit
jaar is mijn balkon eindelijk zoals ik het
hebben wil. Ik woon hier al twaalf jaar!
Goeie zomer!
door Bernadette van Leeuwen

Flora&Faunain de wijk
Foto: Bernadette van Leeuwen

Vleermuizen

Je ziet mos overal om je heen op bomen, keien, tuinmeubilair en op
de foto tussen de spijlen van mijn balustrade. Wat is het prachtig als je
het van dichtbij bekijkt. Wij mensen moeten er vaak niets van hebben,
vinden het te glad en ’vies’. Maar mossen zijn zeer nuttig, ze produceren
zuurstof, wist je dat? Nou ik niet. Er kunnen allerlei zaden in ontkiemen
en ze bieden leefruimte aan vele kleine insecten. Dus voordat je het mos
met schoonmaakmiddelen te lijf gaat lijkt het me goed om dit allemaal te
weten. Vaak is de natuur nuttiger dan je denkt!

Tijdens een vleermuisexcursie
in het Molukkenpark kwamen
we 4 soorten vleermuizen tegen.
Net onder de boomkruinen konden we de dwergvleermuis ontdekken en boven de vijvers zagen we
ruige dwergvleermuizen vliegen. Met een batdetector
konden we de geluiden opvangen van al deze soorten.
De batdetector zet de echogeluiden die de vleermuizen
uitzenden om in voor ons hoorbare geluiden. Iedere
vleermuis zit op zijn eigen frequentie en heeft zijn
eigen geluid, waardoor ze zelfs in het donker te onderscheiden zijn. De rosse vleermuis is 1 van de weinige
soorten die je ook overdag kunt tegenkomen.

door Bernadette van Leeuwen

door Ronald Nuiver

MOS
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Kunstenaar
in de wijk

Het Floreshuis

Eten in de wijk

Het bloempje van Alda

Co en Ko besloten deze keer te gaan eten in
Het Floreshuis. In het wijkcentrum zorgen
leerlingen van het Alfa-college tussen 17.00
en 19.30 voor een zeer betaalbaar diner. Ook
tussen 12.00 en 13.30 kun je lunchen voor
2,50 euro.

Een familiedrama tijdens WO II in Nederlands Indië en hoe een autistisch
meisje in het interneringskamp werd vergeten. Dit aangrijpende familieverhaal van ruimtelijk ontwerper en kunstenaar Egbert Pikkemaat is
binnenkort te zien op een expositie in Het Floreshuis.

Ko nam een lasagne terwijl Co biefstuk met
paddenstoelensaus nam. Beide gerechten
werden geserveerd met patat, worteltjes en
een salade zonder dressing, lekker fris.

Door Lotte Veltman

Ko bestelde witte wijn. Er was slechts één
wijn in het assortiment, deze was door de
leerlingen gekozen als beste bij een wijnproefdag, dus wel een lekkere. Co bestelde als
altijd fris (deze keer bitter lemon). De koffie
na afloop was goed, en het ijs van Ko ook.
Helaas was de appeltaart met kaneelijs op,
maar het vanille-ijs was ook prima.

De grootouders van Egbert woonden in
Nederlands Indië. „Toen de oorlog uitbrak
moest mijn oma met haar twee dochtertjes naar een Japans interneringskamp.
Alda, de jongste, was zwaar autistisch.
Andere kampgenoten stoorden zich aan
haar gedrag en drongen er bij mijn oma
op aan om Alda naar een ander kamp te
sturen. Zo geschiedde. Mijn oma had onmiddellijk spijt. Alda was nog maar zeven
jaar en had haar moeder nodig.”
Het bloempje
Er wordt thuis maar weinig over gesproken. Tot Egbert een doos met oude brieven
vindt en een teer bloempje aantreft in een
fotoalbum. Dan komt de geschiedenis tot
leven. „Mijn oma ging op zoek naar Alda
Cartoon: René van der Bij

en vond haar stervend terug. Ze schrijft:
...ik heb een bloempje uit Alda’s dode
vingertjes genomen...”
Het bloempje wordt samen met brieven
en foto’s tentoongesteld. Egbert Pikkemaat
is ruimtelijk ontwerper en heeft een ingenieus systeem ontworpen van in elkaar
grijpende kartonnen delen, waarop het
verhaal wordt getoond.
Indische verhalen uit de
Indische Buurt
Hij hoopt op een vervolg. „Deze expositie
is de kick-off voor komende tentoonstellingen. Daarvoor ben ik op zoek naar
andere Indische verhalen. Van iedereen
die daar WO II heeft meegemaakt: ook
Molukkers, Indonesiërs en KNIL-militairen. Als je de verhalen kent, dan snap je
de pijn erachter. Mijn oma en mijn moeder zijn door deze oorlogsgeschiedenis
voor het leven getekend. Ik begrijp hen nu
beter en ook waarom ik ben zoals ik ben.”
De expositie ’Het bloempje van
Alda’ is vanaf 15 augustus te zien
in Het Floreshuis.
Een persoonlijk Indisch verhaal delen?
egbert@3dmail.nl
Egbert: 06-20937265
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De twee bediendes zetten hun beste beentje
voor, maar het zijn leerlingen en maken
natuurlijk fouten. Hun attentie kan iets beter,
net als hun kennis. Dat de mayonaise niet
meer aanwezig was, was hen natuurlijk niet
aan te rekenen.
Opmerkelijk: naast ons zaten mensen in hun
eentje te eten. Ze kregen net zoveel groente
en salade als wij met ons tweeën.
Zowel ’s middags als ’s avonds zijn er steeds
zeven leerlingen in de weer. Na een tijdje
in de bediening te hebben gewerkt, gaan ze
ruilen met het keukenpersoneel, zodat het
hele aspect van werken in de horeca aan bod
komt. Het zijn leerlingen op niveau 1, wat
inhoudt dat ze eigenlijk proeven aan het horecawerk, maar nog niet de definitieve keus
hiervoor hebben gemaakt. De serveerster die
ons bediende, gaat volgend seizoen verder
met een kappersopleiding.
Als je een klein beetje ongemak voor lief
neemt, kun je in Het Floreshuis van maandag
t/m donderdag prima eten voor een zeer
schappelijke prijs. In een zeker niet ongezellige
omgeving, waar je ook nog buurtbewoners
kunt ontmoeten. Co en Ko komen zeker nog
een keer terug.
Ko&Co

Nieuwsflitsen

Er is een tijd van komen
en er is een tijd van gaan…

Donderdagmiddag 2 juni zag het blauw van de
mensen bij Salmagundi’s aan de Oosterhamrikkade.
In de buitenlucht onder een stralend zonnetje namen wijkagenten Rob Loznik en Gerard Heideveld
afscheid van de wijk. Beiden zijn inmiddels met
Ook dit jaar organiseren we weer Wijk in
beweging en wel op zaterdag 17 september prepensioen. Veel collega’s (in het blauw), netwerkpartners en bewoners namen afscheid van hen.
van 14.00 - 18.00 uur! Organisaties
Jolanda Blokstra is al een tijdje wijkagent in onze
openen hun deuren zodat iedereen uit de
Gerard Heideveld
Rob Loznik
Korreweg en De Hoogte kan kennismaken wijk en blijft dat voorlopig ook doen!
met deze organisaties en ontdekken wat
er allemaal voor ze te doen is. We nodigen
Tuinteam zoekt vrijwilligers
Handige telefoonnummers
dan ook alle aanbieders van sportieve en
creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk,
Politiebureau 0900 – 8844
participatiebanen, wijkbedrijven en onder- Bij het GroenHuis hebben wij een tuinJolanda Blokstra, wijkagent Korrewegwijk
nemers in de wijk uit om mee te doen. Wil team dat mensen in de wijk helpt bij het
onderhouden van hun tuin. Denk hierbij
Bij spoed: 112
jij op deze dag jezelf, je onderneming of
Meldpunt Overlast en Zorg
initiatief op een ludieke wijze presenteren? aan grasmaaien, snoeien, onkruid verwijderen en het plaatsen/vervangen van
050 - 587 58 85
Of wil je gewoon meer weten over dit
Melding schade/vuil in uw buurt
initiatief? Meld je dan via info@mooiewij- schuttingen. Vind jij het lekker om buiten
bezig te zijn en ben je geboren met groene
Gemeente Groningen: 14050
ken.nl.
vingers of vind je buiten werken in tuinen
Vragen over WMO, jeugd en financiën?
gewoon heel leuk, dan is het tuinteam
WIJ Korrewegwijk: 050 - 367 40 06
Meedenken of vragen? Elke woensdag
van 10.00 - 11.00 uur is er een open inloop bij het GroenHuis wat voor jou! Ben je
Storingsnummers
om mee te denken over Wijk in beweging geïnteresseerd? Neem dan contact op met
het GroenHuis tel. 050 589 08 81 of bel
Drinkwater 050 - 368 86 88
in Het Floreshuis. Kom vooral langs. Je
de tijdelijke* buurtconciërge Bas 06 – 257
Gas en stroom 0800 - 9009
kunt natuurlijk ook mailen, mailen of
appen! Agnes Voorintholt - 06 51 90 60 43, 039 90 (bereikbaar op maandag, dinsdag
en vrijdag).
Handige linkjes
Marieke Hollemans - 06 55 42 02 53 en
* onze vaste buurtconciërge Jart Hoekstra is
Ester Koens - 06 39 34 39 72
langere tijd uit de running.
Melden en klachten: https://gemeente.
Info@mooiewijken.nl
groningen.nl/meldingen-en-klachten
Afvalwijzer 2022 en de afvalwijzer app:
https://gemeente.groningen.nl/afval/afvalwijzer
Hoge energierekening?
Aanmelden nieuwsbrief Gemeente Gro€ 800,- energietoeslag
ningen - oude wijken wekelijks actuele
informatie: https://gemeente.groningen.nl/
Huishoudens met een laag inkomen krijnieuwsbrieven-en-social-media
gen eenmalig extra geld van het kabinet.
Informatie over organisaties en activiteiDeze energietoeslag van €800,- is voor de
ten in de wijk: https://www.mooiewijken.nl
stijgende energieprijzen. Een groot deel
Wijkbedrijf Het GroenHuis voor o.a. lenen
van de inwoners heeft inmiddels de toeelektrische wijkbakfiets, tuingereedschap, Reslag automatisch betaald gekregen. Heb je
Maak een afspraak met een
pair café: https://wijkbedrijfhetgroenhuis.nl
de toeslag niet gekregen, maar voldoe je
energiecoach. Dat is gratis!
wel aan de voorwaarden? Dan kun je deze
Nog tips voor deze rubriek? Mail ze naar
toeslag zelf aanvragen.
Energie besparen is geld besparen, zeker
de redactie: redactiekorrewegwijk@gmail.com.
Wanneer heb je recht op de toeslag?
met de gasprijzen van nu. Maar hoe
Als je maandinkomen niet hoger is dan
bespaar je nu energie? Dat weet de wijke120% van de bijstandsnorm die voor jou
nergiecoach. Die komt bij je thuis en kijkt geldt. Het gaat om één maand in de periof er warmte lekt, hoe je slim ventileert,
Nog even dit:
ode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022.
welke apparaten energie slurpen en hoe
je water kunt besparen. Bovendien krijg
In het artikel van dichter Eric Sweet op
Meer informatie over de voorwaarden,
je een gratis energiebespaarpakket ter
inkomensnorm en het aanvraagformulier: pagina 6 van de Korrespondent nummer 2
waarde van € 50!
mei, zijn twee fouten geslopen:
https://gemeente.groningen.nl/energie• Eric kwam naar Nederland tijdens de
toeslag-voor-energieprijzen
Maak meteen een afspraak
Koningsrijksspelen in 1974 niet de
Meld je aan via Grunneger Power: https:// Hulp nodig?
Koningsspelen, die kwamen er pas in 2020.
grunnegerpower.nl/energiecoaches/
• Niet de vader van Eric maar daar de voorHeb je hulp nodig bij het aanvragen van
ouders van werden als slaaf naar Suriname
de energietoeslag? Ga dan naar het WIJteam in Het Floreshuis zij helpen je verder. verscheept.
Blijf jij graag op de hoogte van
Als je nog meer over hem wilt weten kan
alles wat er in jouw wijk gebeurt?
dat via: https://www.signedsweet.com
Kijk op www.korrewegwijk.nl
voor meer!

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

Wijk in beweging:
zaterdag 17 september
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